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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Cơ Tu là tộc người thiểu số có ngôn ngữ thuộc nhóm Môn – Khmer (ngữ hệ 

Nam Á), chữ viết được trình bày trên cơ sở dùng chữ Latin để phiên âm. Dân số 

người Cơ Tu toàn quốc là 74.173 người. Ở tỉnh Quảng Nam, người Cơ Tu tập trung 

đông nhất với 55.091 người, chiếm 9,4% dân số toàn tỉnh, đứng hàng thứ hai về dân số 

sau người Kinh (Việt), họ có vai trò rất quan trọng trong phát triển vùng chiến lược 

phía Tây của tỉnh [119]. 

Trong đời sống tinh thần, tộc người Cơ Tu còn bảo lưu nhiều lễ hội, lễ nghi 

mang đậm dấu ấn của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Trong đó, nghi lễ vòng đời 

người (NLVĐN) được xem là môi trường bền vững để bảo lưu vốn văn hóa truyền 

thống. Nghiên cứu NLVĐN là nghiên cứu văn hóa tộc người, kinh nghiệm tộc người, 

tri thức tộc người. Khi xã hội thay đổi, phát triển, những nghi lễ đó có mặt được duy trì, 

có mặt biến đổi theo xu hướng thích nghi, phù hợp với xã hội mới và có thể một số mặt 

sẽ bị mất đi. Thông qua NLVĐN, tính cố kết cộng đồng và gia đình một phần cũng 

được thể hiện bởi niềm tin và cách thức thực hành nghi lễ. Như vậy, nghiên cứu 

NLVĐN không những góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

tộc người mà còn phù hợp với yêu cầu “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, làm cho đời sống văn hóa 

của đồng bào được nâng lên” theo tinh thần Nghị quyết TW 9 khóa XI ngày 09 tháng 

06 năm 2014. 

Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đã và 

đang tác động mạnh mẽ đến văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam. Điều 

này dẫn đến nguy cơ mai một văn hóa truyền thống tộc người; nhiều giá trị văn hóa tộc 

người nói chung, giá trị văn hóa của tộc người Cơ Tu nói riêng đã và đang phải đối 

mặt với nhiều thách thức mới. Tại tỉnh Quảng Nam, nhiều giá trị văn hóa truyền thống 

của người Cơ Tu, đặc biệt là các lễ nghi trong chu kỳ đời người đang dần bị biến đổi. 

So với các tộc người đang cư trú và sinh sống ở Quảng Nam, người Cơ Tu là 

một trong số ít tộc người thiểu số ở nơi đây còn bảo lưu nhiều nét đặc trưng văn hóa 

bản địa, trong đó có các nghi lễ liên quan đến chu kỳ vòng đời người. Có thể nói, 

NLVĐN được xem là một môi trường tốt để bảo lưu và trao truyền giá trị văn hóa tộc 
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người. Thông qua các lễ nghi, một phần tri thức tộc người được duy trì, sáng tạo, kế 

thừa giữa các thế hệ trong gia đình, cộng đồng. Đối với tộc người Cơ Tu tại tỉnh 

Quảng Nam, NLVĐN mang đậm dấu vết văn hóa bản địa, có đặc điểm riêng biệt so 

với nhiều tộc người thiểu số cư trú trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên [26; tr.120]. 

Như vậy, thông qua các nghi lễ trong chu kỳ đời người, đặc trưng văn hóa tộc người 

được tái hiện rõ nét, làm nên những sự khác biệt giữa tộc người này với tộc người 

khác, giữa nhóm ở địa phương này với nhóm ở địa phương khác. 

Với những đặc trưng văn hóa độc đáo, cộng đồng người Cơ Tu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung đã góp phần làm cho bản sắc 

văn hoá dân tộc Việt Nam thêm phong phú, đa dạng, đặc sắc. Sự tác động của các yếu 

tố khách quan và chủ quan khiến cho văn hóa của người Cơ Tu phải thích ứng, hội 

nhập với điều kiện mới, song cũng đặt ra nhiều vấn đề trong việc bảo tồn và phát huy 

những đặc trưng văn hóa riêng biệt của tộc người và vấn đề đánh mất bản sắc. Do đó, 

nghiên cứu văn hóa của người Cơ Tu nói chung, NLVĐN nói riêng trong quá trình 

giao lưu, tiếp biến văn hóa và tác động của hiện đại hóa hiện nay là hết sức cần thiết. 

Từ đó khuyến khích, động viên đồng bào Cơ Tu bảo tồn giá trị văn hóa, tự hào về văn 

hóa của dân tộc mình, đồng thời giúp chính quyền địa phương có chính sách bảo tồn 

đúng hướng. 

Vì những lý do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Nghi lễ vòng đời của người Cơ 

Tu ở Quảng Nam” để nghiên cứu. Luận án nhằm làm rõ hệ thống NLVĐN, sự biến 

đổi, đặc điểm và những giá trị văn hóa tộc người của nghi lễ vòng đời Cơ Tu ở Quảng 

Nam hiện nay. Qua đề tài này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần cung cấp thêm những luận 

cứ khoa học làm cơ sở cho việc tham khảo, nghiên cứu văn hóa, đồng thời góp thêm 

tiếng nói trong việc xây dựng chính sách, giải pháp phù hợp trong việc gìn giữ, bảo tồn 

và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tộc người Cơ Tu. 

2. CÂU HỎI VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

2.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Những vấn đề chủ yếu được đặt ra ở luận án này là: 

- Chu kỳ vòng đời người truyền thống của dân tộc Cơ Tu gồm những nghi lễ gì? 

- Các nghi lễ trong chu kỳ vòng đời người Cơ Tu tại Quảng Nam biến đổi, 

nguyên nhân biến đổi như thế nào? 

- Những đặc điểm, giá trị và xu hướng biến đổi trong chu kỳ vòng đời người Cơ 
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Tu tại tỉnh Quảng Nam? 

2.2. Giả thuyết nghiên cứu 

- Nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam gắn liền với sự thay đổi 

từng giai đoạn của một đời người. Sau mỗi nghi lễ, vai trò, vị thế, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của cá nhân thay đổi. 

- Nghi lễ đời người là một yếu tố góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, 

hình thành những chuẩn mực đạo đức trong cộng đồng. Mặt khác, nghi lễ trong chu kỳ 

đời người đã và đang có xu hướng biến đổi do sự tác động của nhiều nguyên nhân 

khác nhau. 

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Thông qua nghiên cứu nghi lễ vòng đời người, Luận án tập trung làm rõ các 

khía cạnh như: hiện trạng, biến đổi, đặc trưng và giá trị nghi lễ vòng đời người Cơ Tu 

ở tỉnh Quảng Nam.  

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu ở tỉnh 

Quảng Nam từ truyền thống tới hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ khảo sát, trình bày 

và phân tích những nghi lễ có tồn tại thực tế trong cộng đồng của người Cơ Tu ở tỉnh 

Quảng Nam như: nghi lễ sinh đẻ, đặt tên, trưởng thành, hôn nhân, tang ma.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung: Khảo tả NLVĐN truyền thống; Trình bày những biến 

đổi, dự báo xu hướng biến đổi của NLVĐN của người Cơ Tu ở Quảng Nam; Nhận 

diện những giá trị văn hóa đặc trưng của NLVĐN. Để nghiên cứu NLVĐ người Cơ 

Tu, chúng tôi vận dụng, tham khảo công trình: Các nghi thức chuyển tiếp (The Riter de 

Passage) của Gennep. A.V (xuất bản năm 2004). Tuy nhiên, trong quá trình nghiên 

cứu, khảo sát, tác giả chỉ vận dụng những nghi lễ có tồn tại thực tế, phổ biến trong chu 

kỳ vòng đời người Cơ Tu. 

- Phạm vi về không gian: Địa bàn nghiên cứu, khảo sát của luận án chủ yếu tập 

trung vào người Cơ Tu sinh sống ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam là Nam 

Giang, Đông Giang và Tây Giang. Đây là những địa bàn có người Cơ Tu chiếm tỉ lệ 

nhiều nhất so với các huyện khác của tỉnh Quảng Nam, đồng thời lại sống xen kẽ với 

một số tộc người khác như: Gié – Triêng, Xơ Đăng, Kinh… Ngoài ra, luận án còn 
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nghiên cứu thêm một số làng của người Cơ Tu ở phía tây Thừa Thiên Huế và Thành 

phố Đà Nẵng để so sánh. 

- Phạm vi về thời gian: Khoảng thời gian nghiên cứu NLVĐN Cơ Tu mà luận 

án tập trung từ năm 1986 đến nay. Trong luận án, Nghiên cứu sinh có nghiên cứu so 

sánh, thời gian lựa chọn từ trước và sau năm 1986 (từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt 

Nam lần thứ VI, tháng 12 năm 1986). 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để giải quyết những vấn đề khoa học liên quan trong luận án, chúng tôi vận 

dụng nhiều phương pháp nghiên cứu theo quan điểm liên ngành trong nghiên cứu văn 

hóa học gồm: 

- Phương pháp nghiên cứu văn hoá dân gian: sử dụng để tìm hiểu tín ngưỡng, 

phong tục tập quán của người Cơ Tu. Trong đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu tín 

ngưỡng bản địa của người Cơ Tu qua quá trình hình thành và phát triển, từ đó để làm 

rõ những tín ngưỡng truyền thống có liên quan đến quan niệm, phong tục tập quán của 

người Cơ Tu trong các lễ nghi vòng đời người. 

- Phương pháp nghiên cứu định tính: 

+ Quan sát – tham dự: Địa bàn nghiên cứu cũng chính là nơi tác giả sinh sống 

nên tác giả có thuận lợi trong việc quan sát – tham dự các nghi lễ của các thành viên 

trong cộng đồng người Cơ Tu. NCS đã quan sát – tham dự những nghi lễ liên quan đến 

chu kỳ vòng đời người như: lễ cúng hết ở cữ,  lễ đầy tháng, lễ đầy năm (lễ sinh nhật), 

lễ cưới, lễ tang, lễ đâm trâu. Dữ liệu thu thập được từ quan sát – tham dự giúp làm 

sáng tỏ hơn những thông tin có được từ phỏng vấn sâu. 

+ Phỏng vấn sâu: NCS đã thực hiện các phỏng vấn sâu đối với những người 

hiểu biết về phong tục tập quán của người Cơ Tu; đối tượng là già làng, nghệ nhân, 

trưởng thôn, người dân; độ tuổi tham gia phỏng vấn từ 40 tuổi trở lên. Thông qua các 

cuộc phỏng vấn sâu, chúng tôi muốn hiểu biết thêm về phong tục tập quán của người 

Cơ Tu; từ đó nhận diện đầy đủ hơn về các nghi lễ trong chu kỳ vòng đời người Cơ Tu. 

+ Phỏng vấn hồi cố: NCS đã thực hiện các phỏng vấn hồi cố; đối tượng là già 

làng, nghệ nhân, thầy cúng, người dân là người Cơ Tu; độ tuổi phỏng vấn từ 60 tuổi 

trở lên. Trên cơ sở các cuộc thoại được thể hiện thành những đoạn tường thuật, lời kể 

từ dòng hồi ức (thông qua các câu chuyện kể về ký ức xa xưa cho đến cuộc sống hiện 

tại), chúng tôi xâu chuỗi lại thành hệ thống. Thông tin thu được từ phỏng vấn hồi cố 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1986
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giúp chúng tôi có dữ liệu để so sánh sự giống và khác nhau giữa những nghi lễ trước 

đây và hiện nay. 

- Phương pháp nghiên cứu định lượng: 

+ Nghiên cứu định lượng để đo lường ý kiến của từng cá nhân về những thông 

tin có được từ nghiên cứu định tính: như tên gọi các nghi lễ, ý nghĩa của nghi lễ, 

những kiêng kỵ trong nghi lễ, những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về hình thức và 

nội dung của nghi lễ.  

+ Quy trình chọn mẫu: NCS chọn ba địa điểm có người Cơ Tu cư trú, sinh sống 

nhiều nhất của tỉnh Quảng Nam gồm: Huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang.  

+ Phương pháp thực hiện: NCS chọn mẫu phi xác suất, trong đó phương pháp 

phán đoán được NCS lựa chọn để thực hiện. Với phương pháp này, NCS dựa vào phán 

đoán của mình để chọn đối tượng khảo sát thích hợp. Do đó, tiêu chí chọn mẫu là cá 

nhân am hiểu về phong tục tập quán, tín ngưỡng của người Cơ Tu. Trên cơ sở xác định 

đối tượng khảo sát thích hợp, NCS đã tiến hành phát phiếu điều tra với 150 mẫu cho 

mỗi khu vực lựa chọn nghiên cứu. Thông tin thu thập được từ bảng hỏi gồm: tỷ lệ sinh 

qua ba thế hệ, đặt tên con theo tiếng Cơ Tu và lai tiếng Hàn Quốc, độ tuổi kết hôn, lễ 

vật thách cưới… 

- Phương pháp chuyên gia: NCS đã thực hiện các phỏng vấn chuyên gia. 

Phương pháp này giúp cho chúng tôi được gặp gỡ, trao đổi, xin ý kiến và phỏng vấn 

đối với các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu của mình; đối tượng: các nhà nghiên 

cứu về người Cơ Tu và cán bộ quản lý vốn dĩ là con em đồng bào Cơ Tu; độ tuổi 

phỏng vấn từ 45 tuổi đến 70 tuổi. Những ý kiến này đã gợi mở cho NCS nhiều vấn đề 

mới trong lĩnh vực văn hóa tinh thần của người Cơ Tu, trong đó có các nghi lễ trong 

chu kỳ đời người. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Giúp hệ thống và tổng hợp các nguồn thông 

tin, tư liệu thu nhập được; nghiên cứu vai trò, chức năng và ý nghĩa của NLVĐN trong 

tổng thể cấu trúc xã hội Cơ Tu. Phương pháp phân tích giúp tìm ra các mối liên hệ 

giữa các lễ nghi trong từng giai đoạn của chu kỳ đời người thông qua các yếu tố văn 

hóa của người Cơ Tu. 

6. NGUỒN TƯ LIỆU 

Luận án dựa trên những tài liệu sơ cấp và thứ cấp mà tác giả thu thập được. 

Trong đó, nguồn tư liệu điền dã dân tộc học trực tiếp mà tác giả khai thác được tại địa 

bàn cư trú của người Cơ Tu tại các huyện miền núi Tây Giang, Nam Giang và Đông 
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Giang tỉnh Quảng Nam được sử dụng chủ yếu trong luận án. Ngoài ra, luận án cập 

nhật thêm một số tư liệu liên quan đến người Cơ Tu ở huyện Hòa Vang - Thành phố 

Đà Nẵng) và các huyện A Lưới, Nam Đông - Thừa Thiên Huế. 

7. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

- Về tư liệu điền dã thực địa: Những điều tra, khảo sát, quan sát phỏng vấn. 

- Luận án chỉ ra nguyên nhân biến đổi, đặc điểm và giá trị của NLVĐN Cơ Tu 

trong truyền thống cũng như trong bối cảnh mới hiện nay.  

- Những phát hiện chính của luận án có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu và 

giảng dạy trong các ngành: Văn hóa học, Dân tộc học, Nhân học và Du lịch học.  

- Giúp cho công tác quản lý cộng đồng và xã hội của những cơ quan chính 

quyền tại địa phương khi nắm rõ được phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của 

người Cơ Tu; giúp cho việc phát triển kinh tế xã hội và văn hóa tại địa phương.  

8. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Luận án ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, nội dung chính được trình bày 

trong 4 chương với bố cục: 

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

cứu. Trong chương này, NCS tập trung làm rõ những nghiên cứu của các tác giả trong 

nước và ngoài nước liên quan đến lí luận, lí thuyết nghi lễ vòng đời, nghi lễ chuyển 

đổi; Những nghiên cứu về NLVĐN của các tộc người ở Việt Nam và người Cơ Tu; 

Làm rõ các vấn đề lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu; Giới thiệu vài nét tổng quan 

về người Cơ Tu ở địa bàn nghiên cứu. 

Chương 2:  Nghi lễ vòng đời truyền thống của người Cơ Tu ở Quảng Nam. Đây 

là chương quan trọng nói về các nghi lễ truyền thống trong chu kỳ vòng đời người Cơ 

Tu gồm: Nghi lễ sinh đẻ, đặt tên cho đứa trẻ và trưởng thành; nghi lễ trong hôn nhân; 

nghi lễ trong tang ma. 

Chương 3:  Những biến đổi trong  nghi lễ vòng đời người. Trên cơ sở các nghi 

lễ vòng đời người truyền thống, NCS trình bày những biến đổi trong nghi lễ sinh đẻ, 

đặt tên cho đứa trẻ và trưởng thành; biến đổi trong nghi lễ hôn nhân; biến đổi trong 

nghi lễ tang ma; Những nguyên nhân dẫn tới sự biến đổi các lễ nghi trong chu kỳ vòng 

đời người Cơ Tu hiện nay. 

Chương 4:  Nghi lễ vòng đời của người Cơ –tu: Đặc điểm, giá trị và bàn luận. 

Trong chương này, NCS trình bày những đặc điểm, giá trị trong nghi lễ vòng đời 
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người Cơ Tu ở Quảng Nam và một số bàn luận. 

Ngoài ra, phần Phụ lục của luận án còn có nhiều nội dung liên quan khác như: 

Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học của NCS liên quan đến đề tài; thư mục 

tài liệu tham khảo; ghi chú từ ngữ Cơ Tu – Việt liên quan đến luận án; danh sách 

những người cung cấp tư liệu; các phỏng vấn sâu, phỏng vấn hồi cố, phỏng vấn 

chuyên gia được trích dẫn trong luận án; các bài hát lý, khóc lý và hình ảnh tư liệu liên 

quan đến nghi lễ vòng đời người. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU,  CƠ SỞ LÝ LUẬN 

VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

Từ trước tới nay, người Cơ Tu được giới chuyên môn trong và ngoài nước quan 

tâm tìm hiểu, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài những công trình, bài 

viết liên quan đến người Cơ Tu trên phạm vi cả nước còn có một số nghiên cứu đi sâu 

vào đặc trưng văn hóa của người Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở các nghiên 

cứu của tác giả đi trước, chúng tôi nhóm các công trình, bài viết theo những vấn đề 

nghiên cứu khác nhau.  

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về lý luận nghi lễ vòng đời người 

1.1.1.1. Công trình của tác giả nước ngoài 

Những nghiên cứu lí luận, lí thuyết liên quan đến nghi lễ vòng đời, nghi lễ 

chuyển đổi phải kể đến là cuốn Nhân học - một quan điểm về tình trạng nhân sinh của 

Schultz và  Lavenda. Theo các tác giả, nghi lễ có 4 yếu tố cơ bản: (1) Nghi lễ là một 

hoạt động xã hội được lặp đi lặp lại, gồm nhiều động tác được thực hiện có tính chất 

biểu tượng dưới dạng múa, ca hát, lời nói, điệu bộ, thao tác trên một số đồ vật gì đó…; 

(2) Nghi lễ thường tách riêng khỏi các hoạt động thường ngày trong xã hội; (3) Nghi lễ 

theo đúng một mô hình do văn hóa đặt ra. Điều này có nghĩa là các thành viên trong 

một nền văn hóa nào đó có thể nhận ra nghi lễ cuả một loạt các hoạt động, mặc dù 

chưa thấy nghi lễ đó bao giờ; (4) Hoạt động nghi lễ liên quan chặt chẽ đến một số tư 

tưởng thường xuất hiện trong huyền thoại. Đó có thể là những tư tưởng về bản chất cái 

xấu, cái ác, về quan hệ giữa con người và thế giới thần linh. Mục đích thực hiện nghi 

lễ là để hướng dẫn việc lựa chọn tư tưởng nêu trên và thực thi chúng qua biểu tượng 

[54; tr.222-228].  

Tác phẩm đánh dấu bước ngoặt và có ảnh hưởng đối với những tác giả nước 

ngoài cũng như các tác giả Việt Nam sau này là cuốn The Rites of Passage – Nghi lễ 

chuyển đổi. Đây là cuốn sách được xem là sách kinh điển về nghi lễ chuyển đổi tuân 

thủ theo chu kỳ đời người của các nhà nghiên cứu nhân học. Nghi lễ chuyển đổi được 

nhà nhân học Arnold van Gennep phân tích có hệ thống. Ông cho rằng: “Những thay 

đổi trạng thái (của con người) làm khuấy động cuộc sống xã hội và cuộc sống cá nhân, 
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và chính làm giảm thiểu các tác động có hại của những thay đổi đó mà một số nghi 

thức chuyển tiếp ra đời” [Arnold van Gennep, 1960: 13]. Theo đó, ông chia các hoạt 

động liên quan đến nghi lễ thành ba giai đoạn chính: nghi thức phân ly (trước ngưỡng), 

nghi thức chuyển tiếp (trong ngưỡng) và nghi thức hội nhập (sau ngưỡng). Từ đó,   

van Gennep định nghĩa các nghi thức chuyển đổi là “các nghi thức đi kèm bất kỳ một 

sự thay đổi nào về địa điểm, trạng thái, địa vị xã hội và tuổi tác”. Nghi lễ chuyển đổi 

đánh dấu sự chuyển đổi của cá nhân trong suốt vòng đời, hợp nhất những kinh nghiệm 

của con người và kinh nghiệm văn hóa với vận số sinh học: ra đời, trưởng thành, kết 

hôn, lên lão và chết đi. Mỗi một nghi lễ chuyển đổi, mỗi người chỉ trải qua một lần 

trong đời, nên nghi lễ này rất quan trọng và đáng nhớ, được tổ chức chu đáo, phản ánh 

sâu sắc bản chất văn hoá của từng tộc người [48; tr.327].  

Ngoài ra, van Gennep cũng đã đề cập đến nghi lễ chuyển đổi của sự chuyển đổi 

lãnh thổ [territorial passage], những cá nhân gia nhập nhóm, thụ thai và sinh con 

[pregnancy and childbirth], sự chào đời và tuổi niên thiếu, thành đinh [initiation rites], 

đính hôn và kết hôn, lễ tang, lễ động thổ và khánh thành, cắt tóc lần đầu, mọc cái răng 

đầu tiên, bước đi đầu tiên, lần kinh nguyệt đầu tiên, những nghi lễ gắn với sự thay đổi 

của tháng, mùa, năm, lễ tạ ơn, nghi thức giao mùa, nghi lễ liên quan đến chu kỳ mặt 

trăng [121]. 

Trên cơ sở kế thừa công trình The Rites of Passage – Nghi lễ chuyển đổi của 

Arnold van Gennep, trong công trình The Liminal Period in the Rite de Passage, 

Turner đã phân tích chi tiết về tình trạng ngưỡng trong các nghi lễ chuyển đổi như: 

Sinh nở, hôn nhân và tang ma. Theo ông, trong cuộc đời mỗi con người có ba giai 

đoạn chuyển đổi: trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng [Victor W.Turner, 1997: 

327]. Ông đã đã chứng minh việc phân tích biểu tượng và hành vi nghi lễ được sử 

dụng như chìa khóa để hiểu cấu trúc và tiến trình xã hội. Hiểu được “giai đoạn 

ngưỡng” của nghi lễ chuyển đổi có thể hiểu được phạm vi bao quát những hiện tượng 

xã hội [Victor W. Turner, 1969: 2] và “những nghi lễ này có liên quan đến lịch sử và 

cấu trúc của một xã hội nhất định” [Victor W. Turner, 1969: 5]. 

Những công trình về lý thuyết của các tác giả nước ngoài giúp chúng tôi cách 

tiếp cận kế thừa về phương pháp định tính, tham dự và phỏng vấn cộng đồng. Các lý 

thuyết được áp dụng trong luận án cũng được kế thừa từ các công trình này như lý 

thuyết chuyển tiếp, thuyết cấu trúc – chức năng. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu 
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của các tác giả ngoài nước giúp chúng tôi tham khảo về phương pháp nghiên cứu được 

vận dụng cho luận án là phương pháp nghiên cứu định tính.  

1.1.1.2. Công trình của tác giả trong nước 

Ở Việt Nam, một số tác giả khi nghiên cứu về nghi lễ vòng đời cũng đã tập 

trung mô tả, giới thuyết về quan niệm, nhân sinh quan, thế giới quan trong các nghi lễ 

liên quan cuộc đời mỗi con người từ sinh đẻ, trưởng thành, cưới hỏi, lên lão, tang ma. 

Trong cuốn Nghi lễ vòng đời người (2000), tác giả Lê Trung Vũ cùng nhóm nghiên 

cứu đã trình bày chi tiết về các nghi lễ trong chu kỳ vòng đời người. Theo nhóm tác 

giả, trong những nghi lễ ấy, có nhiều nghi lễ không chỉ gắn với đời sống tâm linh mà 

còn đánh dấu những chặng đường trưởng thành của mỗi con người, là những kỉ niệm, 

vai trò, vị thế của mỗi cá nhân sau mỗi nghi lễ mà họ đã trải qua mà mỗi con người 

trong cuộc đời chỉ trải một lần như: lễ đặt tên, lễ cưới, lễ lên lềnh, lên lão... Trong 

những nghi lễ này, các tác giả cũng đề cập tới cái thiêng, những kiêng cữ, sự nhất quán 

trong quan niệm vũ trụ, nhân sinh quan.  

Trong công trình Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam  (2001), nhà 

nghiên cứu Ngô Đức Thịnh đã phác họa bức tranh tín ngưỡng dân gian các dân tộc 

Việt Nam và mối quan hệ giữa tín ngưỡng và văn hóa trong sinh hoạt văn hóa dân 

gian. Qua đó, tác giả cũng đã đi sâu vào việc trình bày một số hình thức văn hóa nghệ 

thuật dân gian có quan hệ mật thiết với tôn giáo tín ngưỡng. Trong công trình này, tác 

giả có đề cập tới nghi lễ vòng đời người. Theo tác giả, nghi lễ vòng đời là cách ứng xử 

của cộng đồng người đối với một cá nhân, cũng là sự ứng xử đối với toàn bộ xã hội và 

toàn bộ thế giới tự nhiên bao quanh con người. Qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, cá 

nhân đó thực sự có những thay đổi về vai trò, trách nhiệm với gia đình, với xã hôi.  

Trong cuốn Nghi lễ vòng đời người (2010), Trương Thìn đã khái quát, giới 

thiệu các giai đoạn trong chu kỳ đời người (nghi lễ ở thời kỳ phôi thai, từ lúc lọt lòng 

đến tuổi học trò, hôn lễ, lên lão mừng thọ, qua đời). Tác giả cũng đã chỉ ra mối quan 

hệ giữa các giai đoạn trong chu kỳ vòng đời người; qua mỗi nghi lễ đều đánh dấu 

những chặng đường trưởng thành của mỗi con người. Tất cả những nghi lễ là những kỉ 

niệm mà mỗi con người trong cuộc đời chỉ trải một lần duy nhất. Do đó, khi viết về 

những nghi lễ, tác giả đã trình bày như nó vốn có. Rõ ràng những nghi lễ đời người 

đều có quá trình lịch sử ra đời, phát triển và biến đổi không ngừng.  

Những công trình lý luận của các tác giả trong nước giúp chúng tôi tham khảo 
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về quan điểm tiếp cận, phương pháp nghiên cứu cũng như cách trình bày các lễ nghi 

trong chu kỳ vòng đời người, đặc biệt là phong tục tập quán bản địa có ảnh hưởng đến 

quan niệm, kiêng kỵ trong NLVĐN.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về nghi lễ vòng đời người của các tộc 

người ở Việt Nam  

Nghi lễ vòng đời người của các tộc người ở Việt Nam đã được nhiều tác giả 

trong nước quan tâm nghiên cứu. Nhiều công trình, bài viết không chỉ nghiên cứu về 

hình thức tôn giáo sơ khai của con người mà còn nghiên cứu, tìm hiểu các phong tục 

tập quán, tín ngưỡng, nghi thức, nghi lễ trong chu kỳ vòng đời người.  

Trình bày về nghi lễ vòng đời của người Việt (Kinh) một cách đầy đủ phải kể 

đến các công trình như: Nhiều tác giả (2000), Phong tục tập quán các dân tộc Việt 

Nam; Quảng Tuệ (2004), Một số phong tục nghi lễ dân gian truyền thống Việt Nam; 

Lê Trung Vũ (chủ biên, tái bản, 2007): Nghi lễ vòng đời người; Trương Thìn (2010): 

Nghi lễ vòng đời người; Thuận Phước (2017), Phong tục dân gian nghi lễ đời người... 

Nhìn chung các tác giả đã phác thảo một bức tranh tương đối đầy đủ và hệ thống 

những NLVĐ của người Việt như: Nghi lễ thời kỳ phôi thai từ lúc lọt lòng đến tuổi 

trưởng thành, hôn lễ, lên lão, qua đời và các lễ tiết trong năm liên quan đến cuộc đời 

một con người.  

Ở nhiều công trình khác các tác giả đi vào tìm hiểu, nghiên cứu NLVĐ của từng 

dân tộc cụ thể. Trong cuốn Phong tục và nghi lễ vòng đời người Khmer Nam Bộ 

(2002), Trần Văn Bổn phân tích, mô tả khá đầy đủ diện mạo văn hóa của người Khmer 

về các mặt: Tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, phong tục tập quán, văn học, nghệ thuật, âm 

nhạc, nghệ thuật tạo hình. Cùng viết về đề tài này trong cuốn Nghi lễ vòng đời người 

Khmer tỉnh Sóc Trăng (2011), Võ Thành Hùng đã trình tương đối đầy đủ về NLVĐ 

của người Khmer tỉnh Sóc Trăng. Trong các giai đoạn của vòng đời người (sinh nở và 

nuôi dạy con cái, cưới hỏi, tuổi già, tang tế, thờ cúng) tác giả tập trung phân tích các lễ 

tục và chỉ ra sự biến đổi của nó. Đặc biệt tác giả đã trình bày về tang ma đối với sư sãi. 

Ở chương cuối của công trình tác giả nhìn nhận NLVĐ của người Khmer nhìn từ góc 

độ văn hóa (văn hóa nhận thức, văn hóa ứng xử...). Trong cuốn Nghi lễ và phong tục 

các tộc người ở Tây Nguyên (2006), tác giả Ngô Đức Thịnh đã dành nhiều trang viết 

phản ánh, mô tả về phong tục và nghi lễ; trong đó có NLVĐN của các dân tộc Gia Rai, 

Ba Na, Ê Đê. Trong cuốn Nghi lễ cổ truyền của đồng bào M’nông (2006), Trương Bi 
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đã khái quát những lễ tục truyền thống của đồng bào M’nông; trong đó tác giả có nói 

về NLVĐ của người M’nông. Tuy nhiên, tác giả chỉ dừng lại ở việc nêu và mô tả về 

các lễ tục của nghi lễ vòng đời người M’nông.  

Trong cuốn Lệ tục vòng đời (2009), Phạm Minh Thảo đã giới thiệu, tập hợp 

những NLVĐN tản mạn của các dân tộc Kinh (Việt), Khmer, Gia rai (Jrai), Mường, 

Nùng, Tày, Thái, Dao. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, mô tả về 

tục sinh con, cưới hỏi, ma chay. Một công trình khác, Nghi lễ vòng đời của người 

Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận (2010), tác giả Phan Quốc Anh đã trình bày tương đối đầy 

đủ các giai đoạn trong chu kỳ vòng đời người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận. Trước khi 

trình bày các nghi lễ trong từng giai đoạn vòng đời người, tác giả đã khái quát các yếu 

tố tâm linh, phong tục tập quán bản địa, quan niệm sống liên quan đến NLVĐN.  

Ngoài ra,  NLVĐ của các dân tộc ở Việt Nam còn được khái quát và mô tả qua 

các công trình như: Nguyễn Thị Song Hà (2011), Nghi lễ trong chu kỳ đời người của 

người Mường ở Hòa Bình; Nguyễn Công Hoan (2011), Nghi lễ chuyển đổi của người 

Hoa Triều Châu ở Nam Bộ; Lâm nhân (2012), Hôn nhân và gia đình người Chơ-Ro; 

Trần Hạnh Minh Phương (2013), Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; Đăng Trường – Hoài Thu (2013), Lễ tục vòng đời: 

một số nhóm người khu vực Nam Việt Nam; Nguyễn Văn Thắng (2014), Nghi lễ gia 

đình của người Mảng ở Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Nghi lễ vòng đời của 

người Dao Thanh Y ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thị Lan (2016), Nghi 

lễ của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay; Lò Xuân Dừa (2016), 

Tang ma của người Thái: Quy trình nghi lễ để tạo cuộc sống mới cho người chết 

(trường hợp người Thái Phù Yên, Sơn La) ; Vũ Thị Uyên (2019), Nghi lễ vòng đời của 

người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Thơ (2021), 

Nghi lễ và biểu tượng trong nghi lễ... 

Những nội dung liên quan đến các giai đoạn trong NLVĐ của các tộc người 

thiểu số ở Việt Nam còn được đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Phan Hữu Dật 

(1979), “Quan hệ hôn nhân và gia đình ở dân tộc Vân Kiều”; Nguyễn Văn Minh 

(1995), “Phong tục cưới xin của người Ve tỉnh Quảng Nam”; Phạm Quang Hoan 

(1998), "Lại bàn về hôn nhân liên minh ba thị tộc khu vực Đông Nam á (Quy tắc hay 

ngoại lệ)”; Nguyễn Văn Thắng (2013), “Nghi lễ sinh đẻ và nuôi dạy con nhỏ của 

người Mảng ở Việt Nam”; Nguyễn Văn Mạnh (2013), “Biến đổi nghi lễ vòng đời của 
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dân tộc Chứt ở Bắc Trung Bộ hiện nay”; Nguyễn Thị Song Hà, Hồ Xuân Định (2014), 

“Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người HMông”; Nguyễn Đức Dũng, Võ Thành 

Hùng (2014), “Lễ tang của người Khmer theo phật giáo Nam Tông ở Sóc Trăng hiện 

nay”; Võ Thị Thùy Dung (2015), “Giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời của người 

M’Nông ở tỉnh Đăk Nông”; Nguyễn Văn Dũng (2016), “Nghi lễ vòng đời của người 

Cơ Tu”; Lê Hải Đăng (2016), “Nghi lễ gia đình của người Thái nhìn từ lý thuyết nghi 

lễ chuyển tiếp”; Võ Thị Thùy Dung (2017), “Nghi lễ vòng đời của người M’Nông 

huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng: Truyền thống và biến đổi”, Vũ Hồng Thuật (2017), 

“Nghi lễ vòng đời người công giáo”; Nguyễn Thị Nga (2017), “Biến đổi trong nghi lễ 

cưới hỏi của người Raglai”; Mai Trọng An Vinh (2019), “Một số biến đổi trong nghi 

lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột hiện nay”...  

Có thể nói, tín ngưỡng bản địa của mỗi tộc người từ trong quá khứ, hiện tại hay 

tương lai đều liên quan đến NLVĐN. Nó có thể được duy trì, biến đổi qua quá trình 

giao lưu với các dân tộc khác hay tác động bởi hệ thống chính sách của nhà nước. Từ 

những khía cạnh tiếp cận khác nhau, các công trình nêu trên tập trung nghiên cứu 

phong tục tập quán, tín ngưỡng liên quan đến chu kỳ vòng đời người ở nhiều phương 

diện, khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, NLVĐ mà các tác giả quan tâm chủ yếu là của 

người Kinh (Việt) và một số tộc người thiểu số khác chứ chưa đi sâu nghiên cứu 

NLVĐN của người Cơ Tu.  

   1.1.3. Các công trình nghiên cứu về nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu 

1.1.3.1. Công trình của tác giả nước ngoài 

Thế kỉ XIX, các nước phương Tây (chủ yếu là người Pháp) tranh chấp nhau 

xâm chiếm các nước trong khu vực Đông Nam Á. Các nước Việt Nam, Lào, 

Campuchia đều chịu tác động mạnh mẽ từ cuộc xâm lược này. Đi cùng với các đội 

quân xâm lược, các học giả Châu Âu đã nghiên cứu sâu về đời sống, văn hóa của các 

dân tộc bản địa ở Đông Nam Á nhằm tìm hiểu về phong tục, tập quán, lối sống của các 

dân tộc nơi đây. Các tài liệu nghiên cứu của họ ở thời kỳ này được xem như là một 

công cụ đắc lực để phục vụ cho việc cai trị thuộc địa.  

 Khi đặt chân đến các nước trong khu vực Đông Nam Á, các nhà dân tộc học 

người Pháp đã quan tâm nghiên cứu về văn hóa – xã hội, kinh tế – chính trị của các 

nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Các chủ đề mà các tác giả người Pháp quan tâm tìm 

hiểu, nghiên cứu là: Phong tục tập quán, phương thức kiếm sống, trang phục, nhà ở 
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của các dân tộc bản địa. Trong số các học giả phương Tây nghiên cứu về các dân tộc 

bản địa ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt người Cơ Tu ở Nam Lào, tác giả đầu tiên 

phải kể tới là Costello. Trong công trình Katu folktales and society (Xã hội và truyện 

cổ Katu), The institute of reseach on Lao culture and Society (1993), tác giả đã đề cập 

nhiều nội dung liên quan đến phong tục, lối sống, truyện dân gian, những vụ giết 

người, tổ chức xã hội của cộng đồng người Cơ Tu. Đặc biệt tác giả đã dành nhiều 

trang viết mô tả về việc chôn cất, mai táng người chết trong đời sống văn hóa của 

người Cơ Tu. Đó là những yếu tố văn hóa có nét tương đồng của người Cơ Tu ở Nam 

Lào với người Cơ Tu ở Việt Nam. Mặc dù nội dung đề cập của Costello phần lớn chỉ 

dừng lại ở việc khảo tả nhưng đó cũng là những phát hiện manh nha đầu tiên liên quan 

đến đời sống tín ngưỡng của dân tộc này trong lịch sử.  

 Ngoài những công trình, bài viết liên quan đến người Cơ Tu ở Nam Lào, nhiều 

tác giả phương Tây cũng đã đi vào tìm hiểu, nghiên cứu về người Cơ Tu ở Việt Nam. 

Đặc biệt thực dân Pháp chỉ giới hạn địa bàn hoạt động, xâm chiếm Việt Nam chủ yếu 

tới vùng núi Trường Sơn – Tây Nguyên nên các nhà dân tộc học người Pháp chỉ chú ý 

đến các buôn, làng các tộc người ở khu vực này. Đối với các dân tộc ở miền Trung, tác 

giả người Pháp ít có điều kiện để tiếp xúc, tìm hiểu và nghiên cứu, nhất là người Cơ 

Tu. Bởi vậy những nghiên cứu của tác giả nước ngoài nhất là tác giả người Pháp về 

người Cơ Tu ở Việt Nam là không nhiều.  

Vào những năm 30 của thế kỷ XX, tác phẩm đánh dấu bước ngoặt và có ảnh 

hưởng sâu sắc đối với những tác giả nước ngoài cũng như các tác giả Việt Nam sau 

này về văn hóa các dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam là “Les chasseurs de 

Sang” (Những kẻ săn máu) của Le Pichon (1938). Với cách viết theo lối văn ký sự 

cuốn sách của ông đã trở thành một trong những công trình sơ khảo dân tộc học Việt 

Nam ấn tượng ở thời điểm đó. Cuốn sách được trình bày theo nhóm các vấn đề  ngắn 

gọn như: “Xứ Katu và người Katu; “Làng, nhà và nghệ thuật Katu”; “Đời sống Katu”; 

“Những bài hát Katu”; “Cái chết – sự thờ cúng người chết”; “Những cuộc săn máu”; 

“Các tập tục mê tín”; “Lễ hội, vũ điệu Katu”. Những chủ đề mà cuốn sách đề cập đã 

mang tới cho giới nghiên cứu trong và ngoài nước một cái nhìn chung nhất về người 

Cơ Tu thời điểm đó. Mặc dù  các chủ đề trình bày của cuốn sách chỉ dừng lại ở sự cảm 

nhận, khảo tả của một nhà nghiên cứu ngoại quốc nhưng nó một mặt trở thành cẩm 

nang bổ ích cho các nhà nghiên cứu sau này dựa vào để khai thác, khám phá về văn 
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hóa của người Cơ Tu trên nhiều phương diện khác nhau.  

Cùng với công cuộc khai thác thuộc địa của người Pháp ở Việt Nam, các tộc 

người thiểu số khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và bắc miền Trung nói riêng dần 

được biết đến bởi các tác giả người Pháp. Nguồn tư liệu trong thời kỳ này của các tác 

giả nước ngoài (chủ yếu là tác giả người Pháp). Đặc biệt những công trình nghiên cứu 

về Dân tộc học Việt Nam của các tác giả người Pháp vào thời gian sau luôn được các 

nhà nghiên cứu ở Việt Nam trích dẫn và khơi nguồn say mê nghiên cứu về người Cơ 

Tu như: L. Bezacier (1912), “Interprètation du tatouage frontal des Moi Katu”, in 

B.S.E.I, số 01; Le Pichon (1938), Les chassenrs de sang, in B.A.V.H, No.4; Robert 

L.Mole với các công trình: The Montagnards of South Viet Nam – A Study of Nine 

Tribes (1970), Tokyo, Japan, Rutland, VT: Tuttle; Vietnam Minority List of July: 

“Katu”, Summer Institute of Linguisticss (1996); David Thomas and R.K.Headley với 

các công trình: “More on Mon – Khmer Subgroupings” (1970), in Lingua 25, No.4, 

trang 398-418; "A note of the branches Mon – Khmer" (1973), in Mon – Khmer 

Studies IV, Language, No.2. Center for Vietnamese Studies and Summer Institute of 

Linguistic, Saigon; Nancy A. Costello với các công trình: “Socially Approved 

Homicide Among the Katu” (1972), in SA2, No.1; Death and burial in Katu culture 

(1980), Publications in Ethnography; Katu folktales and society (Nôôq taruuih Katu) 

(1993), Institute of Research on Lao Culture and Society; A. Costello, Khamluan 

Sulavan (1993), Katu folktales and society, Institute of Reseach on Lao culture and 

Society, Lao; Janet Hoskins (1996), Headhunting and the Social Imagination in 

Southeast Asia, Stanford, University Press. Stanford. California)... 

Từ sau năm 2000 đến nay, văn hóa của tộc người Cơ Tu tiếp tục được nhiều tác 

giả nước ngoài quan tâm nghiên cứu, tiêu biểu là hai nhà Nhân học Thụy Điển là A. 

Kai và A. Nikolas. Trong công trình Forests, Spirits and High Modernist 

Development: A Study of Cosmology and Change among the Katuic Peoples in the 

Uplands of Laos  and Vietnam, 2015 (Rừng, Thần linh và sự phát triển của chủ nghĩa 

hiện đại: Một nghiên cứu về vũ trụ luận và sự biến đổi giữa người Katu ở vùng cao 

Lào và Việt Nam, 2015), tác giả Arhem Kaj đã trình bày thuyết vật linh và thế lưỡng 

nan của thợ săn của người Cơ Tu ở Việt Nam. Tác giả đã đặt mối quan hệ đối xứng 

giữa việc săn bắn với sự hiến tế của tộc người này. Tác giả cho rằng: “đó là sự trao đổi 

không tương xứng” giữa người đi săn và việc hiến tế cho thần linh... [130; tr.125].   
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Vào năm 2016, Arhem Kaj với công trình “Animism and the hunter’s dilemma: 

Hunting sacrifice and asymmetric exchange among the Katu of Vietnam” (Thuyết Vạn 

vật hữu linh và sự khó xử của thợ săn: Săn bắn tế lễ và trao đổi  không tương  xứng ở 

người Katu Việt Nam), in Animism in Southeast Asia, Routledge Publisher, Newyork. 

Lĩnh vực mà tác giả này quan tâm, nghiên cứu là tính thiêng rừng, yếu tố thần linh, tục 

hiến tế của người Cơ Tu. 

Như vậy, những nghiên cứu của các nhà dân tộc học nước ngoài (chủ yếu là các 

tác giả người Pháp) ít nhiều phục vụ cho chính quyền thực dân và công cuộc khai thác 

thuộc địa của họ. Những tập du khảo, trang bút kí, báo cáo khoa học được công bố 

phần nhiều nặng về mặt miêu thuật những hiện tượng rời rạc, ít nhiều đều cho thấy 

cách nhìn và chủ trương của họ đối với tộc người thiểu số ở miền Trung – Tây Nguyên 

nói chung và người Cơ Tu nói riêng. Các nghiên cứu trên tuy còn một số hạn chế nhất 

định nhưng không thể phủ nhận được đây là nguồn tài liệu xuất hiện sớm, có những 

đóng góp nhất định cho buổi đầu phát triển ngành Dân tộc học ở Việt Nam qua một số 

công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài. 

1.1.3.2. Công trình của tác giả trong nước 

Từ nửa đầu thế kỷ XX trở về trước, các nghiên cứu đề cập đến tộc người Cơ Tu 

là rất ít, ngoại trừ một vài dòng ít ỏi trong sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An 

(1555) ở đời nhà Mạc. Trong cuốn Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn (1776) đời nhà 

Lê đã thống kê nơi ở và tộc danh của tộc người này. Trong bộ sử Đại Nam nhất thống 

chí (1910) dưới triều Nguyễn, quyển về Thừa Thiên phủ và Quảng Nam có vài dòng 

điểm qua địa bàn cư trú, phong tục đặc trưng liên quan đến tập tục trồng lúa và thờ 

cúng của người Katu [1; tr.434-445].  

 Sau đổi mới (1986) đến nay, những nghiên cứu về lịch sử, văn hoá các dân tộc 

trên đất nước Việt Nam được mở rộng nhằm đáp ứng mục tiêu hiểu biết lẫn nhau, gìn 

giữ, bảo tồn và phát huy sức mạnh văn hoá dân tộc. Vì vậy, những nghiên cứu về tộc 

người Cơ Tu xuất hiện ngày càng nhiều, bao quát khắp các lĩnh vực trong cuộc sống 

của tộc người này.    

 Về luật tục: Các công trình nghiên cứu về phong tục tập quán, tín ngưỡng của 

người Cơ Tu phải kể đến như: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Hữu 

Thông (2001), Luật tục của người Tà Ôi, Cơ Tu, Bru – Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế; Tạ Đức (2002), Tìm hiểu văn hóa Cơtu; Nguyễn Xuân Hồng (2003), 
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Phong tục tập quán và lễ hội các dân tộc ở Quảng Nam; Nguyễn Hữu Thông (Chủ 

biên, 2003), Văn hóa làng các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam; Nguyễn Văn Sơn 

(2003), “Vài nét về tín ngưỡng của người Katu vùng núi Quảng Nam”; Nguyễn Tri 

Hùng (2004), “Việc bảo tồn và phát huy giá trị kinh tế – văn hóa làng, bản vùng đồng 

bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam trong thời kỳ hiện đại”; Trần Tấn Vịnh (2009), 

Người Cơ Tu ở Việt Nam; Bùi Quang Thanh (2015), Tìm hiểu luật tục, phong tục các 

dân tộc thiểu số ở Quảng Nam... Nhìn chung,  đây là các công trình nghiên cứu về luật 

tục của người Cơ Tu một cách có hệ thống. Các vấn đề có liên quan trong mối quan hệ 

với luật tục như quản lý xã hội, quy định sở hữu tài sản, khai thác bảo vệ nguồn tài 

nguyên, hôn nhân gia đình... đã được các tác giả trình bày tương đối rõ nét. Phương 

pháp nghiên cứu chính mà các công trình này sử dụng là miêu thuật, hồi cố, tổng hợp 

và phân tích.  

Về lĩnh vực biểu tượng nghệ thuật, nhiều tác giả đi vào nghiên cứu, khảo tả trên 

nhiều phương diện khác nhau, tiêu biểu là cột xơnur (cột lễ), nhà gươl và nhà mồ, 

tượng mồ của người Cơ Tu. Tiêu biểu cho lĩnh vực này là các công trình: Nguyễn Hữu 

Thông với “Nhà Gươl của người Katu trong đời sống văn hóa cổ truyền và hiện đại” 

(2000) và “Ngôi nhà Gươl của người Katu và vấn đề phát triển du lịch ở tỉnh Quảng 

Nam” (2001); Đinh Hồng Hải với các công trình: “Nhà Gươl và những nghi lễ chọn 

đất làm nhà của người Cơ Tu” (2003), “Linh hồn các tác phẩm nghệ thuật người Cơ 

Tu” (2003); Nguyễn Tri Hùng (2004), “Về giá trị văn hóa, nghệ thuật của nhà Gươl 

người Cơtu”; Trần Tấn Vịnh (2005), “Hoa văn hạt cườm trên thổ cẩm Cơ Tu”; Trần 

Đức Sáng với: Nhà mồ Cơ Tu - Truyền thống và hiện đại (qua khảo sát thôn Cha Ke - 

thượng Long Nam Đông - Thừa Thiên Huế (2007) và “Hình tượng động vật trong thế 

giới quan của người Cơ Tu” (2007). Các công trình nghiên cứu trên đã khái quát, mô 

tả nhiều hiện tượng, biểu tượng liên quan đến nhà gươl, nhà mồ, cột xơnur, nghi lễ 

chọn đất làm nhà gươl. Đặc biệt, tác giả phân tích sâu các yêu tố liên quan đến hệ 

thống biểu tượng và văn hóa của người Cơ Tu.  

Ngoài ra, các công trình Góp phần tìm hiểu văn hóa Cơ Tu (2006) của tác giả 

Lưu Hùng, cột xơnur được mô tả trong phần viết về lễ hội đâm trâu. Trong cuốn Tiếng 

thông dụng C’tu - Kinh và văn hóa làng C’tu (2006) của tác giả Bh’ríu Liếc gồm 14 

chương với hai phần chính. Trong chương X  tác giả đã trình bày về lễ hội và văn hóa 

văn nghệ;trong đó  cột xơnur cũng được mô tả ngắn gọn trong bối cảnh lễ hội đâm 
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trâu. Nội dung này còn được phản ánh rõ nét trong các công trình như: Vũ Phương 

Nga (2009), “Tiếp cận đô thị và những chuyển biến trong đời sống của người Cơ Tu: 

trường hợp thôn Adhing 3, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”; Đinh 

Hồng Hải (2011), Ngôn ngữ biểu tượng trong đời sống văn hóa của người Cơtu; Lê 

Anh Tuấn (2017), Cột xơnur trong đời sống văn hóa – tín ngưỡng của người Cơtu ở 

tỉnh Quảng Nam... 

Về lĩnh vực ăn uống, nhà cửa, trang phục, nghề nghiệp, kiến trúc, tín ngưỡng, 

ngôn ngữ, âm nhạc và tranh ảnh của tộc người Cơ Tu dưới dạng sách, luận án, tạp chí 

phải kể đến các tác giả như: Nguyễn Hữu Hoành (1995), Tiếng Katu cấu tạo từ; 

Nguyễn Minh Hoàng (1995), “Tục cà răng căng tai – nguồn gốc – lễ thức – tồn tại”; 

Nguyễn Thị Cách (2000), “Sự thích ứng của người Katu trong trồng trọt, chăn nuôi 

đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ ở thời kỳ du canh du cư, định canh định cư”; 

Nguyễn Hữu Thông (2001), “Ngôi nhà gươl của người Katu và vấn đề phát triển du 

lịch ở tỉnh Quảng Nam”; Bcoong Mọc (2002), “Mùa xuân về với hát lý Cơ Tu”; Duy 

Hiển (2002) với “Nhà lợp ngói gỗ  của người Katu vùng cao”; Đinh Hồng Hải (2003), 

“Nhà gươl và những nghi lễ chọn đất làm nhà của người Cơ Tu”; Nguyễn Xuân Hồng 

(2003), Phong tục tập quán và lễ hội các dân tộc ở Quảng Nam; Nguyễn Phước Bảo 

Đàn (2004), “Ngôi nhà cộng đồng khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên – Dấu ấn tâm 

linh và giá trị nghệ thuật (dẫn liệu từ kiến trúc gươl của người Cơtu)”; Lưu Hùng 

(2005), “Săn bắt chim muông và tín ngưỡng liên quan của người Cơ Tu”; Nguyễn 

Thượng Hỷ (2005), “Kiến trúc, điêu khắc của người Cơ Tu”; Trần Đức Sáng với các 

công trình: “Thế giới quan của người Katu – Những biểu hiện sinh động qua hình 

tượng động vật” (2006), “Tục cà răng căng tai, nguồn gốc, lễ thức, tồn tại” (2006); 

Trần Tấn Vịnh (2008), “Biểu hiện bản địa hóa trong văn hóa truyền thống các dân tộc 

Trường Sơn – Tây Nguyên”, “Xu hướng biến đổi trong nghề dệt và trang phục cổ 

truyền của người Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”; Lâm Nhân – Nguyễn Đức Tự (2012), “Văn 

hóa ứng xử của người Cơ Tu với tài nguyên thiên nhiên”; Ngô Văn Lệ (2016), “Tri 

thức địa phương của người Cơ Tu trong sử dụng tài nguyên động vật rừng”; Nguyễn 

Văn Dũng (2019), “Biến đổi trong đời sống văn hóa – xã hội của người Cơ Tu ở tỉnh 

Quảng Nam hiện nay”. Nhìn chung, các nghiên cứu trên bằng các phương pháp tiếp 

cận và mục đích nghiên cứu khác nhau đã bao quát nhiều lĩnh vực trong đời sống của 

tộc người Cơ Tu. 
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Trong lĩnh vực tổ chức xã hội của tộc người Cơ Tu, các tác giả tiêu biểu như: 

Lưu Hùng (1973), “Đặc điểm xã hội truyền thống người Katu”; Nguyễn Xuân Hồng 

(1994), "Kinh nghiệm quản lý xã hội ở người Cơtu, Tà ôi và Bru – Vân Kiều (xã Hồng 

Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế)”; Nguyễn Hữu Thông với: Văn hóa làng các 

dân tộc thiểu số ở Quảng Nam (2003), Văn hóa làng miền núi Trung Bộ Việt Nam – 

Giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử (Dẫn liệu từ miền núi Quảng Nam) 

(2005), Ka Tu – kẻ sống đầu ngọn nước (2005); Nguyễn Văn Mạnh (2004), "Bản sắc 

văn hóa của người Tà ôi, Cơtu, Vân Kiều ở Thừa Thiên Huế trong quá trình hội nhập 

văn hóa hiện nay”; Nguyễn Tri Hùng (2004), “Việc bảo tồn và phát huy giá trị kinh tế 

– văn hóa làng, bản vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam trong thời kỳ 

hiện đại” (2004); Lưu Hùng (2006), Góp phần tìm hiểu văn hóa Cơ Tu; Ðặng Nghiêm 

Vạn (chủ biên, 2005) với Tìm hiểu con người miền núi Quảng Nam; Trần Tấn Vịnh 

(2009), Người Cơ Tu ở Việt Nam; Trần Thị Mai An (2013), Tổ chức xã hội truyền 

thống của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Có thể nói, những 

điểm đặc thù trong xã hội người Cơ Tu được các tác giả xem xét dưới nhiều khía cạnh 

khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu đều thống nhất gia đình, dòng họ, làng là những 

đơn vị xã hội quan trọng cấu thành nên tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ Tu. 

Một số phần của các nghiên cứu này nhìn sự tồn tại và cơ cấu vận hành xã hội tự quản 

cổ truyền của cộng đồng từ góc chiếu của “quan hệ xã hội”. Tuy nhiên, các tác giả đều 

có chung quan điểm cho rằng tổ chức làng là một cộng đồng mang tên gọi chung,đó là: 

Một cộng đồng sở hữu về lãnh thổ; một cộng đồng của những người láng giềng và 

thân thuộc; một cộng đồng của quan hệ giàu nghèo, sự phân định dân cư trong làng và 

một cộng đồng về sinh hoạt, tín ngưỡng, tôn giáo, tâm lý, ý thức. Đây là những quan 

điểm khoa học, góp phần làm phong phú hơn nội hàm nghiên cứu của tổ chức xã hội. 

Hiện nay, các công trình nghiên cứu giá trị văn hóa của các tộc người thiểu số ở 

Việt Nam ngày càng nhiều. Chủ đề mà các nhà nghiên cứu quan tâm về văn hóa tộc 

người ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Người Cơ Tu cũng 

được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu  đề 

cập đến NLVĐ của tộc người này là rất ít, nếu có đề cập thì chỉ dừng lại ở khía cạnh 

“miêu thuật” các giai đoạn trong chu kỳ đời người chứ chưa đi sâu nghiên cứu, phân 

tích các mặt biểu hiện của các lễ nghi, giá trị văn hóa, thực trạng và nguyên nhân dẫn 

đến sự biến đổi của NLVĐN. 
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Những nghiên cứu chuyên sâu về dòng họ, hôn nhân, gia đình của người Cơ Tu 

phải kể đến các công trình như: Khổng Diễn (1974), “Những đặc điểm về hôn nhân 

các gia đình dọc Trường Sơn – Tây Nguyên”; Nguyễn Hữu Thấu (1976), “Đôi nét về 

quan hệ hôn nhân gia đình người Pa Cô, Pa Hi và Ca Tu”; Nguyễn Xuân Hồng (1994), 

“Dòng họ của người Tà Ôi, Katu, Bru – Vân Kiều”; Lưu Hùng (1995), “Tìm hiểu thêm 

về tập tục hôn nhân của người Cơ Tu”; Nguyễn Hữu Thông (2001), Luật tục của 

người Tà Ôi, Katu, Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Phạm Quang Hoan 

(2005), “Về quan hệ hôn nhân và gia đình của người Cơ Tu”; Phạm Thị Xuân Bốn 

(2007), Hôn nhân của người Cơ Tu ở huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam; Đặng Thị Quốc 

Anh Đào (2017), Hôn nhân và gia đình của người Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam; các bài 

viết của Nguyễn Văn Dũng (2016), “Nghi lễ vòng đời người của Cơ Tu”, Nguyễn Văn 

Dũng (2018), “Giá trị văn hóa của người Cơ Tu tỉnh Quảng Nam qua nghi lễ vòng đời 

người”, Nguyễn Văn Dũng (2019), “Vài nét biến đổi nghi lễ vòng đời của người Cơ 

Tu ở tỉnh Quảng Nam hiện nay”.... 

Có thể xem, đây là những khảo cứu chuyên sâu về hôn nhân và gia đình các dân 

tộc ở bắc Trường Sơn nói chung và người Cơ Tu nói riêng. Các tác giả đã giới thiệu và 

phân tích một cách hệ thống đặc điểm hình thái hôn nhân và gia đình của tộc người. 

Các tàn tích liên minh hôn nhân ba thị tộc, các đặc tính cơ bản của dòng họ – đơn vị có 

vai trò rất quan trọng trong đời sống hôn nhân và gia đình của người Cơ Tu lần đầu 

tiên được đi sâu phân tích. Đây là một đóng góp rất lớn cả về lý luận và thực tiễn của 

các nghiên cứu này cho dù trước đó vào năm 1938, cuốn sách nổi tiếng “Les chasseurs 

de Sang” (Những kẻ săn máu) đã ra đời. Tuy nhiên, tác phẩm này chỉ dừng lại ở việc 

mô tả chế độ dòng họ, quan hệ hôn nhân và gia đình, các nghi lễ kết hôn người Cơ Tu 

mà chưa trình bày được những hình thái đặc thù của hôn nhân. 

Ngoài ra, nhiều tác giả khi nghiên cứu về văn hóa của người Cơ Tu cũng đã 

dành vài trang mô tả, khái quát phong tục tập quán, tín ngưỡng của tộc người này liên 

quan đến nghi lễ vòng đời người Cơ Tu, tiêu biểu là các công trình: Tạ Đức (2002), 

Tìm hiểu văn hóa Cơtu; Nguyễn Hữu Thông (2005), Ka Tu – kẻ sống đầu ngọn nước;  

Lưu Hùng (2006), Góp phần tìm hiểu văn hóa Cơ Tu; Ðặng Nghiêm Vạn (2005), Tìm  

hiểu con người miền núi Quảng Nam; Bùi Quang Thanh (2009), Nghiên cứu luật tục,  

phong tục các dân tộc thiểu số Quảng Nam; Nguyễn Văn Mạnh (2012), “Biến đổi nghi  

lễ vòng đời người của các dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơ Tu, Bru – Vân Kiều ở Bắc Trung  
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bộ hiện nay”, Nguyễn Văn Dũng (2019), “Biến đổi trong đời sống văn hóa – xã hội  

của người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam hiện nay”... 

Nhìn chung, những công trình, bài viết nêu trên đã làm rõ những vấn đề liên 

quan đến đời sống văn hóa – xã hội của người Cơ Tu. Trong đó, một số công trình đi 

sâu nghiên cứu về một lĩnh cụ thể như: trang phục, nghề dệt, cột xơnur, nhà gươl, tổ 

chức xã hội, rừng thiêng, luật tục, phong tục, tín ngưỡng... của người Cơ Tu. Ngoài ra, 

nhiều tác giả cũng đã đề cập tới các khía cạnh liên quan đến nghi lễ trong chu kỳ đời 

người Cơ Tu; tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu nghi lễ vòng đời 

người Cơ Tu một cách đầy đủ, hệ thống. Trên cơ sở kế thừa, vận dụng phương pháp 

nghiên cứu cũng như hướng tiếp cận của các tác giả đi trước, chúng tôi tập trung 

nghiên cứu nghi lễ vòng đời người Cơ Tu dưới góc độ văn hóa học để tìm ra đặc điểm, 

giá trị văn hóa, ứng xử văn hóa ẩn sau những lễ nghi văn hóa đó và đặt nghi lễ vòng 

đời người Cơ Tu trong bối cảnh hiện đại hóa hiện nay, cụ thể là làm rõ các khía cạnh 

như: hiện trạng, biến đổi, đặc trưng, giá trị, nguyên nhân biến đổi... 

1.1.4. Nhận xét về tình hình nghiên cứu 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã giới thiệu khái quát văn hoá của 

người Cơ Tu ở một số phương diện chính: Văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể bằng 

các phương pháp tiếp cận và các mục đích nghiên cứu khác nhau. 

- Các tác giả nước ngoài chủ yếu tập trung nghiên cứu các vấn đề về làng cổ 

truyền, nhà cửa, nghệ thuật, tập tục, lễ hội, quan niệm về cái chết... của người Cơ Tu. 

- Các tác giả trong nước đã bao quát đặc trưng văn hóa của tộc người Cơ Tu từ 

nhiều khía cạnh khác nhau: Trang phục, nghệ thuật tạo hình, làng nghề truyền thống, 

tổ chức xã hội, đời sống kinh tế – xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội... 

Bằng các phương pháp tiếp cận và mục đích nghiên cứu khác nhau, tất cả các 

công trình nghiên cứu về người Cơ Tu trong và ngoài nước từ trước đến nay chủ yếu 

tập trung khai thác, tìm hiểu về làng cổ truyền, nhà ở, dòng họ, hôn nhân, gia đình, 

quan niệm về cái chết, đời sống kinh tế, ngôn ngữ, trang phục, nghề dệt, phong tục, lối 

sống, truyện dân gian, tổ chức xã hội, vũ điệu, nghệ thuật tạo hình, lễ hội... Ngoài ra,  

các công trình, bài viết nêu trên có đề cập tới lễ nghi trong chu kỳ vòng đời người Cơ 

Tu. Tuy nhiên, các công trình chưa nghiên cứu nghi lễ vòng đời người Cơ Tu một cách 

có hệ thống. 

Trên cơ sở kế thừa những công trình của các tác giả đi trước, cùng với nguồn tư 

liệu trong quá trình điền dã, phỏng vấn tại một số xã ở huyện Đông Giang, Tây Giang, 
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Nam Giang thuộc tỉnh Quảng Nam và một số địa phương khác có người Cơ Tu đang 

sinh sống (huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng, huyện Nam Đông và huyện A 

Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế), chúng tôi tập trung làm rõ nguồn gốc của luật tục, quy 

tắc, hình thức, lễ nghi, các bài khấn trong từng giai đoạn trong chu kỳ vòng đời người 

Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam một cách hệ thống, toàn diện cả về nội dung lẫn hình thức. 

Từ đó,  chúng tôi mong muốn luận án sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và 

đề xuất giải pháp về các vấn đề liên quan đến NLVĐN người Cơ Tu nhằm phát huy 

những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; đồng thời loại trừ một số tập tục không còn 

phù hợp. 

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN 

1.2.1. Một số khái niệm công cụ 

1.2.1.1. Nghi lễ 

Nghi lễ (Rite) là một thành tố quan trọng cấu thành văn hóa tinh thần của con 

người và phản ánh đời sống tâm linh của cộng đồng, là môi trường sản sinh, bảo tồn, 

trao truyền nhiều giá trị văn hóa tộc người, thường biến đổi chậm hơn so với một số 

thành tố văn hóa khác và thực tiễn xã hội. Nghi lễ xuất hiện cùng với xã hội loài 

người. Trải qua thời gian, những nghi lễ ấy một mặt được duy trì, một mặt được phát 

triển, hoàn thiện và xuất hiện những nghi lễ lễ mới. Các dân tộc trên thế giới nói chung 

và các tộc người thiểu số ở Việt Nam nói riêng, tùy vào đặc trưng văn hóa, quan niệm 

sống khác nhau mà có những nghi lễ khác nhau. Mặt khác nghi lễ góp phần tạo ra các 

chuẩn mực xã hội, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan và đóng góp lớn vào việc 

khẳng định bản sắc văn hóa tộc người. 

Khái niệm nghi lễ được các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều cách hiểu khác nhau. 

Trong công trình Văn hóa nguyên thủy, Edward Bernett Tylor xem “nghi lễ là phương 

tiện giao tiếp với những thực thể linh hồn” [92; tr.946 – 947] và “tốt nhất có lẽ nên đặt 

niềm tin vào các thực thể tinh thần (Spirituels) như một định nghĩa tối thiểu về tôn 

giáo” [92; tr.946 – 947]. Theo Từ điển tiếng Việt, Nghi lễ là nghi thức và trình tự tiến 

hành một cuộc lễ  [Hoàng Phê, 2007: 866]. Từ điển Nhân học khẳng định: Nghi lễ là 

những hành động nghi thức diễn ra trong bối cảnh thờ cúng tôn giáo [Nguyễn Thị 

Song Hà, 2018: 23-24]. 

Theo nhà xã hội học và nhà nhân chủng học người Pháp – J.Cazeneuve thì cho 

rằng: “Thuật ngữ Latinh Riter (nghi lễ) chỉ ra rất chính xác đó là những nghi lễ có 
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quan hệ với các siêu nhiên được thể hiện bằng những thói quen xã hội giản dị, những 

tập tục tức là bằng những cung cách hành động tạo nên một sự bền vững chắc chắn 

của cộng đồng” [83; tr.133]. Nhà văn hóa học người Nga – Radugin.A.A cho rằng: 

“Nghi lễ xuất hiện trong thần thoại học nhằm thể hiện mối quan hệ giữa cuộc sống 

thường ngày với siêu nhiên. Nghi lễ được truyền lại không chỉ trong tôn giáo mà đi 

vào cả cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong nền văn hóa dân gian truyền thống. 

Tại đây, nghi lễ là di tích còn sót lại của thần thoại” [133; tr.326]. Durkheim cho 

rằng: “Nghi lễ là hoạt động chỉ ra những quy định (rule) con người biết để tự điều 

chỉnh hành vi ứng xử của mình trước những đối tượng thiêng” [131; tr.177]. Theo 

Victor W. Tuner, nghi lễ (ritual) “là hành vi được quy định có tính chất nghi thức 

dành cho những dịp không liên quan đến công việc có tính chất kỹ thuật hàng ngày mà 

có quan hệ với các niền tin vào đấng tối cao hay các sức mạnh thần bí” [138; tr.19]. 

Theo Đặng Nghiêm Vạn (2003): “Nghi lễ là mối quan hệ của các thực thể ở thế 

giới bên kia với cuộc sống trần gian của cộng đồng và cá nhân. Nó làm cho giáo lý 

tôn giáo trở nên sống động phổ quát qua hành vi thực hành tôn giáo” [95; tr.97]. 

Qua các khái niệm nêu trên, nghi lễ có thể hiểu là phong tục tập quán hoặc 

những quy ước được lặp đi lặp lại trong một cộng đồng dân tộc. Nó như một sợi dây 

vô hình kết nối giữa các hiện tượng, thói quen, quan niệm trong đời sống – xã hội của 

tộc người đó. Qua quá trình hình thành và phát triển nó tạo nên sự bền vững trong 

cộng đồng. Điều này phản ánh bản sắc, đặc trưng  văn hóa của mỗi dân tộc. 

1.2.1.2. Nghi lễ vòng đời người 

Nghi lễ vòng đời người chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa. Nó được xác định 

xuyên suốt quá trình đời người từ khi sinh ra cho đến khi chết. NLVĐN không chỉ đơn 

thuần là các nghi lễ đánh dấu sự phát triển theo từng giai đoạn của chu kỳ đời người 

mà nó còn chứa đựng đời sống văn hóa mang tính tâm linh, niềm tin, tín ngưỡng và 

phong tục tập quán của một tộc người. Theo các nhà nghiên cứu thì “nghi lễ đời người 

xuất hiện cùng với xã hội loài người. Trải qua thời gian, những nghi lễ ấy một mặt 

được duy trì, một mặt được phát triển, hoàn thiện và xuất hiện những nghi lễ mới” 

[68; tr.5] và “trong những nghi lễ ấy, có nhiều nghi lễ không chỉ gắn với đời sống tâm 

linh mà còn đánh dấu những chặng đường trưởng thành của một con người, là những 

kỉ niệm mà mỗi con người trong cuộc đời chỉ trải qua một lần như: lễ đặt tên, lễ cưới, 

lễ lên lão” [68; tr.6]. 

Trong cuốn Các nghi thức chuyển tiếp (The Riter de passage – 2002), 
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A.V.Gennep chia chu kỳ vòng đời người thành 3 giai đoạn quan trọng gồm: Sinh, 

trưởng thành và tử. Trong mỗi giai đoạn lớn, A.V.Gennep lại chia ra làm 3 giai đoạn 

nhỏ. “Giai đoạn sinh gồm: Chửa, đẻ và tuổi sơ sinh, tuổi thiếu niên. Giai đoạn trưởng 

thành gồm: Tuổi thiếu niên, lễ thành đinh và hôn nhân, tuổi con người cộng đồng. 

Giai đoạn tử gồm: lên lão, sự chết đi đối với tang ma và cuộc sống ở thế giới bên kia” 

[26; tr.48]. Theo Ngô Đức Thịnh, nghi lễ vòng đời người là “những nghi lễ liên quan 

đến cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết” [85; tr.23]. Trong cuốn Nghi lễ vòng đời 

(2007) (tái bản), tác giả Lê Trung Vũ đã chia nghi lễ vòng đời người thành các giai 

đoạn: “Nghi lễ với cuộc sống phôi thai từ hài nhi đến tuổi đi học; hôn lễ; lên lão; tiễn 

đưa; lễ tiết” [100]. Trong nghi lễ vòng đời người, “có nhiều nghi lễ không chỉ gắn với 

đời sống tâm linh, mà còn đánh dấu những chặng đường trưởng thành của một con 

người, là những kỉ niệm mà mỗi con người trong cuộc đời chỉ trải qua một lần như: lễ 

đặt tên, lễ chịu tuổi, lễ cưới, lễ lên lão...” [77; tr.6]. 

Nghi lễ vòng đời là cách ứng xử của cộng đồng người đối với một cá nhân, cũng 

là sự ứng xử đối với toàn bộ xã hội và toàn bộ thế giới tự nhiên bao quanh con người. 

NLVĐN là nghi lễ mà gia đình, tộc họ, cộng đồng tôn giáo thực hiện cho mỗi con 

người. Vì vậy, nghi lễ vòng đời không chỉ liên quan đến một con người, mà liên quan 

đến cả cộng đồng. Nghi lễ vòng đời người thể hiện sự lo lắng, chăm sóc lẫn nhau để 

bảo toàn giống nòi và bảo toàn xã hội loài người. Nếu như những lễ nghi nông nghiệp 

là sự ứng xử của con người với cái tự nhiên ngoài ta (ngoài con người) thì những nghi 

lễ vòng đời là sự ứng xử với cái tự nhiên trong ta (trong con người) [3; tr.48]. 

Tựu trung các tác giả dù đưa ra nhiều cách hiểu khác nhau nhưng hiểu một cách 

chung nhất, NLVĐN là tín ngưỡng của một cộng đồng dân tộc về các giai đoạn trong 

chu kỳ vòng đời một con người từ khi sinh ra cho đến khi chết. Quan niệm của các 

nghi lễ đó phụ thuộc vào văn hóa bản địa của từng dân tộc hay sự ảnh hưởng, tác động 

của nền văn hóa khác mà có. Do vậy nghi lễ vòng đời không chỉ liên quan đến một con 

người mà liên quan đến cả cộng đồng. Nó là sự thừa nhận của cộng đồng với mỗi cá 

nhân trong từng giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Thông qua nghi lễ vòng đời, con 

người cá nhân hòa nhập với gia đình, dòng họ và cộng đồng. 

1.2.1.3. Phong tục tập quán 

Phong tục là thói quen có từ lâu đời, đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được sinh ra 

do nhu cầu cuộc sống, phát triển và định hình theo sự phát triển của xã hội, tạo nên 

truyền thống. Phong tục có sức sống bền vững, một phần quan trọng nhờ sự hình thành 
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hệ thống. Sinh hoạt phong tục cho thấy rõ rệt tâm thức folklore của quần chúng qua sự 

bền vững và biến đổi của nó [27; tr.25]. Theo Từ điển Tiếng Việt, tập quán là thói quen 

hình thành từ lâu đời và đã trở thành nếp trong đời sống của một cộng đồng dân cư, 

được mọi người công nhận và tuân theo. Tập quán của cộng đồng chi phối mỗi thành 

viên sống trong đó. Tập quán không mang tính cố định, bắt buộc như nghi lễ, nghi 

thức nhưng cũng không tùy tiện theo hoạt động trong cuộc sống thường ngày. Nó trở 

thành một tập quán xã hội tương đối bền vững nhưng không tránh khỏi sự vận động và 

biến đổi, bởi chỉ có vận động và biến đổi theo thời gian thì tập quán mới thực sự tồn 

tại [27; tr.14]. 

Phong tục tập quán là những thói quen được hình thành trong cuộc sống của 

mỗi dân tộc, được đúc rút qua nhiều thế hệ và được dư luận xã hội thừa nhận và mọi 

người tự nguyện làm theo.  Phong tục là những đặc điểm hành vi của một cộng đồng 

dân cư; những tập quán phổ biến có tính ổn định, đậm nét, tồn tại trong những điều 

kiện lịch sử của một hình thái xã hội tiêu biểu cho nhân cách, đạo đức, lối sống của 

một cộng đồng, giai cấp dân tộc. Thông thường, phong tục có hai nhóm: phong tục gia 

đình – dòng tộc và phong tục cộng đồng (Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục gọi 

là “phong tục hương đảng”). 

Nói cách khác, phong tục tập quán là toàn bộ những hoạt động sống của con 

người được hình thành trong quá trình lịch sử và ổn định thành nề nếp, được cộng 

đồng thừa nhận, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phong tục không mang tính cố 

định, bắt buộc như nghi thức, nghi lễ nhưng cũng không tùy tiện như hoạt động sống 

thường ngày. Nó trở thành một tập quán xã hội tương đối bền vững và tương đối thống 

nhất trong cộng đồng mỗi dân tộc. 

Như vậy, phong tục tập quán tồn tại ở một dân tộc, địa phương, tầng lớp xã hội 

hay thậm chí một dòng họ, gia tộc. Phong tục là một bộ phận của văn hóa và có thể 

chia thành nhiều loại; trong đó có phong tục liên quan đến hoạt động của con người 

theo chu kỳ thời tiết trong năm, hệ thống phong tục liên quan đến chu kỳ lao động của 

con người. Đặc biệt, phong tục liên quan đến chu kỳ vòng đời người. Hệ thống phong 

tục liên quan đến vòng đời của con người như: Phong tục về sinh đẻ, trưởng thành, 

cưới xin, mừng thọ, lên lão, chết. Người Cơ Tu cũng có những phong tục mang đâm 

dấu ấn, đặc trưng của cộng đồng mình đối với chu kỳ vòng đời người nói riêng và 

phong tục trong lao động, sản xuất và chu kỳ thời tiết nói chung. 
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Ngoài phong tục tập quán mỗi quốc gia, tộc người và cộng đồng cư dân đều có 

tín ngưỡng riêng. Tín ngưỡng vốn ăn sâu vào trong đời sống tinh thần của cộng đồng 

người dân mỗi quốc gia, dân tộc. Tín ngưỡng là một niềm tin có hệ thống mà con 

người tin vào để giải thích thế giới và vũ trụ nhằm mang lại niềm tin, hạnh phúc cho 

bản thân và con người [80]. Theo Trần Ngọc Thêm, tín ngưỡng được đặt trong văn hóa 

tổ chức đời sống cá nhân: “Tổ chức đời sống cá nhân là bộ phận thứ hai trong văn hóa 

tổ chức cộng đồng. Tổ chức đời sống cá nhân bao gồm những vấn đề thuộc tầm vi mô, 

liên quan đến cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đời sống mỗi cá nhân 

trong cộng đồng được tổ chức theo những tập tục được lan truyền từ đời này sang đời 

khác (phong tục). Khi đời sống và trình độ hiểu biết còn thấp, họ tin tưởng và ngưỡng 

mộ vào những thần thánh do họ tưởng tượng ra (tín ngưỡng). Tín ngưỡng cũng là một 

hình thức tổ chức đời sống cá nhân rất quan trọng. Từ tự phát lên tự giác theo con 

đường quy phạm hóa thành giáo lý, có giáo chủ, thánh đường... tín ngưỡng trở thành 

tôn giáo” [Trần Ngọc Thêm, 2004: 233]. 

Đối với người Cơ Tu, tín ngưỡng gắn với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cả 

cộng đồng. Trong tín ngưỡng có sự hòa nhập giữa thế giới thần linh và con người. Tuy 

nhiên, tín ngưỡng trong đời sống của người Cơ Tu vẫn còn phân tán, chưa thành quy 

ước chặt chẽ. Người Cơ Tu tin vào cái “siêu nhiên” hay còn gọi là “cái thiêng” để giải 

thích thế giới với ước muốn mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng. Vì vậy,  

người Cơ Tu quan niệm con người từ khi sinh ra và chết đi đều liên quan đến thần linh 

và các thế lực siêu nhiên, mà người Cơ Tu gọi chung là Yang. Đối với người Cơ Tu, 

Yang có thể ban phúc họa cho cá nhân và cho cả cộng đồng.  

1.2.1.4. Giá trị văn hóa  

Trong các ngôn ngữ phương Tây, thuật ngữ “giá trị” (A.value, F.Valeur) bắt 

nguồn từ valere của tiếng La-tinh. Quan niệm này được trình bày trong Bách khoa 

toàn thư văn hoá học thế kỉ XX của Nga xuất bản năm 1998 coi “giá trị là những 

thành tố quan trọng nhất của văn hoá con người bên cạnh các chuẩn mực và các lý 

tưởng”. Cyde Kluckhohn(1951) cho rằng: “giá trị là quan niệm về điều mong muốn 

đặc trưng hiện hay ẩn cho một cá nhân hay một nhóm và ảnh hưởng tới việc chọn các 

phương thức, phương tiện hoặc mục tiêu của hành động” [71; tr.156]. Nhà triết học 

Nga Nikolai Onufrievich Losskij viết: “Giá trị là một cái gì vượt ra khỏi giới hạn của 

đối lập giữa chủ thể với khách thể, bởi nó được quy định bởi mối quan hệ giữa chủ thể 
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với cái nằm cao hơn mọi sự tồn tại chủ quan, mà cụ thể đó là Sự hoàn thiện Tuyệt đối 

của tồn tại” [Dẫn theo Trần Ngọc Thêm, 2016: 35].  

 Khi định nghĩa về giá trị, Đoàn Văn Chúc cho rằng: “giá trị là cái khả ao ước 

trong đời sống của một cộng đồng xã hội, một nhóm hay một cá nhân” [13; tr.117]. 

Giáo sư Trần Ngọc Thêm định nghĩa giá trị như sau: “Giá trị là tính chất của khách 

thể, được chủ thể đánh giá là tích cực xét trong so sánh với các khách thể khác cùng 

loại trong một bối cảnh không gian – thời gian cụ thể” [Trần Ngọc Thêm, 2016: 39].  

 Giá trị văn hóa của một cộng đồng, dân tộc như là “mật mã di truyền giá trị xã 

hội” của tất cả thành viên sống trong cộng đồng, dân tộc đó, được tích lũy lắng đọng 

trong quá trình hoạt động của mình. Điều này đã tạo nên đặc trưng riêng về văn hóa 

của dân tộc đó. Đây là căn cốt quyết định bản sắc văn hóa của một dân tộc, bởi vì: 

“nói đến văn hóa là nói đến dân tộc, một dân tộc đánh mất đi truyền thống văn hóa và 

bản sắc văn hóa, dân tộc ấy đã đánh mất chính mình” [97; tr.31]. Ngô Đức Thịnh 

quan niệm: “Giá trị văn hóa là quá trình sáng tạo, lao động của con người trong môi 

trường tự nhiên và xã hội để thỏa mãn nhu cầu, khát vọng của cộng đồng về những 

điều tốt đẹp” [Ngô Đức Thịnh, 2014: 23]. Giáo sư Trần Ngọc Thêm thì cho rằng: “Giá 

trị văn hóa bao gồm hai bộ phận là các giá trị con người (trực tiếp thuộc về con người), 

và các giá trị gián tiếp có liên quan đến con người” [Trần Ngọc Thêm, 2016: 56].  

 Giá trị văn hóa cũng chính là thước đo để phân biệt văn hóa với phản văn hóa, 

giá trị với phi giá trị. Do đó, có thể coi văn hóa là hệ thống giá trị do con người sáng 

tạo ra. Nói cách khác, “giá trị văn hóa được sáng tạo và kết tinh trong quá trình lịch sử 

của mỗi cộng đồng, tương ứng với môi trường tự nhiên và xã hội nhất định” [Ngô Đức 

Thịnh, 2014: 23].  

  Như vậy, có thể hiểu giá trị văn hóa như sau: tất cả mọi giá trị của văn hóa đều 

là những giá trị được tồn tại tương đối lâu dài. Các giá trị đều có gốc rễ trong các di 

sản văn hóa của một xã hội và đều có căn nguyên trong các thiết chế xã hội. Giá trị 

văn hóa tồn tại và phát triển theo lịch sử phát triển của xã hội. Nghiên cứu, tìm hiểu 

NLVĐN Cơ Tu cũng chính là tìm hiểu những giá trị văn hóa tộc người (giá trị nhân 

sinh, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh, giá trị nghệ thuật, giá trị xã hội). Qua đó, chúng 

tôi mong muốn chỉ ra được trong NLVĐN Cơ Tu đâu là giá trị văn hóa truyền thống 

cần được gìn giữ, đâu là yếu tố văn hóa không còn phù hợp cần được thay thế.  

1.2.2. Lý thuyết nghiên cứu 

1.2.2.1. Lý thuyết nghi lễ chuyển tiếp  
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Nghi lễ chuyển đổi (rites of passage) được phát triển vào thập niên 60 của thế 

kỷ XX bởi Mary Douglas và Victor Turner trên cơ sở học thuyết của nhà dân tộc học 

người Pháp – Amold Van Gennep (1873-1975). Theo van Gennep: “Cuộc sống xã hội 

giống như một căn nhà có nhiều phòng mà trong đó mỗi cá nhân được chính thức 

chuyển từ phòng này sang phòng khác” [18; tr.45]. Theo ông, nghi lễ chuyển đổi là 

những nghi lễ đánh dấu sự chuyển đổi của cá nhân trong suốt vòng đời, từ tình trạng 

này sang tình trạng khác, từ vai trò, địa vị này sang vai trò, địa vị khác, hợp nhất 

những kinh nghiệm của con người và kinh nghiệm văn hóa với vòng đời: Ra đời, sinh 

con, trưởng thành, kết hôn và chết đi [121].  

Trong mỗi giai đoạn lớn, van Gennep lại chia ra 3 giai đoạn nhỏ khác nhau: 

Mỗi giai đoạn có 3 thời kỳ, tách biệt với thời kỳ trước, bước đầu hội nhập và hội nhập 

vào thời kỳ tiếp sau. 1. Sinh: chửa, đẻ và tuổi sơ sinh, tuổi thiếu niên; 2. Trưởng thành: 

tuổi thiếu niên, lễ thành đinh và hôn nhân, tuổi con người cộng đồng; 3. Tử: lên lão, sự 

chết đi đối với tang ma và cuộc sống ở thế giới bên kia. Mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo có 

các nghi thức chuyển tiếp khác nhau. Nghi lễ vòng đời người Cơ Tu mặc dù có sắc 

thái riêng, nhưng khi khái quát cũng có thể theo cơ sở lý thuyết của van Gennep: 1. 

Giai đoạn sinh có những kiêng kỵ trước, trong và thời kỳ mang thai; các lễ thức trước, 

trong, sau khi sinh và các lễ thức khác nhau cho đến trước tuổi trưởng thành; 2. Giai 

đoạn trưởng thành cũng có các lễ thức đánh dấu thời kỳ trưởng thành và các nghi lễ 

cưới; 3. Giai đoạn tử có các lễ thức dành cho người chết, các nghi lễ tang ma và sau 

tang ma [26]. Vì vậy, chúng tôi vận dụng cách chia các giai đoạn về các nghi thức 

chuyển tiếp trong vòng đời người của van Gennep vào các nghi lễ vòng đời của người 

Cơ Tu. Ngoài ra, chúng tôi có tham khảo thêm quan niệm của Ngô Đức Thịnh về 

NLVĐN và cách chia các giai đoạn trong NLVĐN của tác giả Lê Trung Vũ. Đối với 

các nghi lễ cụ thể của người Cơ Tu, tác giả mô tả trên cơ sở các nghi thức riêng có của 

người Cơ Tu, để từ đó tìm ra sắc thái văn hóa của cộng đồng người Cơ Tu. 

1.2.2.2. Lý thuyết cấu trúc – chức năng 

Thuyết cấu trúc – chức năng gắn liền với tên tuổi của các nhà xã hội học như: 

A. Comte (1798-1857), H. Spencer (1820-1903), E. Durkheim (1858-1917), T. 

Parsons (1902-1979), R. Merton (1910-2003), P. Blau (1918-2002). Các tác giả này 

xem xã hội như một sinh thể hữu cơ đặc biệt với hệ thống gồm các thành phần có 

những chức năng nhất định tạo thành cấu trúc ổn định. Họ đều nhấn mạnh tính liên kết 

chặt chẽ của các bộ phận cấu thành nên một chỉnh thể mà từng bộ phận có chức năng 

nhất định, góp phần đảm bảo sự tồn tại của chỉnh thể đó với tư cách là một cấu trúc 

tương đối ổn định, bền vững. 
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Tác giả Parsons (1910-2003) xem xét hệ thống trong một không gian ít nhất có 

ba chiều như sau: “Thứ nhất là chiều cấu trúc: Hệ thống xã hội nào cũng có cấu trúc 

của nó; Thứ hai là chiều chức năng: Hệ thống xã hội luôn nằm trong trạng thái động, 

tức là tự biến đổi để thích nghi trong quá trình liên tục trao đổi với môi trường; Thứ 

ba là chiều kiểm soát: Hệ thống xã hội nào cũng có khả năng điều khiển và tự điều 

khiển” [136; tr. 213-216]. Theo Parsons, hệ thống xã hội được cấu thành từ bốn tiểu hệ 

thống (hệ thống nhỏ hơn), tương ứng với bốn loại nhu cầu, chức năng cơ bản của hệ 

thống xã hội. Bốn loại yêu cầu chức năng của xã hội là: “Thích ứng (Adaptation) với 

môi trường tự nhiên – vật lý xung quanh; Hướng đích (Goal Attainment) – huy động 

các nguồn lực nhằm vào các mục đích đã xác định; Liên kết (Integration ) – phối hợp 

các hoạt động, điều hoà và giải quyết những khác biệt, mâu thuẫn; Bốn là: Duy trì 

khuôn mẫu lặn (Latent – Pattern Maintenance) – tạo ra sự ổn định, trật tự” [127; 

tr.155]. Như vậy, thuyết cấu trúc – chức năng không chỉ lý giải và đưa ra cách giải 

quyết các chức năng tích cực mà cả các mặt tiêu cực của nó. Vận dụng quan điểm lý 

thuyết này, các nhà nghiên cứu cho rằng sự tồn tại của các mặt trong đời sống xã hội 

luôn có một trật tự nhất định. Hay nói cách khác, mỗi một khía cạnh trong xã hội tồn 

tại và phát triển chứng tỏ nó có vai trò và chức năng nhất định. 

Nghi lễ vòng đời là sản phẩm của lịch sử xã hội, của mối tương tác và hoạt 

động cộng đồng. Một khi những quy tắc cơ bản đã ăn sâu vào trong cộng đồng thì các 

cá nhân sống trong cộng đó đều thực hiện theo. Nghiên cứu NLVĐN Cơ Tu từ hướng 

tiếp cận lý thuyết cấu trúc – chức năng, chúng tôi một mặt làm rõ các lễ nghi trong chu 

kỳ vòng đời là một tiểu hệ thống trong hệ thống xã hội, bao gồm các thành phần bên 

ngoài (cách hành lễ, biểu hiện thông qua hành vi của con người...) và bên trong của 

từng lễ nghi (quan niệm, phong tục tập quán, tín ngưỡng). Theo cách tiếp cận này, 

chúng ta thấy được toàn bộ hệ thống NLVĐ của một con người từ khi sinh ra đến khi 

chết. Tuy nhiên, các bộ phận, chi tiết, cũng như sự tương tác giữa chúng trong mỗi giai 

đoạn lịch sử lại có biểu hiện cụ thể và được mọi cá nhân và cả cộng đồng thực hiện.  

1.2.2.3. Quan điểm về biến đổi văn hóa 

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

khác trước” [Trung tâm Từ điển học, 2007: 88]. Biến đổi văn hóa (cultural change) là 

quá trình vận động của tất cả các xã hội nói chung. Do đó, các nhà nghiên cứu có lý 

khi cho rằng không có nền văn hóa nào đứng yên một chỗ, cũng như không có một nền 

văn hóa nào không có sự thay đổi gì so với thời kỳ khai nguyên của nó. Nhà nghiên 

cứu E.B.Tylor và L.Morgan cho rằng: “Sự phát triển tiến bộ tiến hóa của các nền văn 

hóa là xu hướng chính trong lịch sử loài người. Xu hướng phát triển này là rất hiển 
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nhiên, vì rằng có nhiều dữ kiện theo tính liên tục của nó có thể sắp xếp vào một trật tự 

nhất định, mà không thể làm ngược lại” [Tylor, E.B, 1891: 53].  

Các giá trị văn hóa của cộng đồng/dân tộc có thể thay đổi theo thời gian, tùy 

thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và các yếu tố chi phối, tác động lên các giá trị văn hóa 

đó. Vì vậy, biến đổi văn hóa có thể diễn ra theo nhiều chiều và nhiều cấp độ khác 

nhau. Trong cuốn Từ điển Các khái niệm nhân học văn hóa, Robert H. Winthrop đã 

nêu rõ: “Biến đổi văn hóa bao hàm những sự chia sẻ, những sự biến đổi tương đối lâu 

dài của những mô hình ứng xử và niềm tin văn hóa. Nhìn ở khía cạnh lịch sử, xã hội 

nào cũng biểu lộ những sự biến đổi, cũng trộn lẫn những sự tiếp nối và biến đổi” 

[Winthrop, Robert H, 1991: 11].  

Từ các khái niệm nêu trên có thể hiểu biến đổi văn hóa là một hiện tượng phổ 

biến. Sự biến đổi này là do sự biến đổi của phương thức sản xuất, đời sống xã hội của 

mỗi cộng đồng/dân tộc. Về mặt phương pháp luận, khi nghiên cứu văn hóa tộc người, 

trong đó có nghi lễ chu kỳ đời người, chúng tôi không chỉ xem xét đối tượng một cách 

biệt lập hoặc trong trạng thái tĩnh (nguyên vẹn truyền thống) mà đặt chúng trong trạng 

thái động (quá trình biến đổi). Trong luận án, chúng tôi vận dụng quan điểm biến đổi 

văn hóa nhằm làm sáng tỏ những thành tố văn hóa cũ (truyền thống, bản địa) và mới 

(hiện đại, bên ngoài) trong từng nghi lễ, từ đó xác định giá trị cốt lõi trong các lễ nghi 

vòng đời người Cơ Tu. Trên cơ sở đó, chúng tôi tập trung làm rõ các nguyên nhân và 

hình thái biến đổi chính như: lan tỏa, thiên di, chịu tác động từ bên ngoài (nguyên 

nhân), tích hợp liên quan đến NLVĐN Cơ Tu.  

1.3. KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Người Cơ Tu ở Quảng Nam 

1.3.1.1. Dân số và địa bàn cư trú 

Tộc danh Cơ Tu đã được biết đến lâu đời trong lịch sử. Nhà nghiên cứu R.L. 

Mole khi lý giải về tộc danh Cơ Tu đưa ra nhiều tên gọi khác nhau. Ông cho rằng: “Bộ 

lạc miền núi Cơ Tu còn có tên: Teu, Kato, Cao, Attouat, Nguồn Ta, Kao, Khat, Tháp, 

Phuong...” [59; tr.137]. Ở Việt Nam, tên tộc người này có nhiều cách gọi và viết khác 

nhau như: Katu, K’tu, Cà tu, Cơtu, Cơ Tu. Từ hướng tiếp cận về từ nguyên, Tạ Đức 

cho rằng: tên gọi Cơ Tu cùng với tên gọi của các tộc người cùng ngành Tà Ôi, Paco, 

Bru. Điều này cho thấy tên gọi có chung một nghĩa đen là “người”: 

Ya=Ka=Ta=Pa=Ba [23; tr.18]. Theo cách giải nghĩa của đồng bào, “Tu” có nghĩa là 

“ngọn”. Katu là “người sống đầu ngọn nước”, trên vùng rẻo cao. Về mặt nhân chủng 

học, người Katu có tính thống nhất, trên cơ sở hai loại hình Andorediong và phân 
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chủng Monggoloit phương Nam [56; tr.27-28]. Tộc người Cơ Tu là một trong 54 thành 

phần tộc người ở Việt Nam. Theo Tổng cục thống kê điều tra dân số và nhà ở năm 

2019, dân số người Cơ Tu hiện có 74.173 người, trong đó nam chiếm 37.096 

người, nữ là 37.077 người, được phân bố ở các địa phương thuộc vùng duyên hải 

miền Trung. Ở tỉnh Quảng Nam, người Cơ Tu tập trung đông nhất là 55.091 người; 

Tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ hai với 16.719 người; tiếp đến là Thành phố Đà Nẵng 

với 1.786 người [119].  

Tỉnh Quảng Nam có 15 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố (trong đó có 09 huyện 

miền núi). Toàn tỉnh có 37 dân tộc, thành phần dân tộc thiểu số đang sinh sống. Tính 

đến ngày 01 tháng 4 năm 2019, dân số toàn tỉnh có 1.495.812 người, trong đó đồng 

bào các dân tộc thiểu số có 139.060 người (chiếm tỷ lệ 9,3% dân số toàn tỉnh). Dân số 

người Kinh đông nhất (chiếm 91,1%), người Cơ Tu chiếm 3,2%, người Xơ Đăng 

chiếm 2,7%, người Gié Triêng chiếm 1,3% và các dân tộc còn lại chỉ chiếm 0,9% dân 

số. Các tộc người thiểu số toàn tỉnh Quảng Nam có 27.471 hộ và 129.618 khẩu. Trong 

đó, tộc người Cơ Tu có 13.880 hộ và 54.179 khẩu. Số hộ và khẩu của người Cơ Tu 

được phân bố ở các huyện Đông giang, Tây Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn 

và Hiệp Đức [118].  

Để phân biệt giữa người vùng cao (chủ yếu ở một số xã biên giới của huyện 

Tây Giang, ở độ cao trên 1000 mét so với mặt nước biển) là Zal, người vùng giữa hay 

vùng trung là Âm pâng và người ở vùng thấp (cận kề người Kinh) là Phương hay 

Phương Ếp [33; tr.51]. Giữa các nhóm hay khu vực tồn tại một số khác biệt về tiếng 

nói, phong tục và trong quá khứ, do những hạn chế về giao thông, điều kiện giao tiếp 

nên có sự cách biệt nhau. Tuy vậy, những khác biệt trong văn hóa là không lớn, sự 

thống nhất về mọi phương diện là cơ bản. Điều này chính là cơ sở tạo nên ý thức rõ rệt 

về một tộc người Cơ Tu.  

Ngày nay, người Cơ Tu chủ yếu phân bố ở các vùng núi cao, rộng lớn trên 

những cao nguyên của hai quốc gia Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam, họ sinh sống tập 

trung ở khu vực phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam (gồm các huyện Tây Giang, Đông 

Giang và Nam Giang); phía Nam của Thành phố Đà Nẵng (gồm 3 thôn: thôn Phú Túc 

xã Hòa Phú, thôn Giàn Bí và Tà Lang, xã Hòa Bắc thuộc huyện Hòa Vang) và Tây 

Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (gồm huyện A Lưới, Nam Đông).  

1.3.1.2. Đặc điểm cư trú và phương thức sinh kế 
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a. Địa bàn cư trú: 

Nguời Cơ Tu là một trong số các tộc người sinh sống trên vùng núi cao thuộc ba 

huyện vùng núi cao của tỉnh (huyện Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang). Các huyện 

này nằm trong vùng núi non trùng điệp, phần lớn đổ theo hướng Tây Bắc – Đông 

Nam. Người Cơ Tu tập trung chủ yếu ở nhiều ngọn núi cao ở Nam Giang như La Ê 

(cao 1.659m), núi La Dêê (cao 1.521m). Ở huyện Tây Giang có ngọn núi Tr’Hy (cao 

2.300m), núi Cà Xiêng (cao 2.053m). 

Người Cơ Tu cư trú trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Với khí hậu thuận 

lợi, văn hóa ẩm thực của người Cơ Tu cũng rất phong phú, đa dạng: cá suối nấu ống 

tre, các loại cơm lam, rượu lam, canh thụt, thịt ống, thịt nướng, rượu cần, rượu tà vạt, 

rượu tà đin... Đây là sản vật mà người Cơ Tu dùng trong các lễ hội, nghi lễ. Hơn nữa, 

khí hậu này đã tạo cho vùng đất Quảng Nam có những khu rừng rậm rạp, mà người Cơ 

Tu vẫn thường hay gọi là “rừng thiêng”, “rừng cấm”. Với họ rừng không chỉ là nguồn 

sống của người dân nơi đây, mà rừng còn che trở cho họ trong cuộc sống hằng ngày. 

Do vậy, trong đời sống của người Cơ Tu có tục lệ cúng rừng. 

Trong chu kỳ vòng đời người có nhiều nghi lễ liên quan đến rừng. Chẳng hạn, 

khi người vợ có thai, người chồng không được đi vào rừng cấm. Nếu lỡ vào rừng, 

người chồng phải làm lễ tạ lỗi với thần linh; Hay khi trong cộng đồng có người săn 

được thú rừng, làng làm lễ cúng để tạ ơn thần rừng; Đối với rừng cấm, người Cơ Tu 

không được vào chặt gỗ quý về làm nhà ở, nhà mồ, quan tài cho người chết... Nếu vi 

phạm sẽ bị thần linh trừng phạt và làm hại đến buôn làng. 

Có thể nói, điều kiện tự nhiên và địa bàn cư trú có tác động không nhỏ đến đời 

sống kinh tế, văn hóa của người Cơ Tu. Từ canh tác, nuôi trồng, nghề nghiệp và tín 

ngưỡng, người Cơ Tu đều chịu ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên. Điều này tác động 

tới quan niệm sống của người Cơ Tu về tín ngưỡng về thần linh (thần sông, thần núi, 

thần rừng...), ma quỷ với sức mạnh siêu nhiên có thể ban họa, phúc cho buôn làng. 

Điều này thể hiện rất rõ qua các nghi lễ trong chu kỳ vòng đời người. Vì vậy, người 

Cơ Tu quan niệm, con người từ khi sinh ra cho đến khi chết, các nghi lễ đều liên quan 

đến thần linh, ma quỷ. 

Người Cơ Tu xuất hiện, cư trú ổn định ở dãy Trường Sơn – Tây Nguyên từ rất 

sớm. Họ chủ yếu cư trú phân tán và biệt lập, làng mạc phân bố rải rác thành những 

điểm tụ cư nhỏ cách xa nhau, qua nhiều con suối, ngọn đồi. Trong lịch sử, người Cơ 
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Tu cư trú phần lớn ở các vùng núi cao thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Thừa Thiên 

Huế và ở các tỉnh Xekong, Saravan ở phía Nam nước Lào. 

Khi nghiên cứu về nguồn gốc cư trú của người Cơ Tu, nhiều tác giả nước ngoài 

cũng đã đưa ra nhiều cách phân tích, kiến giải khác nhau. Tác giả R.L.Mole nhận định: 

Người Cơ Tu từng di cư xuống thung lũng của sông Mekong và sau đó họ lại dời lên 

núi hoặc có thể đi xuống tận bờ biển Trung Hoa và bị buộc trở lại núi [59; tr.138]. Tác 

giả J.Hoffet khi lý giải về tộc người Cơ Tu đã nhận định rằng: Cộng đồng người Katu 

chia làm 2 nhóm, Katu vùng cao và Katu vùng thấp có ít nhất là 4 phân nhóm. Ngung 

Bo và Thap là 2 nhóm nằm ở phía Đông. Họ vốn sống dọc theo các phụ lưu ở thượng 

nguồn sông Sekong, sau đó sống lan dần về phái đông của nhóm Cao ở vùng cao phía 

Tây, thuộc thượng nguồn của hai con sông Sekong và sông Boung [44; tr.1-43]. Khi lý 

giải về quá trình cư trú của người Cơ Tu, Tác giả Gerald Cannon Hickey đã cho rằng: 

Người Katu đã tồn tại một cách bất ổn định. Họ buộc phải tránh xa biển dần, nơi có 

những thung lũng ẩm thấp và tiến đến xây dựng làng ở những sườn núi cao, sinh sống 

bằng nghề trồng trọt, dù rất khó khăn và kém hiệu quả [126; tr.108]. 

Trong truyền thống, làng cổ truyền Cơ Tu có tính độc lập và khép kín. Mỗi làng 

là một đơn vị tổ chức xã hội, một cộng đồng với quyền sở hữu đất đai và tài nguyên 

thiên nhiên, đồng thời là một cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa. Làng Cơ Tu gồm 

nhiều gia đình quần tụ với nhau theo một dãy và tạo thành một vòng gần như khép kín. 

Làng của người Cơ Tu bố trí theo địa hình, thường có dạng hình vành khuyên [PL7, 

stt.52]. Tất cả các ngôi nhà đều được thiết kế hướng vào vị trí quanh nhà gươl (ngôi 

nhà truyền thống của người Cơ Tu được đặt ở vị trí trung tâm của sân làng). Ngày nay, 

người Cơ Tu sống xen cư cùng với người Kinh. Đại bộ phận cư dân đã biết di cư 

chuyển xuống sống gần trung tâm huyện hoặc ven các con đường bê tông, đường nhựa 

để thuận tiện cho việc đi lại, kinh doanh buôn bán. 

b. Phương thức sinh kế: Với địa hình núi non hiểm trở, người Cơ Tu trước đây 

sinh sống chủ yếu từ các nguồn thức ăn từ rừng (rau rừng, thú rừng...). Cuộc sống gắn 

với rừng núi hiểm trở nên trong đời sống của người Cơ Tu luôn gắn với thần rừng, 

thần núi (người Cơ Tu gọi là Yang). Gần như mọi hoạt động trong đời sống sinh hoạt, 

phong tục, tập quán và lễ hội của họ đều liên quan đến thần linh (Yang). Trong truyền 

thống, cuộc sống mưu sinh của người Cơ Tu chủ yếu là dựa vào canh tác nương rẫy 

trên các đồi núi dốc hay ven các sông, suối. Vật dụng sản xuất, canh tác, săn bắn, hái 

lượm thô sơ. Đời sống của người Cơ Tu chủ yếu dựa vào nương rẫy, sản vật từ rừng 
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(thú, chim muông, rau rừng...). Từ khi được nhà nước hỗ trợ về vốn, cây trồng, vật 

nuôi, người Cơ Tu đã biết tăng gia chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt… theo mô hình 

trang trại của từng hộ gia đình. Ngoài ra, họ đã biết tăng gia sản xuất, buôn bán, làm 

thuê để tạo ra của cải vật chất, cải thiện cuộc sống hằng ngày.  

Khi đời sống kinh tế được cải thiện, người Cơ Tu đã biết cho em mình theo học 

cái chữ. Điều này đã giúp cho trình độ dân trí của người Cơ Tu ngày được nâng lên. 

Hơn thế nữa, thu nhập kinh tế gia đình được nâng lên giúp cho tỷ lệ hộ nghèo của 

người dân được cải thiện đáng kể. 

Bảng 1.1: Thống kê tỷ lệ hộ nghèo của người Cơ Tu ở Tây Giang, Đông Giang và 

Nam Giang giai đoạn 2014-2018 

TT 

Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2014 - 2018 (%) 

Huyện 
Năm 

2014 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1 Tây Giang 46.34 48.05 46.32 48.4 43.14 

2 Đông Giang 32.77 49.48 43.49 36.94 29.43 

3 Nam Giang 57.36 58.08 52.36 47.24 44.34 

(Nguồn: Ban Dan tộc tỉnh Quảng Nam) 

Như vậy, kinh tế chủ yếu của người Cơ Tu về cơ bản là trồng trọt. Cây lúa giữ 

vai trò chủ đạo. Chăn nuôi phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng hộ gia đình. Nghề thủ 

công nghiệp có quy mô nhỏ, chủ yếu đóng khung trong phạm vi gia đình. Sản phẩm 

làm ra để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình là chính. Qua đây có thể nhận 

thấy rằng, kinh tế của người Cơ Tu ở Quảng Nam từ trước cho đến nay phần lớn vẫn 

dựa vào thiên nhiên và mang tính tự cấp, tự túc trong phạm vi nhỏ hẹp của buôn làng. 

Nhiều sản vật từ trồng trọt, chăn nuôi và săn bắn được người Cơ Tu sử dụng trong 

nghi lễ vòng đời người như: gà, trâu, cá, gạo. 

1.3.1.3.  Đặc điểm văn hóa – xã hội  

a. Văn hóa vật chất 

- Trang phục: Theo tập quán truyền thống của người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam, 

nam giới đóng khố (gơhul) và cởi trần, phụ nữ mặc áo váy. Trang phục của người Cơ 

Tu sử dụng được phối bởi năm sắc màu cơ bản là: đen, xanh thẫm, trắng, đỏ và vàng. 

Tất cả màu sắc này đều được chế biến từ các loài thảo mộc tự nhiên. Trong đó, màu đỏ 

và màu đen là hai màu được ưa chuộng nhất [PL7, stt.8]. Người Cơ Tu cho rằng: đỏ là 

màu của máu, của linh hồn nên được thần linh và tổ tiên ưa thích.. Tung tung và ya yá 
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là hai kiểu họa tiết đặc thù được người Cơ Tu thêu dệt trên trang phục. Hoa văn ya yá 

là hình những phụ nữ đang nhảy múa, tiếng Cơ Tu là padil ya yá, còn hoa văn tung 

tung là hình những người đàn ông đang nhảy hội trong lễ đâm trâu. Như vậy, người 

Cơ Tu trong truyền thống đã sáng tạo ra nhiều công cụ khác nhau để chế biến sợi: đó 

là công cụ tách hạt (êết); dụng cụ bật bông (tơrơmế); que quấn bông (plau); máy se sợi 

(chia); khung quấn sợi thô (trước khi nhuộm); công cụ tạo búp sợi (tra ca). Điều này 

giúp người Cơ Tu sáng tạo nên những bộ trang phục với lối dệt tinh xảo, hoa văn sinh 

động. Ngày nay, trang phục của người Cơ Tu đã có nhiều thay đổi, nhất là đối với lớp 

trẻ. Họ đã có ảnh hưởng không nhỏ từ văn hóa mặc của người Kinh. Điều này phần 

nào làm thay đổi quan niệm thẩm mĩ trong cách ăn mặc của người Cơ Tu.  

+ Ẩm thực: Người Cơ Tu sinh sống giữa núi rừng bạt ngàn, vì vậy văn hóa ẩm 

thực của họ rất phong phú và đa dạng. Nhiều món ăn truyền thống của người Cơ Tu 

không chỉ phục vụ cho nhu cầu ăn uống hằng ngày mà còn phục vụ cho các dịp lễ hội, 

cúng tế, lễ nghi như: Cơm lam, rượu tà vạt, rượu tà đin cá suối nấu ống tre, thịt thú 

rừng nướng, nếp cẩm, canh rau rừng...  

- Nhà ở, nhà làng (gươl): Nhà của người Cơ Tu thường nhỏ, phần lớn là một 

gia đình cư trú. Họ bố trí chỗ nấu nướng, ăn uống, nghỉ ngơi trong cùng một không 

gian chung của ngôi nhà. Vật liệu làm nhà chủ yếu là vách được ghép bằng ván, mái 

lợp bằng lá cây lồ ô, lá nón, lá mây. Kiến trúc ngôi nhà của người Cơ Tu thường có 

một hoặc hai cửa nhỏ, vách bằng tấm phên lồ ô. Nóc ngôi nhà có hình mai rùa, mái 

tròn [PL7, stt.46, 52]. Ngày nay, nhà của người Cơ Tu có sự thay đổi rõ rệt. Nhà được 

thiết kế hai mái dốc, lợp tôn. Nhà được làm theo kiến trúc sàn bằng gỗ, vách gỗ, mái 

lợp tôn. Nhiều gia đình đã biết thuê thợ xây nhà kiểu cấp bốn, mái nhà được lợp bằng 

ngói hoặc tôn. Gia đình nào có điều kiện thì xây nhà bê tông, đổ mê (lầu). Trong 

truyền thống, làng của người Cơ Tu thường bố trí gươl – ngôi nhà cộng đồng [PL7, 

stt.48, 49]. Đây là ngôi nhà thể hiện rõ nét văn hóa đặc trưng của người Cơ Tu về kiến 

trúc và giá trị tâm linh. Nhà gươl hầu như chỉ dành cho những việc lớn, quan trọng của 

làng. Phụ nữ chỉ được vào nhà gươl trong các dịp lễ hội.  

b. Văn hóa tinh thần 

- Nghệ thuật dân gian: Nét văn hóa tiêu biểu về nghệ thuật dân gian của người 

Cơ Tu được thể hiện rõ nét qua kiến trúc điêu khắc nhà gươl, nhà mồ, cột xơnur. 

Ngoài ra, nhiều bhồ lô (truyện cổ dân gian), bơbooch (hát tâm tình), bh–nóoch (hát lí), 

tung tung (điệu múa của nam giới), ya yá (điệu múa cầu mưa của người phụ nữ), nhim 
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Ca lâu, Ca lênh Aph’uyh (khóc lý nam, nữ trong đám tang) phản ánh nét tinh hoa 

trong văn hóa của người Cơ Tu. Khác với trước đây, sinh hoạt văn hóa dân gian của 

người Cơ Tu ở Quảng Nam ít diễn ra, nếu có thì chỉ gắn với số ít người già, chủ yếu là 

chế tạo và chơi một số nhạc cụ, hát lí. Đối với lớp trẻ, họ không nhớ, không thuộc các 

bài hát truyền thống của dân tộc mình. Hoạt động văn nghệ truyền thống chỉ được tái 

hiện trong các dịp lễ hội truyền thống của người Cơ Tu hoặc do người Kinh phục dựng 

lại để phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch. Như vậy, quá trình công nghiệp hóa – hiện 

đại hóa và hội nhập đã tác động không nhỏ tới đại bộ phận người Cơ Tu trong hoạt 

động văn hóa dân gian. Hơn thế nữa, con em người Cơ Tu lớn lên đều được tới trường 

theo học. Do đó, tiếng Việt là ngôn ngữ chính được người Cơ Tu sử dụng trong các 

mối quan hệ giao tiếp hằng ngày, nhất là khi giao tiếp với người Kinh. Tiếng Cơ Tu 

chủ yếu được sử dụng giữa các thành viên trong gia đình hoặc giữa người Cơ Tu với 

nhau. Điều này làm cho diện mạo nghệ thuật dân gian của cộng đồng Cơ Tu biến đổi.  

- Phong tục tập quán, tín ngưỡng và lễ hội: Các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam 

nói chung, người Cơ Tu nói riêng chủ yếu sống ở các vùng núi cao. Kinh tế chủ yếu 

của họ là nương rẫy. Sống giữa núi rừng bạt ngàn, thiên nhiên như là mẹ hiền, nhưng 

cũng chứa đựng nhiều mối lo ngại. Do vậy, người Cơ Tu có tâm lý sợ trời, sợ thần. Họ 

quan niệm, thế giới xung quanh mình đều có thần linh, ma quỷ (người Cơ Tu gọi là 

Yang) với sức mạnh siêu nhiên, có thể giúp đỡ, đem lại điều tốt lành hay gây hại cho 

con người. Xuất phát từ tâm lý này, người Cơ Tu luôn có những kiêng kỵ trong cuộc 

sống hằng này, lễ hội, lễ nghi. 

Với người Cơ Tu, các con vật như trâu, chim Tring, gà, rùa, rắn, voi... được 

cộng đồng sùng kính. Vì vậy, hình tượng các con vật được họ tạc trên ngôi nhà gươl, 

nhà mồ hay trang phục truyền thống. Bên cạnh việc sùng kính các con vật, người Cơ 

Tu còn quan niệm chiêng, ché cũng là vật quý giá, linh thiêng đối với mỗi gia đình và 

cộng đồng. Trong đám cưới, chiêng, ché là vật sính lễ quan trọng đối với nhà trai khi 

đi hỏi vợ cho con. Trong đám tang, cồng chiêng được dùng trong việc tiễn đưa người 

chết ra huyệt mộ hoặc được sử dụng làm đồ tùy táng cho người chết. Hay trong lễ vật 

hiến sinh, chiêng không chỉ biểu hiện ở khía cạnh vật chất, mà phần âm thanh của 

chiêng mới là tâm nguyện của đồng bào. Ngoài ra, người Cơ Tu ở Quảng Nam trước 

đây và bây giờ còn bảo lưu nhiều lễ hội liên quan đến tập quán canh tác nương rẫy (lễ 

ăn mừng lúa mới – cha haroo têmê); lễ nghi vòng đời người (sinh đẻ, trưởng thành, 

cưới hỏi, ma chay); lễ hội cộng đồng (lễ dựng nhà gươl, lễ đâm trâu, kết nghĩa giữa 
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hai làng – cha bhoi). Tất cả điều này đã tạo nên những nét văn hóa đặc trưng, mang 

màu sắc huyền bí của tộc người Cơ Tu.  

c. Tổ chức xã hội 

 Làng của người Cơ Tu là một đơn vị tổ chức xã hội, có ranh giới riêng (mặc dù 

chỉ mang tính ước lệ). Trước đây, họ thường gọi tên làng là vêêl, crnoon, bươih. Trong 

truyền thống, làng của người Cơ Tu được xây dựng theo hình tròn hay hình vành 

khuyên, nhà gươl nằm ở vị trí trung tâm của làng [PL7, stt.52]. Nhà gươl không chỉ là 

trung tâm văn hoá (nơi diễn ra lễ hội, thờ các vị thần dân gian, trưng bày các sản phẩm 

điêu khắc đặc trưng), mà nhà gươl còn là trung tâm hành chính (nơi giải quyết các vụ 

việc tranh chấp, những vấn đề lớn của làng, nơi tiếp khách của làng).  

Trước đây, mỗi bhươl (thôn) chỉ có một tô (dòng họ). Sau đó, mỗi bhươl lại có 

nhiều dòng họ. Điều này là do các cô gái đi làm dâu thường mang em trai theo hoặc có 

những tô khác bhrớ zaziêng (kết nghĩa) đến sống chung. Mỗi bhươl thường quần tụ 

năm đến tám tô. Trong đó, các bhươl có một đến hai tô chiếm đa số. Họ sống dưới sự 

điều hành và quản lý bởi một bộ máy tự quản – hội đồng già làng do người dân bầu lên, 

thông qua hệ thống công cụ bằng luật tục tồn tại dưới dạng thực hành xã hội, vận hành 

theo kinh nghiệm. Ngày nay, ngôi làng cổ truyền của người Cơ Tu ở Quảng Nam đã và 

đang có sự thay đổi so với trước đây. Ngôi làng được bố trí theo hình chữ nhật, xung 

quanh là các ngôi nhà được bố trí sát nhau, ở giữa là khoảng đất trống để buôn làng 

sinh hoạt, tổ chức các sự kiện của làng [PL7, stt.53]. Trong đời sống của tộc người Cơ 

Tu đang tồn tại song song hai bộ máy quản lí: bộ máy hành chính nhà nước (dựa trên 

pháp luật) và bộ máy tự quản truyền thống (dựa trên kinh nghiệm, luật tục) bởi hai đại 

diện là trưởng thôn và già làng.  

Như vậy, khi làng bản truyền thống đã bị phá vỡ cả về cấu trúc lẫn thiết chế 

quản lí, vai trò của già làng cũng từ đó mà không còn được như trước đây nữa. Pháp 

luật của nhà nước là công cụ chủ yếu để quán xuyến mọi hoạt động của người Cơ Tu. 

Các hoạt động hành chính gần như trưởng thôn có vai trò quyết định. Già làng chỉ có 

vai trò trong các hoạt động như: tang ma, lễ nghi cúng bái, những hoạt động truyền 

thống của cộng đồng. Tình trạng nhiều gia đình nhỏ sống chung trong một gia đình lớn 

(bao gồm ba đến bốn thế hệ với khoảng từ 15 đến 20 người) đã dần biến mất. Trước 

đây, người Cơ Tu cư trú trong cộng đồng đều bình đẳng về các quyền lợi do làng quản 

lí. Quyền lợi của cộng đồng được luật tục bảo vệ tối đa qua những quy định về quyền 

sở hữu, sự đề cao vai trò của kinh tế nương rẫy, bảo vệ tài nguyên rừng, đất đai, sông 
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suối. Ngày nay, quyền lợi của các cá nhân, gia đình, dòng họ được thực hiện bởi điều 

kiện kinh tế gia đình, năng lực cá nhân, sự tuân thủ các quy định của pháp luật.  

1.3.2. Khái quát về ba điểm nghiên cứu 

1.3.2.1. Người Cơ Tu ở huyện Tây Giang  

a. Vị trí địa lý, dân cư 

Tây Giang là huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, cách Thành phố Đà Nẵng 

khoảng 120km về phía Tây. Huyện được thành lập năm 2003 trên cơ sở tách huyện 

Hiên làm hai (huyện Đông Giang và Tây Giang) theo Quyết định số 72/2003/NĐ-CP 

của Thủ tướng Chính phủ. Huyện nằm phía Tây bắc của tỉnh Quảng Nam (phía Nam 

của dãy Trường Sơn), phía Đông giáp huyện Đông Giang, phía Tây giáp Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào, phía Nam giáp huyện Nam Giang, phía Bắc giáp các huyện A Lưới 

và Nam Đông – Thừa Thiên Huế.  

Theo thống kê dân số ngày 1/4/2019, huyện Tây Giang có dân số 20.005 người, 

mật độ dân số đạt 18 người/km2. Thành phần dân tộc chủ yếu là người Cơ Tu (chiếm 

95%). Dân cư sống phân tán, phần lớn tập trung ven suối, quanh các khu rừng. Diện 

tích toàn huyện là 904,70 km2 [119]. Huyện Tây Giang có 10 đơn vị hành chính cấp 

xã trực thuộc.  

Bảng 1.2: Thống kê tỷ lệ dân số phân theo thành thị, nông thôn và theo giới tính 

 của huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam (năm 2019) 

Đơn vị tính: Người 

 

 

Tên  

 

 

Tổng 

Phân theo thành thị, 

nông thôn 

 

Phân theo giới tính 

Thành 

thị 
Nông thôn Nam Nữ 

Huyện Tây Giang 20.005 - 20.005 10.300 9.705 

Thị trấn Thạch Mỹ 1,636 - 1,636 860 776 

Xã Laêê 1,523 - 1,523 802 721 

Xã Chơ Chun 2,222 - 2,222 1,158 1,064 

 Xã Zuôich 1,427 - 1,427 777 650 

Xã Tà Pơơ 2,157 - 2,157 1,098 1,059 

Xã La Dêê 878 - 878 448 430 

Xã Đắc Tôi 3,710 - 3,710 1,841 1,869 
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Xã Chà Vài 2,720 - 2,720 1,401 1,319 

 Xã Tà Bhinh 2,000 - 2,000 1,018 982 

Xã Cà Dy 1,732 - 1,732 897 835 

 

(Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương năm 2019) 

b. Kinh tế – xã hội 

Người Cơ Tu ở Tây Giang trồng lúa, làm rẫy là chính. Phương thức canh tác 

chủ yếu theo trình tự: phát, đốt, chọt, tỉa. Họ chủ yếu sử dụng phương tiện vận chuyển 

là chiếc hđâl (gùi) trên vai người. Với địa hình chủ yếu là đồi núi cao, người dân của 

huyện Tây Giang chủ yếu canh tác các loại cây trồng là ngô, lạc, vừng, sắn, mía, dứa, 

chuối, mít và các loại vật nuôi như: trâu, bò, heo, gà... 

 Nghề nghiệp chủ yếu của người Cơ Tu huyện Tây Giang chủ yếu là se sợi, thêu 

dệt, đan lát. Các vật dụng, đồ dùng, trang phục gồm: zông (gùi cho nữ), talec (gùi ba 

ngăn của nam), hđâl (guỳ đựng lúa), prôm (giỏ đựng tư trang), chic alớ (dệt chiếu), ta 

ơơih (gối), nghề dệt thổ cẩm với những bộ trang phục tinh tế, nhiều màu sắc của nam 

và nữ (trang phục nam: gơhul (khố), chrơ gul (áo chữ X), adây (tấm choàng); trang 

phục của nữ: váy (hđooh) gồm có váy chrờ dhu, váy đươi, váy doóh... 

Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ Tu ở Tây Giang là thiết chế làng bản 

(vêêl, bhươơl). Tên làng được gọi theo địa thế, tên một con suối, con sông, cây to hay 

tên dòng họ. Làng Arỏ: nơi có nhiều cây môn dại (arỏ-môn dại), xã Lăng: nơi có sông 

Chrlăng chảy qua, làng Craveh: nơi có nhiều bãi rau tự nhiên (craveh-rau). Làng được 

xây dựng theo hình tròn hay hình khuyên, ở giữa ngôi làng có bố trí ngôi nhà truyền 

thống (Gươl). Nhà Gươl là trung tâm văn hoá, hành chính của buôn làng.  

c. Về văn hóa 

Trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Cơ Tu, ngoài tín ngưỡng, phải kể 

đến những tinh hoa giúp ta nhận ra tâm hồn, nhân sinh quan, thế giới quan rất riêng 

của họ là trong các bhồ lô (truyện cổ), bơbooch (hát tâm tình), bhơnooch (hát lý), ya 

yá (điệu múa của nữ), tung tung (điệu múa của nam), mrvêc (thành ngữ). Ngoài ra, lễ 

hội cũng được xem là nét văn hóa tiêu biểu của người Cơ Tu ở Tây Giang. Ngoài các 

điệu múa dân gian, lễ hội truyền thống, người Cơ Tu ở Tây Giang còn có nhiều loại 

hình nghệ thuật tạo hình đặc sắc, nổi bật đó là tượng tròn, phù điêu, tranh vẽ và hoa 

văn trang trí trên các bộ phận kiến trúc. Nhà làng (gươl) chính là tài sản, di sản của 

làng, nhiều motif, họa tiết thể hiện rõ nét về quan niệm thẩm mĩ và nhân sinh quan, thế 
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giới quan của người Cơ Tu. 

1.3.2.2. Người Cơ Tu ở huyện Nam Giang 

a. Vị trí địa lý, dân cư 

Nam Giang (trước đây là huyện Giằng) là huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng 

Nam. Địa hình của huyện chủ yếu là đồi núi cao. Khí hậu của huyện Nam Giang mang 

đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Vị trí của huyện nằm ở phía Tây của 

tỉnh, phía Bắc giáp huyện Đông Giang, phía Tây giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, 

phía Đông giáp các huyện Đại Lộc và Nông Sơn.  

Huyện Nam Giang có 12 đơn vị hành chính cấp xã và 63 thôn, bao gồm Thị 

trấn Thạnh Mỹ và 11 xã: Cà Dy, Chà Vài, Chơ Chun, Đắc Pre, Đắc Pring, Đắc Tôi, La 

Dêê, Laêê, Tà Bhing, Tà Pơơ, Zuôich. Theo thống kê ngày 01 tháng 4 năm 2019, 

huyện Nam Giang có diện tích 1.836 km², có 7.265 hộ với dân số là 26.123 người, 

trong đó có: 2.185 hộ sống ở thành thị với dân số có 7.616 người chiếm 29% và có 

5.080 hộ sống ở nông thôn với dân số 18.507 người chiếm 71%, mật độ dân số, đạt 14 

người/km² [119].     

Bảng 1.3: Thống kê tỷ lệ dân số phân theo thành thị, nông thôn và theo giới tính của 

huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam năm 2019 

Đơn vị tính: Người 

 

 

Tên  

 

 

Tổng 

Phân theo thành thị, 

nông thôn 

 

Phân theo giới tính 

Thành thị Nông thôn Nam Nữ 

Huyện Nam Giang 26,123 7,616 18,507 13,226 12,897 

- Thị trấn Thạch Mỹ 7,616 7,616 - 3,828 3,788 

- Xã Laêê 930 - 930 483 447 

- Xã Chơ Chun 978 - 978 503 475 

- Xã Zuôich 1,365 - 1,365 681 684 

- Xã Tà Pơơ 1,294 - 1,294 639 655 

- Xã La Dêê 1,440 - 1,440 732 708 

- Xã Đắc Tôi 868 - 868 440 428 

- Xã Chà Vài 3,062 - 3,062 1,534 1,528 

- Xã Tà Bhinh 2,413 - 2,413 1,224 1,189 

- Xã Cà Dy 3,594 - 3,594 1,837 1,757 
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- Xã Đắc Pre 1,396 - 1,396 746 650 

- Xã Đắc Pring 1,167 - 1,167 579 588 

 

(Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương năm 2019) 

b. Kinh tế - xã hội 

Huyện Nam Giang có nguồn tài nguyên rừng giàu có, vì vậy ngoài săn bắn thú 

rừng, người Cơ Tu còn khai thác các nguồn lợi từ rừng (các loại rau rừng, gỗ, ong 

rừng, du lịch sinh thái...). Do vậy, Nam Giang có thế mạnh là nông nghiệp gắn với 

kinh tế rừng. Đây được xác định là ngành nghề mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế 

của địa phương, vừa tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân vừa nâng cao hiệu 

quả kinh tế.  

Ngoài kinh tế nương rẫy, kinh tế rừng, người Cơ Tu ở huyện Nam Giang đã 

biết trồng cây bông để dệt vải. Nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát truyền thống từ lâu đã 

góp phần tạo nên nét tinh hoa, độc đáo của người Cơ Tu ở huyện Nam Giang. Ngày 

nay, người Cơ Tu đã được chính quyền địa phương hỗ trợ vốn để phát triển trồng cây 

cao su, chăn nuôi. Đặc biệt là mô hình kinh tế “ba cây, ba con” (ba cây: cao su, keo, 

chuối; ba con: lợn, dê và bò).  

Làng của người Cơ Tu ở Nam Giang, Quảng Nam luôn ẩn mình giữa những 

khu rừng bạt ngàn, rộng lớn. Làng được xây dựng theo kiểu hình vành khuyên hay 

hình chữ nhật. Họ bố trí xung quanh là nhà dân, ở giữa là nhà gươl (ngôi nhà truyền 

thống của buôn làng). Ngày nay, nhà của người Cơ Tu ở Nam Giang không chỉ được 

bố trí theo kiểu truyền thống, mà người dân nơi đây đã di cư xuống sinh sống gần 

trung tâm hành chính huyện hoặc buôn bán ở hai bên các con đường lớn của huyện.  

Cùng với những quy định của bộ máy quản lý hành chính của nhà nước, người 

Cơ Tu ở Nam Giang còn ảnh hưởng bởi luật tục của cộng đồng mình. Trong đời sống 

hằng ngày, già làng là người có vai trò quan trọng đối với luật tục của người Cơ Tu. 

Có thể nói rằng, bên cạnh bộ máy chính quyền địa phương, già làng cũng đóng góp vai 

trò quan trọng trong việc ổn định đời sống của người Cơ Tu ở Nam Giang cả về mặt 

vật chất lẫn tinh thần.  

c. Về văn hóa 

 Kiến trúc, loại hình âm nhạc cuả người Cơ Tu ở Nam Giang vô cùng độc đáo 

như: nhà mồ, tượng nhà mồ, chiếc quan tài, các điệu múa tung tung ya yá, hát lý, đàn 

Abel, đàn tâm bét Alui, đàn Jum bre, khèn Bơrét, sáo Alướt, sáo Tơrét, trống. Đây là 
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sản phẩm văn hoá đã được người Cơ Tu sáng tạo từ lâu đời. Với người Cơ Tu (ngôi 

nhà cộng đồng) là một cái gì đó thiêng liêng, cao quý và gần gũi không thể thiếu trong 

đời sống văn hoá – xã hội của họ.  

Điêu khắc gỗ là loại hình nghệ thuật tiêu biểu của người Cơ Tu ở Nam Giang. 

Nó thể hiện rõ nhân sinh quan, thế giới quan của người Cơ Tu về vũ trụ, vạn vật cũng 

như khát vọng lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền 

thống của dân tộc mình. Ngoài ra, vật trang sức của người Cơ Tu ở Nam Giang cũng 

được xem là điểm nhấn trong văn hóa. Theo phong tục của người Cơ Tu, người già 

hay trẻ hầu hết đều trang bị cho mình chiếc vòng đeo cổ với chuỗi hạt cườm, mã não 

nhiều màu sắc. Những loại trang sức này không thể thiếu trong cưới hỏi của người Cơ 

Tu (lễ vật thách cưới của nhà gái, vật dụng trang trí trên cơ thể của nam hoặc nữ...).    

1.3.2.3. Người Cơ Tu ở huyện Đông Giang 

a. Vị trí địa lý, dân cư 

 Đông Giang là huyện được thành lập từ việc chia tách huyện Hiên trước đây 

(Theo Nghị định số 72/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2003 về việc chia tách 

huyện Hiên thành các huyện Đông Giang và Tây Giang). Huyện nằm ở phía Bắc tỉnh 

Quảng Nam, có vị trí địa lý: phía Đông giáp huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, 

phía Tây giáp huyện Tây Giang, phía Nam giáp huyện Đại Lộc và huyện Nam Giang, 

phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, Đông Giang có địa hình phức tạp, 

hiểm trở, chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn và bị chia cắt thành những khu vực khác 

nhau. Người Cơ Tu ở Đông Giang chủ yếu sinh sống ở vùng giữa và vùng cao trên các 

dãy núi cao. Huyện Đông Giang có 11 đơn vị hành chính gồm thị trấn Prao và 10 xã: 

A Rooi, A Ting, Ba, Jơ Ngây, Ka Dăng, Mà Cooih, Sông Kôn, Tà Lu, Tư, Zà Hung. 

Theo thống kê ngày 01 tháng 4 năm 2019, huyện Đông Giang có diện tích 811,2 km², 

dân số là 25.116 người, trong đó: dân số thành thị có 4.699 người chiếm 19% và dân 

số nông thôn có 20.417 người chiếm 81%, mật độ dân số đạt 26 người/km² [119].     
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Bảng 1.4:  Thống kê tỷ lệ dân số phân theo thành thị, nông thôn và theo giới tính của 

huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam (năm 2019) 

Đơn vị tính: Người 

 

 

Tên  

 

 

Tổng 

Phân theo thành thị, 

nông thôn 

 

Phân theo giới tính 

Thành thị Nông 

thôn 

 

Nam 

 

Nữ 

Huyện Đông Giang 25,116 4,699 20,417 12,810 12,306 

- Thị trấn Prao 4,699 4,699 - 2,292 2,407 

- Xã Tà Lu 1,013 - 1,013 525 488 

- Xã Sông Kôn 2,569 - 2,569 1,321 1,248 

- Xã Jơ Ngây 2,383 - 2,383 1,227 1,156 

- Xã A Ting 2,465 - 2,465 1,289 1,176 

- Xã Tư 1,387 - 1,387 718 669 

- Xã Ba 4,070 - 4,070 2,080 1,990 

- Xã A Rooi 1,365 - 1,365 686 679 

- Xã Zà Hung 1,224 - 1,224 634 590 

- Xã Mà Cooih 2,059 - 2,059 1,074 985 

- Xã Ka Dăng 1,882 - 1,882 964 918 

 

(Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương năm 2019) 

b. Kinh tế - xã hội 

Huyện Đông Giang nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, thời tiết chia làm 

hai mùa mưa, nắng rõ rệt. Khí hậu thuận lợi giúp người Cơ Tu ở Đông Giang phát 

triển kinh tế nương rẫy, kinh tế rừng. Ngoài ra, người Cơ Tu nơi đây còn duy trì nhiều 

ngành nghề truyền thống như: nghề đan lát và thêu dệt, nghề điêu khắc, nghề chế biến 

rượu, chế tạo các nhạc cụ truyền thống. 

Ngày nay, sản xuất nông nghiệp của huyện đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp phù hợp 

với yêu cầu mới của sản xuất. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản 

xuất làm thay đổi tư duy sản xuất, tập quán, thói quen canh tác của nông dân: nhiều 

loại cây ăn quả, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế được người dân áp dụng. Ngoài kinh 

tế nương rẫy, săn bắn, người Cơ Tu ở Đông Giang còn trồng nhiều thứ hoa màu, lương 

thực khác như: ngô, sắn, chuối, mía, dưa, dứa, bí, bầu, rau cải. 



 

44 

c. Về văn hóa 

Văn hóa ẩm thực của người Cơ Tu cũng rất phong phú, đa dạng. Với sản vật 

thiên nhiên dồi dào, người Cơ Tu biết chế biến nhiều món ăn truyền thống như: bánh 

sừng trâu, cơm lam, lòng gà nướng ống tre, thịt nướng xiêng, rau dớn, ớt Ariêu; đồ  

uống như:  rượu cần, rượu tà vạt, rượu tà đin… Nhiều lễ hội liên quan đến tập quán 

canh tác nương rẫy, lễ nghi vòng đời người, lễ nghi nông nghiệp, lễ hội cộng đồng 

như: Lễ hội đâm trâu, lễ hội mừng lúa mới, lễ mừng nhà gươl. Ngoài ra, người Cơ Tu 

ở Đông Giang còn có điệu hát lý, nói lý với làn điệu dân ca quen thuộc. Họ hát khi lên 

nương rẫy, hát khi đi suối, đi rừng, trong những lễ hội hằng năm, lễ mừng lúa mới, lễ 

đâm trâu, lễ cưới hỏi... Bên cạnh múa, hát dân gian, người Cơ Tu ở huyện Đông Giang 

còn sáng tạo ra nhiều nhạc cụ như: trống, thanh la, đàn abel, aluốt. Ngày nay, hát lý, 

múa tung tung ya yá và các nhạc cụ chủ yếu được phục dựng lại nhằm phục vụ cho 

mục đích du lịch.  

Tiểu kết chương 1 

Văn hóa tộc người Cơ Tu được nhiều tác giả trong nước và nước ngoài nghiên 

từ rất sớm. Từ những cách tiếp cận, mục đích nghiên cứu khác nhau, các tác giả đã 

cung cấp, mô tả về dân tộc này trên nhiều lĩnh vực. Đây không chỉ là nguồn tư liệu 

phong phú, mà còn định hướng, chỉ rõ phương pháp, cách tiếp cận về đề tài, đối tượng, 

phạm vi nghiên cứu, cụ thể là NLVĐ của tộc người Cơ Tu. Tuy nhiên, nghiên cứu về 

NLVĐ của người Cơ Tu ở Quảng Nam nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung 

một cách đầy đủ, toàn diện từ trước tới nay vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ. Chính vì vậy, 

luận án này nhằm xác định, làm rõ và trình bày, phân tích một cách có hệ thống những 

yếu tố liên quan đến các nghi lễ trong chu kỳ đời người Cơ Tu ở Quảng Nam như: 

mang thai, sinh đẻ, trưởng thành, cưới hỏi, tang ma. 

Trên cơ sở làm rõ một số khái niệm then chốt (Nghi lễ, nghi lễ vòng đời người, 

phong tục tập quán, giá trị văn hóa) cũng như vận dụng các lí thuyết nghiên cứu 

(Thuyết nghi lễ chuyển tiếp, Thuyết cấu trúc – chức năng và quan điểm về tiếp biến 

văn hóa), luận án tập trung làm rõ những đặc điểm, giá trị và biến đổi của nghi lễ vòng 

đời người Cơ Tu. Đây cũng là cơ sở, tiền đề cung cấp cho người nghiên cứu kiến thức 

để lập luận và kiến giải các vấn đề liên quan đến phong tục tập quán, tín ngưỡng của 

người Cơ Tu ở Quảng Nam thông qua nghi lễ vòng đời người.  

Nguồn gốc, tên gọi, đặc trưng về tổ chức xã hội, điều kiện tự nhiên và kinh tế – 
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xã hội của người Cơ Tu là những thành tố, nguyên nhân tác động trực tiếp hay gián 

tiếp đến văn hóa của tộc người Cơ Tu, trong đó có hệ thống lễ nghi trong chu kỳ vòng 

đời người. Người Cơ Tu cư trú ở vùng núi cao, rừng núi rậm rạp nên trong đời sống 

của họ có nhiều tục lệ liên quan đến rừng (lễ cúng thần rừng, những kiêng cữ khi vào 

rừng, quan niệm về thần linh – Yang, sản vật từ rừng được người Cơ Tu sử dụng trong 

các NLVĐN; Hình ảnh thực vật, động vật, chất liệu qua các công trình, kiến trúc nhà 

mồ, tượng mồ, cột lễ, chiếc quan tài, nhà gươl...). Tổ chức xã hội theo dòng họ (Tô), 

theo buôn làng (Vêêl) đã hình thành nhiều nếp sinh hoạt mang tính cộng đồng của 

người Cơ Tu (lễ hội đâm trâu, lễ mừng lúa mới, lễ kết nghĩa, lễ mừng nhà gươl...).  

Trên cơ sở kế thừa các tư liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước, 

cùng với việc dựa vào những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, phong 

tục tập quán, tín ngưỡng của người Cơ Tu, chúng tôi tập trung đi vào làm rõ các nghi 

lễ truyền thống trong chu kỳ đời người Cơ Tu ở chương hai.  
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CHƯƠNG 2  

NGHI LỄ TRUYỀN THỐNG TRONG VÒNG ĐỜI NGƯỜI CƠ TU  

Ở QUẢNG NAM 

 

2.1. NGHI LỄ SINH ĐẺ 

2.1.1. Quan niệm 

Người Cơ Tu cư trú, sinh sống chủ yếu ở các vùng núi cao phía Tây của tỉnh 

Quảng Nam. Do đó, thiên nhiên với họ luôn gắn với Yang (thần linh). Trong cộng 

đồng người Cơ Tu có tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” (zâp rơu madang). Trao đổi về 

vấn đề này, Ông ALăng M cho rằng:  

“Trong cuộc sống của cá nhân hay cộng đồng ở đâu cũng có Yang dõi theo. Do 

đó, người nào làm điều tốt, việc thiện thì Yang sẽ ban thưởng cho gia đình yên ấm, sức 

khỏe tốt, làm ăn suôn sẻ. Ngược lại, người nào làm việc ác, trộm cắp thì Yang sẽ trừng 

phạt cho ốm đau, bệnh tật, nghèo đói… Điều này thể hiện rất rõ trong cuộc sống 

thường nhật của người Cơ Tu, chẳng hạn: người Cơ Tu khi phát rẫy, sinh đẻ, cưới hỏi, 

tang ma… đều làm lễ cúng để xin Yang phù hộ”. 

Với người Cơ Tu, Yang có mặt khắp mọi nơi trong đời sống. Do đó, họ cho 

rằng: thế giới tự nhiên đều có linh hồn, thần linh tạo nên một thế giới huyền ảo bao 

quanh con người. Quan niệm về Yang phản ánh một thực tế rằng, trong tư duy của con 

người bản địa, không có một cái gì trong thế giới tự nhiên này là vô tri vô giác, con 

người chúng ta và môi trường tự nhiên xung quanh hoàn toàn có thể cảm nhận được 

nhau và “đối thoại” một cách bình đẳng... [88; tr.33-45].  

Theo tác giả Nguyễn Hữu Thông, trật tự vũ trụ và sự phân chia quyền năng 

trong thế giới thần thánh để cai quản đất trời theo một trình tự trong cách lý giải của 

người Cơ Tu được mô tả thành 6 tầng như sau: tầng 1 là thần tối cao (Yang Pool): tạo 

ra mặt đất, bầu trời và vạn vật; tầng 2 là thần Yang Abon: điều hành thời tiết, khí hậu, 

bốn mùa và tối sáng (ngày đêm). Ông là người khổng lồ để lại dấu ấn của bước chân 

mình mỗi lần đi qua, là kẻ làm nên sớm chớp, dông tố; tầng 3 là Yang Apool (a): ban 

cho con người hạt giống ngô và lúa; tầng 4 là Yang Apool (b): giám sát cuộc sống của 

con người trên mặt đất; tầng 5 bao gồm cuộc sống của con người và các Yang cư trú ở 

trong rừng, trên cây, dưới nước, trong nhà, trong làng; tầng 6 gồm các Yang cư trú 

trong lòng đất bao gồm các sad lẫn brau – những dạng ma quỷ [69; tr. 25]. Chính vì 
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vậy, người Cơ Tu luôn gắn mọi sinh hoạt của cá nhân, gia đình và cộng đồng với thế 

giới thần linh. Họ quan niệm, thần linh có thể ban họa phúc cho bất kỳ ai. Điều này 

được thể hiện rất rõ trong nghi lễ sinh đẻ.   

Người Cơ Tu quan niệm, sinh đẻ là một việc gắn với sự bẩn thỉu, làm ô uế các 

thần linh tốt trong nhà. Do đó, sản phụ không được sinh ở nhà để tránh sự nổi giận và 

trừng phạt của thần linh đối với đứa trẻ và gia đình. Ông Pơling C chia sẻ: 

“Khi sắp đến ngày sinh đẻ, sản phụ được người thân đưa ra môt cái chòi ở bìa 

rừng hoặc trên rẫy đã được chuẩn bị từ trước, đi theo sản phụ có một cụ bà là người có 

kinh nghiệm đỡ đẻ đi theo giúp sản phụ sinh, chăm sóc em bé và khấn vái thần linh 

phù hộ. Cụ bà chỉ lo giúp đỡ khi sản phụ sinh nở khoảng ba đến năm ngày, thời gian 

về sau người mẹ và người thân tự lo cho sản phụ”. 

Theo kinh nghiệm của người Cơ Tu, để bảo vệ sức khỏe và giúp người mẹ hồi 

phục nhanh chóng sau khi sinh, sản phụ thường uống nuớc quả crpông (một loại quả 

họ dừa) đã phơi khô, nước lá chun. Ngoài ra, sản phụ phải ăn những thức ăn khô như 

cơm nắm với muối, cá, thịt, đặc biệt là ếch xanh đã được nướng và sấy khô. Nếu người 

mẹ không đủ sữa để nuôi con, họ sẽ được cho ăn một vài thứ như đu đủ luộc, gạo nếp, 

uống nước gừng tươi. 

Khi đứa trẻ sinh ra, tên của nó không được đặt trùng với tên của người già trong 

dòng họ hoặc những người đã chết. Người Cơ Tu cho rằng, đứa trẻ nếu đặt tên như 

vậy sẽ xúc phạm đối với tổ tiên. Đây sẽ là nguyên nhân của những hồn ma về làm hại 

đứa trẻ. Những đứa trẻ đặt tên trùng với người đã khuất thường rất khó nuôi và đem 

đến rủi ro cho gia đình. Trước đây, người Cơ Tu khi sinh con ra thường lấy những tên 

xấu và khó đọc để đặt tên cho con cái. Họ quan niệm, tên của đứa trẻ như vậy ma quỷ 

sẽ khó tìm cách hại đứa trẻ. Thông thường tên đứa trẻ đặt theo tên một số con vật như: 

Tơ rí (con Trâu), Tà rương Aleng (con Ve), Ating Ariêu (chim Chào mào) hay họ đặt 

tên đứa trẻ theo tên một nhân vật trong truyện cổ của dân tộc mình. Chẳng hạn, họ đặt 

tên đứa trẻ là Chàng Mười [86; tr.243].  

2.1.2. Kiêng kỵ 

Với người Cơ Tu, phong tục bảo vệ thai nhi, sinh đẻ phản ánh truyền thống tốt 

đẹp của cộng đồng. Họ quan niệm, phụ nữ khi mang thai nếu muốn đứa con của mình 

khi sinh ra được khỏe mạnh, không bệnh tật, đau ốm phải kiêng kỵ nhiều thứ trong ăn 

uống và sinh hoạt hằng ngày. Về vấn đề này, ông Alăng C chia sẻ:  
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“Các con vật như rùa, nhím, chuột, mang...; Các loại trái cây như ớt, dứa, ổi... 

vì nếu ăn những thứ đó sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng, sợ sinh quái thai; người 

vợ không được tới những nơi để các vật thiêng trong nhà (chiêng, ché, sừng trâu, sọ 

thú vật…). Ngoài ra, trong thời gian người vợ mang thai, người chồng không được đi 

vào rừng cấm của làng để săn bắn thú rừng, vì nếu người chồng vào rừng sẽ bị thần 

linh trừng phạt. Khi người chồng có vợ đang thai không được ăn đầu của thú rừng, đặc 

biệt không được ăn mâm cúng khi bắt được thú rừng, cho dù người chồng sản phụ là 

người cao tuổi. Trường hợp người mẹ bị xảy thai hoặc thai bị chết yểu, gia đình lo sợ 

phải mời thầy mo (thầy cúng) tới nhà làm lễ cúng, vì họ sợ con ma xấu đã làm hại đứa 

trẻ trong bụng mẹ. Những kiêng cữ đối với người mẹ mang thai cho đến khi giáp năm 

cho đứa trẻ là hết”. 

Phụ nữ Cơ Tu trước đây thường gặp khó khăn khi sinh nở. Họ lao động khổ 

cực, ăn uống thiếu chất lại phải kiêng cữ nhiều thứ theo luật tục. Phần lớn phụ nữ Cơ 

Tu phải sinh đẻ trong điều kiện thiếu thốn. Hậu quả là không chỉ đứa trẻ dễ bị chết mà 

cả sản phụ nhiều khi bị mất máu, bị kiệt sức phải bỏ mạng. Hơn nữa, việc lao động vất 

vả và những kiêng cữ theo cảm tính trong thời gian mang thai là nguyên nhân dẫn tới 

nhiều trường hợp sản phụ Cơ Tu bị xảy thai. Khi sản phụ bị xảy thai, người Cơ Tu lấy 

lá cây L’lăng (một loại cây thuốc trong rừng) của dân tộc mình nấu nước rồi cho sản 

phụ uống. Lá cây này vừa là để  giải xui, vừa giúp họ hồi phục sức khỏe nhanh hơn. 

Ngoài ra, người chồng còn phải làm lễ cúng thần linh. Lễ vật gồm một con gà, một bát 

gạo cho con ma đẻ để cầu xin nó đừng làm hại cho đứa con tiếp theo của mình. Đối 

với trường hợp sản phụ sinh đẻ trong nhà vì thời gian chưa kịp làm xong chòi sinh đẻ, 

người chồng phải làm một lễ để tạ lỗi với thần linh. Lễ vật là lợn, gà, rượu.  

Khi trong nhà có người sinh đẻ, người Cơ Tu kiêng cữ bằng việc đặt dấu hiệu 

riêng để báo cho những người trong làng biết. Cổng ra vào của làng, nhà ở của sản phụ 

đều có dấu hiệu cấm người lạ vào bằng nhiều cách khác nhau. Thông thường, nhà có 

người sinh nở có treo một chiếc lá giữa cửa ra vào hoặc dùng những cành cây chắn 

ngang lối đi qua nhà sản phụ. Người nào vi phạm luật tục này, làng phạt vạ bằng trâu, 

lợn. Ngoài ra, người bị vi phạm phải ở trong làng cho tới ngày hết kiêng cữ mới được 

ra về. Đối với trường hợp phụ nữ Cơ Tu “ăn cơm trước kẻng” (mang thai khi chưa tổ 

chức lễ cưới hỏi) thì bị làng tổ chức họp, đưa ra hình thức xử phạt, thông thường là 

đuổi ra rừng để tự vượt cạn. Sau khi hết thời gian “ở cữ” (đủ sáu tháng), người phụ nữ 

đó mới được cho quay về làng, nhưng với điều kiện phải làm lễ tạ tội với làng. Lễ vật 
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trong lễ này là heo đen, rượu trắng [131; tr.97]. Bởi vì, người Cơ Tu quan niệm các 

Yang khi đó bị ô uế nên đau đớn, do đó Yang sẽ nổi giận trừng phạt, làm cho người 

trong làng bị đau ốm, súc vật chết chóc (chết xấu), tai nạn xảy ra, mùa màng thất bát, 

của cải mất mát [4; tr.39-46].  

Như vậy, những kiêng cữ của người phụ nữ Cơ Tu khi mang thai hay nuôi 

dưỡng con cái trước đây chủ yếu dựa trên cơ sở cảm tính và kinh nghiệm. Họ xem 

Yang (thần linh) là đấng tối cao có thể mang phúc họa cho đứa trẻ khi còn ở trong 

bụng mẹ. Hơn nữa, đằng sau những kiêng cữ trong quan niệm mang tính tâm linh của 

người Cơ Tu, nó còn có ý nghĩa tạo một niềm tin, động viên sản phụ trước những lần 

sinh nở. Niềm tin ấy, làm cho người mẹ an tâm đón nhận và chịu đựng trước những 

cơn đau chuyển dạ xé lòng, cũng như phút giây thiêng liêng lẫn hạnh phúc khi nghe 

tiếng khóc chào đời của con mình.  

2.1.3. Nghi lễ và tập quán liên quan đến sinh đẻ 

2.1.3.1. Lễ cúng báo hết ở cữ 

Phụ nữ người Cơ Tu khi sinh đẻ xong, họ phải thực hiện một số lễ nghi theo tục 

lệ của gia đình và cộng đồng. Nghi lễ đầu tiên đối với sản phụ sau khi sinh xong 

khoảng một đến ba tháng là lễ cúng 

báo hết ở cữ. Đây là nghi lễ được thực 

hiện sau khi sản phụ đã thực hiện xong 

thời gian ở cữ. Nghi lễ được thực hiện 

chủ yếu trong phạm vi gia đình của sản 

phụ. Chủ lễ là người lớn tuổi (thường 

là ông nội của đứa trẻ). Lễ vật chủ yếu 

là gà, gạo, trái cây, chén rượu. Nội 

dung văn khấn trong lễ cúng báo hết ở 

cữ: thông báo với Yang và tổ tiên là  

sản phụ đã thực hiện xong thời gian ở 

cữ và xin phép được về lại nhà.  

Sau lễ cúng báo hết ở cữ, sản phụ gần như trở lại cuộc sống bình thường. Tuy 

nhiên, để tránh những rủi ro cho đứa trẻ, sản phụ vẫn phải giữ gìn trong sinh hoạt và 

không được đến những nơi theo tục lệ của làng. Ngay cả khi sinh xong, hết thời gian 

kiêng cữ, sản phụ về nhà nhưng không được tới gần nơi thờ cúng, không đi đám cưới, 

đám tang và lễ hội của làng.  

                     Lễ cúng hết ở cữ của  

                  người Cơ Tu [NCS, 2017] 
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2.1.3.2. Lễ rước đứa trẻ vào nhà 

Sau lễ cúng báo hết ở cữ, người thân của sản phụ tổ chức lễ rước đứa trẻ vào 

nhà. Trước khi chuẩn bị thực hiện lễ này, người mẹ phải tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ 

đẹp cho đứa trẻ. Những người tham gia dự lễ gồm có ông bà nội ngoại của đứa trẻ và 

gia đình sản phụ.  

Lễ vật trong lễ rước đứa trẻ vào nhà là một con gà, chén cơm, bát gạo và bánh 

sừng trâu. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đại diện gia đình (thường là cha của 

đứa trẻ) sẽ làm chủ lễ cầu khấn xin cho đứa trẻ được vào nhà.  

Nội dung văn khấn: trình báo cho tổ tiên, 

Yang biết gia đình đã có thêm một thành viên 

mới, nay gia đình làm lễ cúng mời ông bà tổ tiên 

và các vị thần linh về uống rượu, ăn mừng cho 

gia đình. Ngay sau khi chủ lễ khấn xin thần linh, 

tổ tiên xong, người mẹ bế đứa trẻ ra trước nhà 

vái lạy thần linh, tổ tiên với ý nghĩa xin thần 

linh, ông bà tổ tiên che chở, phù hộ cho đứa trẻ 

được khỏe mạnh, bình an.  

Người Cơ Tu cho rằng, khi người mẹ 

hết thời gian ở cữ, đứa trẻ cần phải được đưa 

về nhà để người thân chăm sóc đầy đủ và tốt hơn. Thông qua lễ rước đứa trẻ vào nhà, 

gia đình sản phụ muốn thông báo cho họ hàng, người trong làng biết về sự có mặt của 

đứa trẻ trong gia đình và cộng đồng.  

2.1.3.3. Nghi lễ gọi hồn 

Theo phong tục của người Cơ Tu, khi một đứa trẻ chào đời, nó vẫn chưa được 

xem là thành viên trong gia đình và cộng đồng, bởi giai đoạn này đứa trẻ đang hoàn 

toàn nằm trong “sự kiểm soát” của thần linh. Người Cơ Tu cho rằng, trong vòng một 

tháng sau khi sinh, đứa trẻ chưa hẳn là con của mình, bởi chúng còn chịu sự rình rập 

của một con ma xấu nào đó [86; tr.241].  

Đứa trẻ từ khi sinh đến đủ ba tháng, cha mẹ không được vào nhà gươl, không 

được đến nhà người khác, không đến gốc cây đa, cây cổ thụ vì sợ đứa trẻ đau ốm, mất 

hồn vía. Trường hợp đứa trẻ bị đau ốm hoặc đi đâu về ngã bệnh, người mẹ ra đầu ngõ 

hay ngả ba tung gạo lên trời khấn: "Chô rơvai! Chô rơvai" (Hồn ơi hãy về! Hồn ơi hãy 

về!) để gọi hồn về và tin rằng sau đó con mình sẽ lành bệnh. Tin rằng nơi nơi có thần 

nên người Cơ Tu không thờ thần hay hồn cố định ở đâu cả” [4; tr.23-24]. Sau một vài 

      Lễ rước trẻ vào nhà của  

         người Cơ Tu [NCS, 2017] 
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ngày, nếu đứa trẻ vẫn bị đau ốm, gia đình phải làm lễ gọi hồn.  

Lễ vật trong lễ gọi hồn là gạo, rượu, gà. Khi giết gà, họ lấy máu bôi lên trán 

tượng gỗ đã được chuẩn bị từ trước; sau đó, họ ném gạo ra bốn phía, miệng người 

cúng nói với hồn ma: “Xin hãy ăn những thứ này, đừng ăn máu người”. Họ vừa gọi 

lớn chô rơvai (hồn ơi hãy về) và gói tấm vải đỏ sau đó buộc vào tay đứa trẻ bị đau ốm. 

Họ tin rằng, tấm vải đã có rơ vai của đứa trẻ trở về” [86; tr.246-247]. Qua khỏi thời 

hạn này, lễ đặt tên cho đứa trẻ mới được tiến hành.  

2.1.3.4. Nghi lễ đặt tên 

Sau lễ gọi hồn, người Cơ Tu làm lễ đặt tên cho trẻ. Đây là lễ nghi quan trọng 

nhất đối với đứa trẻ. Ông Alăng C nói:  

 “Lễ đặt tên cho đứa trẻ được thực hiện khi đứa trẻ sinh ra sau một thời gian từ 

một đến ba tháng đến hơn một năm, điều này tùy thuộc vào sức khỏe của trẻ. Lễ vật là 

4 chén cơm nếp, 2 ống cá suối nướng. Lễ này có ý nghĩa là cầu mong Yang phù hộ cho 

đứa trẻ chóng lớn, khỏe mạnh. Thành phần tham dự lễ là người thân trong gia đình”. 

Nội dung văn khấn: cầu mong Yang phù hộ để đứa trẻ chóng lớn, khỏe mạnh, 

đồng thời tạ ơn Yang đã cho đứa trẻ hình hài lành lặn. Khi làm lễ đặt tên, người Cơ Tu 

làm một con gà, dùng máu của nó chấm lên trán đứa trẻ với ý nghĩa chúc phúc và đánh 

dấu sự hiện hữu một thành viên mới của gia đình, cộng đồng Vêêl (làng), tạ ơn thần 

linh đã chấp nhận cho họ, một sự bổ sung vào cộng đồng một mầm sống mới. Nghi lễ 

này nhằm để dòng họ, cộng đồng và ngay cả thần linh chính thức công nhận sự có mặt 

của một thành viên mới.  

Ngay sau khi thực hiện xong lễ cúng, gia đình tiến hành đặt tên cho đứa trẻ. Tên 

của đứa trẻ thường được đặt theo âm đầu của tên cha và theo họ cha, chẳng hạn như: 

Bố là Alăng Đươch thì các con là Alăng Đoan, Alăng Đưc. Nghĩa là tên con cái được 

đặt theo âm “Đ”. Tuy nhiên, người Cơ Tu ở huyện Tây Giang – Quảng Nam không ít 

trường hợp bố là Cơlâu Nâm, nhưng con đầu lòng lại đặt tên là Cơlâu Nga, trong khi 

các em kế tiếp của Nga phải được đặt tên theo âm “Ng” như Cơlâu Nghi, Cơlâu 

Nghinh, Cơlâu Ngoc, Cơlâu Ngứa. Khi có con đầu lòng, đặt tên cho cháu bé xong, 

tên ông Nâm từ đây được gọi là conh Nga (bố Nga), vợ ông được gọi là căn Nga (mẹ 

Nga), em trai ông là adêi Nga (chú Nga), em gái ông được gọi là angăh Nga (cô của 

Nga), ông nội của Nga vốn được gọi là Conh Nâm (bố của Nâm) bây giờ được gọi là 

bhượp Nga (ông của Nga), bà nội thì được gọi là adêch Nga [4; tr.67].  

Lễ đặt tên cho đứa trẻ của người Cơ Tu có giá trị nhân văn, thiêng liêng, mang 

tính giáo dục rất riêng, thể hiện sự đùm bọc cũng như trách nhiệm của hai bên gia 
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đình, dòng họ đối với người mẹ và đứa trẻ. Đó cũng là dịp để những người thân trong 

gia đình, dòng họ gặp gỡ, chúc phúc cho đứa trẻ. Nghi lễ đặt tên có thể xem là một mỹ 

tục, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của người Cơ Tu.  

2.2. NGHI LỄ TRƯỞNG THÀNH 

2.2.1. Quan niệm về sự trưởng thành                                                                   

Luật tục Cơ Tu quy định, điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên, được 

cộng đồng thừa nhận, được quyền thiết lập quan hệ hôn nhân, các quyền lợi và nghĩa 

vụ khác đối với cộng đồng thì cá nhân đó phải trải qua lễ cà răng (gọt ca niêng) và lễ 

căng tai (caxic cơr tơr).  

Lễ cà răng là sự kiện đánh dấu việc xác lập vai trò và quyền lợi của mỗi cá 

nhân trong cộng đồng. Mặt khác, đây cũng là hình thức thử thách lòng dũng cảm, sức 

chịu đựng của mỗi cá nhân như một dạng hành xác, huấn luyện sức chịu đựng về mặt 

tinh thần; đặc biệt là đối với nam thanh niên - những trụ cột chính trong gia đình cũng 

như ngoài xã hội. Người nào thực hiện xong nghi thức này sẽ được cộng đồng bao 

bọc, che chở mỗi khi gặp khó khăn và hoạn nạn trong cuộc sống hằng ngày. Đối với 

con trai, sau khi thực hiện xong nghi lễ cà răng, họ được phép đến và ngủ lại nhà gươl 

vào mỗi đêm, có quyền tham gia vào những câu chuyện của già làng, được hẹn hò với 

bạn tình trên rẫy, hát với bất cứ cô gái chưa chồng nào sinh sống trong hoặc ngoài vêêl 

khi có lễ hội...; Nếu là con gái, thì cô ta cũng tự do hẹn hò cùng người con trai mà cô 

ta thích. 

Sự trưởng thành của một thành viên trong vêêl còn được đánh dấu bằng lễ căng 

tai. Đây là nghi lễ rất phổ biến ở các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên ở 

mỗi tộc người, phong tục này lại mang những ý nghĩa, giá trị khác nhau. Trao đổi về 

nội dung này, ông ALăng M cho biết: “Người Cơ Tu cho rằng: căng tai không những 

đánh dấu sự trưởng thành của chàng trai, cô gái và liên quan đến quan niệm thẩm mỹ, 

mà nam giới căng tai là để phân biệt người của làng này với người của làng khác”. 

Ngoài ra, người Cơ Tu còn quan niệm sự trưởng thành của chàng trai, cô gái 

còn được thể hiện bằng các việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Khi được hỏi 

về điều kiện để cộng đồng công nhận về trưởng thành của trai, gái là người Cơ Tu, ông 

Ating N cho biết:  

“Đối với chàng trai phải làm được các việc như: đi rừng bắt ong, làm bẫy bắt 

thú, chặt hạ cây rừng, bắt cá ở sông suối, biết làm nhà và thực hiện xong lễ cà răng thì 

được cho là trưởng thành; đối với các cô gái phải làm được các việc như: nương, rẫy, 

vào rừng hái măng, chặt củi, đi bắt cá, nấu cơm lam, làm bánh sừng trâu...”. 
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2.2.2. Lễ cà răng  

Trong truyền thống, cà răng là tục lệ phổ biến ở nhiều dân tộc thuộc ngữ hệ 

Môn – Kh’mer cư trú ở dãy Trương Sơn – Tây Nguyên (Người Giẻ Triêng, Tà Ôi, Ba 

Na, Xơ Đăng...). Theo các nhà nghiên cứu, tục cà răng lúc đầu rất có thể là một tín 

ngưỡng nông nghiệp. Họ có ý thức cà răng để giống răng trâu. Bởi vì, người Cơ Tu 

luôn tôn thờ trâu làm vật thiêng trong đời sống của dân tộc mình. Trâu được người Cơ 

Tu dùng để làm vật hiến sinh trong lễ cầu mùa, lễ cúng Yang. Trong văn hóa của 

người Cơ Tu, lễ cà răng và lễ căng tai được xem là phong tục rất riêng, độc đáo của 

tộc người này. Lễ này được thực hiện cho cả nam và nữ. Độ tuổi thực hiện nghi thức 

này khoảng từ 14 đến 17 tuổi [86; tr.248]. 

 Trước đây, trong cộng đồng Cơ Tu rất ít trường 

hợp không thực hiện lễ cà răng. Bởi vì, họ cho rằng lễ 

cà răng liên quan đến danh dự của bản thân, gia đình, 

dòng họ và cộng đồng. Với người Cơ Tu, lễ cà răng và 

lễ căng tai không chỉ đánh dấu sự chuyển đổi vị thế, 

vai trò cuộc đời của một con người, vẻ đẹp nghệ thuật 

trang trí trên thân thể, mà đó còn là cách để cuốn hút 

bạn tình, đe dọa kẻ thù.   

 a. Công việc chuẩn bị: Để việc cà răng được 

diễn ra thuận lợi, người Cơ Tu thường chuẩn bị các 

vật dụng khi thực hiện cà răng như: đá sử dụng để cà răng, nhựa của cây axớp/axáp để 

bôi vào răng bị cà, lá đót (lá rừng), ống tre để đựng máu khi cà răng, các lễ vật cúng tế 

thần linh nếu như người cà răng gặp điều chẳng lành (lễ vật: một con gà sống, cá, 

rượu...).  

b. Thời gian và địa điểm thực hiện lễ cà răng: Người Cơ Tu tiến hành vào lúc 

nông nhàn. Nghi lễ này được tiến hành ở đầu nguồn của con suối, nơi có thác nước đổ 

xuống. Vì khi làm ở những chỗ này, tiếng la hét và đau đớn của người bị cà răng sẽ 

hòa vào tiếng thác nước chảy. Hơn nữa, tiếng ồn ào của dòng thác đã lấn át tiếng kêu 

khóc, làm các hồn ma xấu không nghe được tiếng rên la. Điều đó có nghĩa rằng: người 

Cơ Tu cố tình né tránh sự làm hại của các thế lực thần ác đối với những người thực 

hiện nghi thức cà răng [86; tr.249].  

 

        Cà răng của người  

Cơ Tu [Trần Đức Sáng, 2012] 
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c. Vật dụng và cách thức thực hiện: người Cơ Tu thường dùng những viên đá 

lấy ở dưới suối để thực hiện việc cà răng. Họ kiên trì mài những chân răng cho mòn 

đến sát lợi. Khi cà răng xong, họ phải nhuộm răng để bảo vệ vết thương, chống nhiễm 

trùng: “Người Cơ Tu thường dùng nhựa một loài cây có tên là axớp/axáp, người Tây 

Nguyên gọi là krai bôi vào chỗ răng vừa bị cà. Người Cơ Tu thường cà răng theo 

nguyên tắc phải là số chẵn, hàm trên cà 6 chiếc trên, hàm dưới cà 6 chiếc, các chiếc 

răng còn lại để ăn đồ cứng” [86; tr.250].  

Theo phong tục của cộng đồng, người được cà răng phải tuân thủ theo luật tục 

của cộng đồng. Khi cà răng, họ phải chau chuốt và tỉ mỉ làm sao để cân đối giữa hàm 

trên và hàm dưới. Ông ALăng M cho biết:  

“Khi công việc cà răng kết thúc, người chủ trì dùng lá đót (là một loại lá rừng) 

nhét đầy vào ống tre đựng máu, đặt lên một tảng đá gần đó, nếu ống tre bị ngã trong 

khi đặt thì người bị cà răng sẽ gặp điều chẳng lành. Đó là sự báo hiệu của các thế lực 

hung ác đang đe dọa các đối tượng bị cà răng. Do vậy, người này phải thực hiện việc 

cúng tế ngay sau đó. Nhà gươl là nơi mà các thanh niên sau khi cà răng được đưa về 

để ở khoảng ba đêm. Thời gian này, họ được người thân bên cạnh chăm sóc. Cũng 

trong thời gian sau cà răng, họ không được tắm rửa, lúc ăn phải dùng tay bốc, kiêng kỵ 

những thức ăn như: gạo nếp, thịt trâu, thịt bò. Người Cơ Tu quan niệm, người cà răng 

nếu ăn những thứ này sẽ gây tổn hại đến sức khỏe”. 

d, Ý nghĩa: Trước đây, tục cà răng của người Cơ Tu chủ yếu chỉ dựa vào kinh 

nghiệm, cảm tính là chính. Do đó, phương pháp cà răng bằng dụng cụ thô sơ, không 

đảm bảo vệ sinh nên dẫn tới mất nhiều máu, thậm chí gây nguy hiểm đến sức khoẻ 

và tính mạng cho con người. Tuy nhiên, đây là luật tục mà bất kỳ thành viên nào 

trong làng khi trưởng thành đều có ý thức thực hiện, vì nghi lễ này đánh dấu giai 

đoạn chuyển tiếp từ tuổi thiếu niên sang tuổi trưởng thành. Ngoài ra, ông ALăng M 

còn cho rằng:  

“Người nào nếu không trải qua nghi thức này, cá nhân đó dù tuổi lớn đến bao 

nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn bị xem là người chưa trưởng thành; điều quan trọng nhất là 

họ chưa đủ tư cách để tham gia vào các hoạt động lớn của vêêl (làng), chưa phải là 

thành viên của cộng đồng”. 

2.2.3. Lễ căng tai  

Nghệ thuật trang trí làm biến đổi một bộ phận, chi tiết của thân thể con người là 
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nét văn hóa đặc trưng của một số tộc người cư trú trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên. 

Đối với tộc người Cơ Tu, nghệ thuật trang trí thân thể gắn với địa vị con người trong 

xã hội, là sự thể hiện tài năng, cuốn hút bạn tình, đe dọa kẻ thù. Trong loại hình nghệ 

thuật trang trí, biến đổi cơ thể, tục cà răng, căng tai và tục xăm mình là nổi bật nhất.  

Lễ căng tai được thực hiện cho cả nam và nữ. Đây là một hình thức thẩm mỹ, 

làm duyên với đối tượng khác giới, là một trong những hình thức làm đẹp cho cơ thể 

trong độ tuổi trưởng thành và tìm hiểu bạn đời. Người tham gia làm công việc căng tai 

cho nam và nữ phải là người có kinh nghiệm trong cộng đồng. Sau khi thực hiện xong 

nghi thức này, người Cơ Tu  làm lễ ăn mừng với quy mô nhỏ mang tính chất gia đình.  

a. Cách thức thực hiện: việc căng tai không chỉ đòi hỏi về mặt thời gian, mà nó 

còn cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Khi kể về các công đoạn của việc thực hiện căng 

tai, ông ALăng M nhấn mạnh:  

“Trước tiên, họ phải căng lỗ dái tai (xor dool c’târ) rộng ra. Sau đó, họ dùng 

một loại gai (axoong) được lấy từ rừng về để xỏ vào tai. Việc xỏ lỗ tai đòi hỏi người 

thực hiện phải rất tỉ mỉ, kì công và kiên trì. Người làm công việc này phải có kinh 

nghiệm và uy tín về xỏ tai trong cộng đồng. Trước khi xỏ gai, họ xoa bóp nước gừng 

để dái tai thật mềm. Khi thực hiện xong việc xỏ tai, họ rửa tai bằng nước muối nấu với 

gừng để hạn chế việc nhiễm trùng và chảy máu tai”. 

Người Cơ Tu cho rằng, sự thành công của việc xỏ tai không phải là đâm thủng 

được phần lỗ tai, mà chiếc gai phải đâm trúng dái tai. Bởi vì, nếu không đâm trúng dái 

tai thì sau này khó đeo các vật trang sức lớn hoặc có đeo nhưng dái tai sẽ bị đứt. Sau 

một thời gian, khi vết thương trên lỗ tai đã đã khô hẳn và lành trở lại, họ tiếp tục đẩy, 

vặn cây gai để trên tai vào một chút. Họ vặn đến khi nào đầu to cây gai lọt qua được lỗ 

dái tai. Cứ làm như thế, mỗi lần xỏ một cây lớn hơn, làm vậy lỗ tai ngày càng rộng ra. 

Trường hợp dái tai bị đứt, họ nối lại bằng cách dùng dao thật bén cắt hai đầu của dái 

tai bị đứt. Sau đó, họ dùng sợi chỉ quấn hai mối dây dái tai bị đứt lại với nhau. Sau một 

khoảng thời gian, hai mối dái tai bị đứt sẽ liền lại họ có thể đeo trang sức trở lại. Tuy 

nhiên, trang sức mà họ đeo phải là trang sức có kích thước và nhẹ hơn rất nhiều so với 

trước đây mà họ đã đeo.  

b. Trang sức, vật dụng đeo tai: Trước đây, gia đình nào có điều kiện kinh tế thì 

đeo cặp bông tai được mài ra từ ngà voi hoặc bằng bạc. Gia đình nào nghèo thường 

dùng hạt cây tà vạt, tà dil hoặc lấy một đoạn xương mài nhẵn ra để đeo. Ngoài việc 
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đeo trang sức bên hai tai, trong các dịp lễ hội, dịp tết của làng, người Cơ Tu ngoài các 

bộ trang phục độc đáo của dân tộc mình, họ còn trưng 

diện và đeo các loại trang sức bằng vòng kiềng bằng 

bạc (p’nâng), chuỗi hạt cườm (h’rát), chuỗi mã não 

(l’lát). Điều này không chỉ tôn thêm vẻ đẹp của người 

con gái Cơ Tu, mà còn là nét văn hóa đặc trưng của 

dân tộc này. Đây là hình thức thẩm mĩ, làm duyên và 

làm đẹp trên cơ thể trong độ tuổi trưởng thành. Sau 

nghi thức này, người Cơ Tu làm lễ ăn mừng với quy  

mô nhỏ mang tính chất gia đình là chủ yếu.  

c. Ý nghĩa: căng tai là nghi lễ có ý nghĩa, tín ngưỡng, 

thẩm mỹ và xã hội của người Cơ Tu. Đặc biệt, sau lễ căng tai vị thế và quyền lợi của 

chàng trai và cô gái được cộng đồng công nhận là người đã trưởng thành (manưih 

banh) và chính thức được cộng đồng công nhận là thành viên của làng với những 

quyền lợi được xác lập bởi các mối quan hệ kinh tế, hôn nhân, đồng thời có nghĩa vụ 

thực hiện trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng làng – nơi mà họ đang sinh sống, 

cư trú. Chính vì vậy, những cô gái Cơ Tu khi đã đến tuổi trưởng thành đều chủ động 

tham gia thực hiện nghi thức này một cách nghiêm túc, tự nguyện.  

2.3. NGHI LỄ HÔN NHÂN 

2.3.1. Quan niệm về hôn nhân 

Hôn nhân là sự liên minh mang tính chất giới tính giữa nam và nữ được hợp 

thức hóa bởi những quy định của xã hội (luật tục, luật pháp) từ đó nâng cao quyền hạn 

và trách nhiệm của vợ chồng trong quan hệ với nhau và với con cái của họ. F. Ăng 

ghen đã chỉ ra rằng: "Có ba hình thức hôn nhân chính, tương ứng về đại thể với ba giai 

đoạn phát triển của nhân loại. Ở thời đại mông muội, có chế độ quần hôn; ở thời đại dã 

man, có chế độ hôn nhân cặp đôi; ở thời đại văn minh, có chế độ hôn nhân một vợ một 

chồng" [Ăng ghen, 1984: 119]. Đối với người Cơ Tu ở Quảng Nam, hôn nhân luôn 

tuân thủ những nguyên tắc chặt chẽ. Họ tin rằng: “Khi trong cộng đồng có người vi 

phạm các nguyên tắc này, các thần linh, nhất là thần đất bị ô uế, bị đau đớn nên các 

thần sẽ trừng phạt bằng cách làm cho người trong làng bị ốm đau, thiếu đói, gặp thiên 

tai... dẫn đến cái chết. Vì thế, người vi phạm sẽ bị làng toom (phạt) phải hiến tế các 

con vật như trâu, heo, dê, gà trắng để lấy máu prliêng (xoa dịu) hay padưah loom (dỗ 

dành) thần linh. Hình phạt cao nhất là bị đuổi ra khỏi làng” [4; tr.30].  

Căng tai của người 

Cơ Tu [NCS, 2017] 
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a. Quan niệm người chồng hay người vợ lý tưởng (hngai chơnăp kadic kađiêl tâ 

ti hay).  

Khi được hỏi về phẩm chất nào của chàng trai Cơ Tu được gia đình các cô gái 

trước đây ưa thích, ông Pơling C cho biết: “Người chồng lý tưởng (kadic chơnăp) là 

người siêng năng, khỏe mạnh, săn được thú rừng, đan được gùi, chặt gỗ, làm nhà, nghĩ 

đến người khác). Họ được gọi là zrơng moong (cây cột chính, đóng vai trò chủ chốt”. 

Tổ chức xã hội của người Cơ Tu chủ yếu sống quần cư thành từng làng nhỏ, nương tựa 

vào nhau, gắn bó thân thiết với nhau để cùng tồn tại. Vì vậy, những chàng trai lý tưởng 

là người luôn sẵn sàng hy sinh kể cả tính mạng vì lợi ích cộng đồng và biết san sẻ từ 

miếng thịt rừng đến tổ ong, con cá cho người trong làng. Ngoài ra, ông Pơling C cũng 

nhấn mạnh:  

“Người vợ lý tưởng (kađiêl chơnăp) là người siêng năng, khỏe mạnh, biết đan 

dệt, lòng thơm thảo, hiền hậu như quả xoài tôi ao ước). Giống như người chồng Cơ 

Tu, người vợ lý tưởng truyền thống là người phụ nữ khỏe mạnh, giỏi lao động, tính 

tình thuận thảo, biết xẻ chia. Người phụ nữ nào nếu biết dệt vải thì càng được đánh giá 

rất cao. Gia đình nào có được cô con gái như vậy sẽ được nhà trai vui vẻ mà tặng thêm 

sính lễ”. 

         Người Cơ Tu có tục nhận lễ vật trong hôn nhân. Đây là tục lệ được các thế hệ 

trong cộng đồng người Cơ Tu chấp nhận và cũng là nguyện vọng, mong muốn của gia 

đình nhà trai khi muốn cưới cô gái về làm vợ cho con trai của mình. Nói về tục lệ này, 

ông Cơ Lâu N chia sẻ:  

“Thông thường, nhà trai chủ động đến nhà gái xin vợ cho con, em mình. Khi 

con cái còn rất nhỏ, hai bên gia đình đã gặp nhau. Nhà trai chủ động sang đặt lễ vật 

cho nhà gái (Jập nhar). Khi cô gái lớn lên bắt buộc phải về bên nhà trai. Trường hợp 

nhà trai đặt lễ vật xin vợ, nhưng gia đình nhận lễ vật không sinh được con thì phải trả 

lễ vật mà nhà trai đã đặt trước đó; có trường hợp nhà gái nhận lễ vật của nhà trai khi 

con gái đang còn quá bé, nhưng khi lớn lên cô gái lại thích và yêu một chàng trai khác 

thì gia đình cô gái cũng phải trả lại lễ vật cho nhà trai trước đó đã gởi; nếu già làng và 

gia đình nhà gái thống nhất được việc trả lễ vật cho nhà trai thì hai bên gia đình vẫn 

giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước; nếu gia đình nhà nhận lễ vật khó khăn, già làng có 

thể thương lượng với nhà trai thống nhất cho họ trả dần dần qua các năm. Sau này, gia 
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đình hai bên nếu sinh được con gái, con trai cũng có thể gả cho nhau. Sau buổi gặp gỡ, 

hai gia đình sẽ tổ chức một lễ gọi là lễ đoàn kết. Lễ này ghi nhớ mối quan hệ thông gia 

của hai bên gia đình, thậm chí là làm lễ kết nghĩa giữa hai làng với nhau nếu hai gia 

đình không cùng làng”. 

Ngoài ra, người Cơ Tu còn có tục đi ở rể. Đây là tục lệ vốn được hai bên gia 

đình nhà trai và nhà gái đồng ý. Khi kể về phong tục này, ông Ating N tâm sự:  

“Trường hợp này xảy ra nếu gia đình nhà trai không có tài sản thì cậu con trai 

đến ở nhà vợ ở rể (xaxol) từ khi còn nhỏ. Khi đứa trẻ lớn lên có thể làm được các việc 

như: đi rừng bắt ong, làm bẫy bắt thú, chặt hạ cây rừng, bắt cá, biết làm nhà và thực 

hiện xong lễ cà răng thì được cho là trưởng thành. Khi đó, hai bên gia đình có thể gặp 

gỡ bàn bạc việc cưới xin cho đôi trai gái”. 

b. Quan niệm về điều kiện và tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời 

Với người Cơ Tu, việc chọn được một người vợ tốt rất được coi trọng, bởi vì 

người vợ gần như đảm nhận mọi việc trong gia đình, thậm chí là công việc ngoài 

nương rẫy nữa. Nếu như ở người Kinh, người chồng thường đỡ đần vợ những việc 

nặng nhọc; nhưng người chồng là người Cơ Tu chỉ đảm trách một vài khâu trong công 

cuộc khai phá một miếng rẫy mới. Sau khi chọn được rẫy, đoán mộng, cúng bái, người 

đàn ông chặt những cây to. Những việc còn lại như: phát cây nhỏ, cuốc cỏ, gieo hạt, 

làm cỏ lúa, gùi về kho đều do người phụ nữ đảm nhiệm. Việc lao động trong nhà như 

gùi nước, chặt củi, bẻ măng, xúc cá, trồng sắn và dệt vải đều do phụ nữ lo toan. Người 

Cơ Tu cho rằng, một người vợ khỏe mạnh không những sẽ đảm bảo hoàn tất được việc 

lao động trong nhà, ngoài rẫy mà còn đảm bảo được việc duy trì giống nòi.  

Với người Cơ Tu, những cô gái xuất thân trong gia đình có cha mẹ khỏe mạnh, 

đông con thường được gia đình các chàng trai quan tâm trước tiên khi họ đi hỏi vợ cho 

con trai. Một nét đẹp hình thể người phụ nữ luôn được người Cơ Tu ngợi ca là 

chaluung (bắp chân). Các cô gái có bắp chân tròn, mập mạp rất được các mẹ chồng ưa 

chuộng. Khi thấy một cô gái có bắp chân như thế, các cụ bà Cơ Tu chạy đến, chạm tay 

vào và vui vẻ kêu lên: Ơ mamai acu ne! (Ôi dâu của tôi đây!). Có thể hiểu đây không 

chỉ là vẻ đẹp mà còn là tiêu chuẩn sức khỏe để các cô đủ sức mang những gùi sắn, củi 

trên 20 kilo trèo đèo, lội suối về nhà trên những sườn núi, lưng đèo. Họ đóng vai trò 

quan trọng trong việc phân phối thực phẩm. Điều này đòi hỏi người phụ nữ biết xẻ 
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chia, hiền lành, tính tình thuận thảo. Các cụ bà hay dặn dò: Oỏ angăh zazơrăh, oỏ 

angăh tatooh: (Cô đừng giận dỗi, cô đừng rủa nguyền), xem đó là hai phẩm chất tối 

kỵ khi chọn dâu [4; tr.35]. Ông Pơling C cho biết:  

“Đối với gia đình có con gái xinh đẹp, giỏi giang thì ưu tiên chọn chàng rể là 

những chàng trai xuất thân trong gia đình có nhiều của cải như trâu, bò, chiêng, ché, 

mã não... và có nhiều chị em gái (sẽ mang về nhiều sính lễ cho gia đình) cũng được gia 

đình cô gái ưa chuộng”. 

  Khi chàng trai và cô gái đã trải qua các nghi lễ trưởng thành (lễ cà răng, căng 

tai) sẽ được cộng đồng thừa nhận, họ có thể tìm người yêu. Việc tìm hiểu nhau giữa 

các đôi trai gái diễn ra rất đa dạng, có thể trong một buổi lên nương, xuống suối tình 

cờ gặp nhau hay vào các lễ hội của làng. Nếu ưng bụng ai, chàng trai thường dùng làn 

điệu bơbooch (hát tâm tình) để thổ lộ nỗi lòng. Chàng mượn thiên nhiên quanh mình 

để ca ngợi cô gái: 

Liêm, ađhi liêm đhiêp mơ pô lalang 

Ang, ađhi ang đhiêp mơ pô đhavai 

(Đẹp, em xinh tươi như hoa trắng 

Rạng rỡ, em sáng bừng như hoa vàng) 

Liêm chaluung ađhi liêm đhiêp mơ  puôl ajâu 

Liêm pơlâu ađhi liêm đhiêp mơ puôl ariêt 

(Đẹp bắp chân em sánh với củ ngải 

Đẹp bắp đùi em sánh với hoa chuối) 

 Liêm chaluung ađhi liêm  đhiêp mơ bhalưa   

 Liêm đhađhưa ađhi liêm đhiêp mơ cơxê 

    (Đẹp bắp chân em sánh với ngà voi 

Đẹp ngực em sánh với mặt trăng) 

Ơ ađhi liêm! 

Ađhi lươơơt tatuuc, axiu dooc ooi tor 

Lươt tal harê, hlaong tanâl htổ ooi dung cacaong 

(Ôi em xinh đẹp! 

Đi xúc cá, cá văng lên bờ 

Đi phát rẫy, văng cây, lăn cột xuống núi). 

[4; tr.36] 
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Sau thời gian tìm hiểu, chàng trai nếu ưng ý sẽ tặng cô gái kỷ vật làm vật đính 

ước (vòng đeo tay, mã não...). Đáp lại kỷ vật của chàng trai tặng cho mình, cô gái cũng 

tặng lại cho chàng trai thắt lưng, váy. Việc trao tặng kỷ vật của chàng trai và cô gái 

cho nhau với mong muốn được chung sống bên nhau suốt đời. Tình cảm của họ sẽ 

khăng khít hơn sau khi có những buổi tâm tình, hẹn hò qua tục lướt zướng (ngủ ruông) 

và tục đi Sim. Khi chàng trai và cô gái ưng nhau, chàng trai sẽ về báo lại bố mẹ chuyện 

tình của mình và chờ quyết định của gia đình. Cha mẹ chàng trai sẽ nhờ bhrla hay 

đhơnưng (người mai mối) là anh em ruột hay anh em rể có tài ăn nói), già làng và gia 

đình đến trao đổi với gia đình cô gái để quyết định việc cưới xin.  

c. Quan niệm về độ tuổi trong hôn nhân 

Sau khi thực hiện xong lễ cà răng (got cơniêng) và lễ căng tai (caxic cơr tơr), 

chàng trai, cô gái được cộng đồng công nhận là người trưởng thành (manưih banh). 

Lúc này, chàng trai đủ tư cách rủ bạn gái đi lươt zơng, bêch ruông (đi ngủ nhà rẫy, 

ngủ lều) và hát đối đáp tâm tình (bơbooch) với các cô gái chưa chồng (cmâr) hoặc 

chưa dạm ngõ (cơla) trong và ngoài làng. Giống như cà răng, tục căng tai của người 

Cơ Tu dành cho cả nam và nữ, nhưng chủ yếu là cho nữ giới. Ngoài ra, người Cơ Tu 

trước đây còn có tục xắc (xăm). Khi nói đến tục xắc của người Cơ Tu, Le Pichon đã 

mô tả: "Họ thường xăm những hình vẽ kỳ lạ: trên trán hình Pâdil ya ya (người đàn bà 

nhảy múa); ở hai mép xăm hai mặt trời; hai lông mày kéo ra bằng một loạt những 

chấm lớn màu đen ra đến phần trên lỗ tai; trên mình xăm sao và chữ thập. Tôi không 

thể hiểu ý nghĩa của những hình xăm này" [135; tr.365-366]. Với người Cơ Tu, xăm 

mình để giành sự chú ý và tình yêu của các cô gái, xăm để chống lại các thế lực thù 

địch trong thiên nhiên và xã hội đồng thời như một kiểu làm dấu để khi ngủ, hồn đi 

còn biết xác mà về nhập, tránh bị mất hồn [4; tr.30].  

Độ tuổi kết hôn của nam nữ người Cơ Tu thường rất sớm. Khi được hỏi về vấn 

đề này, già làng A rất N giải thích:  

“Trước năm 1986, người Cơ Tu có tục nhà gái nhận lễ vật của nhà trai. Vì vậy, 

các cô gái Cơ Tu sinh ra trong gia đình khó khăn phải đi làm dâu từ rất sớm. Nhiều 

khi, đứa trẻ vừa lọt lòng đến 3 tuổi gia đình cô đã nhận sính lễ, 8 tuổi đi làm dâu. Khi 

về nhà chồng, những cô gái đó chỉ làm một số công việc đơn giản như: lấy nước ở 

máng cách làng hàng cây số, đi một mình hoặc theo mẹ chồng đi bẻ măng, hái nấm, 

xúc cá, tìm rau, luộc sắn. Tôi có đứa cháu tên là A rất Nươch 20 tuổi nhưng phải nuôi 

vợ khi mới 7 tuổi vì trước đó gia đình của cháu tôi có mang lễ vật sang đặt cho nhà 
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gái. Cô gái đó ở bên gia đình cháu tôi đến khi nào trưởng thành thì gia đình cháu tôi 

mới qua xin nhà gái làm lễ cưới xin theo phong tục”. 

Trường hợp hôn nhân con cô con cậu, gia đình nhà cậu hoặc nhà cô xin dâu 

hoặc rể khi con cái đang còn rất nhỏ (thường là 7 tuổi trở lên). Khi con cái đến tuổi 

trưởng thành (thường là 13 tuổi trở lên), hai bên gia đình sẽ tổ chức cưới xin theo 

phong tục. Hôn nhân kiểu này được người Cơ Tu rất ưa chuộng.  

Theo phong tục của người Cơ Tu, khi con trai lên 10 tuổi, các bậc cha mẹ người 

Cơ Tu đã nghĩ đến việc tìm dâu, xin đưa về, sau đó tổ chức cưới vào năm cô gái độ 

15 tuổi. Nếu hai gia đình đã đính ước hay chàng trai là con cô, cô gái là con cậu thì 

việc cho sính lễ và rước dâu diễn ra rất nhanh, gọn. Họ mong sớm có thêm người lao 

động đồng thời còn để tránh trường hợp một trong hai người đủ hiểu biết có thể sẽ 

yêu người khác, phản đối hôn nhân bằng cách ăn lá ngón, hạt củ đậu để tự tử hay trốn 

theo người yêu. Khi nói về việc kén chọn rể, ông PơLoong R kể:  

“Trước đây, nhiều gia đình có con gái xinh đẹp thì khi chọn rể thường đồng ý 

gả con cho những gia đình nào có nhiều của cải (chiêng cổ, ché xưa, nhiều trâu, nồi 

đồng, mã não...). Tuy nhiên, một số gia đình thì lựa chọn các chàng trai khoẻ mạnh, 

giỏi giang (làm được những việc mà đàn ông đảm nhiệm: biết săn bắn, đặt bẫy thú 

rừng, bắt ong, làm nhà…) thì mới chịu nhận làm rể. Việc tìm hiểu giữa đôi nam nữ 

thường được khép kín trong làng, rất hiếm có trường hợp khác làng”. 

Đối với các cô gái, tuổi lấy chồng còn tùy thuộc vào cha mẹ hoặc nhà chồng,  

nhưng thường sau 5 tuổi cô gái có thể đi làm dâu, khoảng 13 đến 15 tuổi, khi cơ thể cô 

chớm phát triển, biết làm dáng và làm được các công việc mà người phụ nữ thường 

đảm nhận là nhà trai tổ chức lễ pazum (lễ hợp cẩn: lễ ăn chung, ngủ chung). Sau lễ 

này, nếu cô dâu nào tránh né việc ăn nằm với chồng sẽ bị mọi người nhà chồng xa 

lánh, coi khinh. Người chồng sẽ chê trách và ghét bỏ đối với cô gái.  

Trong cưới xin, người Cơ Tu có một số tục lệ đối với nhà trai khi nhà gái đến. 

Khi đoàn nhà gái tới, nhà trai phải đặt một chậu đựng nước ở cửa ra vào để cho nhà 

gái rửa tay. Lúc ra về, nhà gái lấy luôn cái chậu đựng nước đó. Ngoài ra, khi vào nhà 

trai, nhà gái phải bước qua cái rìu để ở bậc cửa gọi là pơrơđở pơđong (bước vào nhà). 

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Pơling G cho biết:  

“Theo quan niệm của người Cơ Tu, việc nhà gái bước qua cái rìu có nghĩa là từ 

nay giữa hai nhà không còn cách ngăn gì nữa. Khi đám cưới kết thúc, nhà trai tặng 

chiếc rìu này cho nhà gái. Tiếp theo, mẹ chàng trai bưng một chén đac chingach (nước 
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trong) vảy lên thân và xoa lên trán con dâu tương lai của mình để chúc phúc cho cô, 

mong cô trong trắng, khoẻ mạnh, ngoan hiền, chăm chỉ, tinh khiết như nước vậy. Sau 

đó bà trao cho cô các lễ vật như: cườm, vòng, kiềng bạc, mã não. Đến lúc mổ heo bà 

lại lấy huyết heo chấm lên trán và hai tay cô để prliêng (làm phép, vỗ về thần linh) để 

ma xấu đừng bắt cô đau ốm”. 

Ngoài ra, những cặp vợ chồng mới cưới phải kiêng cữ trong ăn uống, chẳng hạn 

như không được ăn những con vật: Xoong croh (con cúi lúi), Atông (sóc bay), Catru 

(cu gáy), Xoong oih (con mang). Người Cơ Tu cho rằng: Ăn thịt cúi lúi, sóc bay dễ bỏ 

nhau; ăn cu gáy sợ đứa con sinh ra sau này chậm mở mắt; ăn thịt mang dễ tai nạn bất 

trắc [86; tr. 262]. 

2.3.2. Các nguyên tắc trong hôn nhân 

2.3.2.1. Hôn nhân con cô con cậu  

 Khác với nhiều tộc người cư trú trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên, người Cơ 

Tu không cho phép anh chị em ruột thịt và những người anh chị em cùng thế hệ tính 

theo dòng cha, tức là những người cùng tổ tiên lấy nhau. Trai gái Cơ Tu nào nếu vi 

phạm nguyên tắc này gọi là agăm (loạn luân) sẽ bị đuổi ra khỏi làng. Trước khi bị đuổi 

ra khỏi làng, người vi phạm phải làm lễ hiến sinh trâu hoặc lợn để tạ lỗi với thần linh 

và chịu tội trước dân làng. Khi hôn nhân này bị nghiêm cấm thì hôn nhân gồm những 

người con gái của anh, em trai của mẹ và những người anh, em trai của những người 

con gái đó có thể được kết hôn với nhau [44; tr.157-158].  

Tục con cô lấy con cậu ruột được xem là hình thức cưới hỏi được ưa thích của 

người Cơ Tu trước đây. Bởi vì, họ cho rằng đám cưới theo nguyên tắc cận huyết này 

thì lễ vật thách cưới sẽ “rẻ” hơn, tức là lễ vật dẫn cưới được gia đình nhà gái giảm bớt, 

do đó ít tốn kém hơn so với lễ vật thách cưới thông thường của người Cơ Tu. Nói về 

tục cưới hỏi trong hôn nhân con cô con cậu, ông Ating N nhấn mạnh rằng:  

“Về cái lý người ta vẫn biết bên ngoại có cùng dòng máu (gọi tơr’pưn/nối rốn), 

nhưng bên nội khác họ thì lấy nhau được. Mục đích của hôn nhân dạng này là ở của 

cải (jập nhar). Nếu của cải bên con trai cô ít hơn so với quy định theo luật tục thì gia 

đình bên cậu vẫn thông cảm không đòi gì hơn, vì cùng là con cái trong nhà; trường 

hợp nhà trai có điều kiện có thể gởi thêm lễ vật cũng không tiếc. Họ cho rằng, cho nhà 

cậu cũng như để trong nhà mình”. 

 Trước đây, nhà cô cậu nếu sinh được con gái, người Cơ Tu không đợi đến khi 

13, 14 tuổi mới cưới về cho con trai, mà có khi mới 7 hoặc 8 tuổi đã xin nhà cậu, nhà 
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cô đưa về nuôi cho đến khi đến tuổi làm lễ cưới (13, 14 tuổi). Sở dĩ có tục đó là vì họ 

sợ rằng cô con gái của nhà cô, nhà cậu bị con trai nhà giàu ngang nhiên bắt làm vợ (tục 

“bắt vợ”).  

Theo phong tục của người Cơ Tu, trong hôn nhân con cô con cậu, gia đình nhà 

trai phải làm một lễ cho nhà gái gọi là píc plô với ý nghĩa là nhà trai đã đưa hết phần 

của cải mà gia đình mình hứa trong cuộc hôn nhân trước. Khi gia đình nào có đám 

cưới kiểu này diễn ra, dân làng mở hội liên hoan, tổ chức ăn uống linh đình, làm kiệu 

rước người bố vợ. Hôn nhân con cô con cậu, nếu đứng về phía đàn ông mà nói, thì đó 

là việc kết hôn với con gái của bác trai bên ngoại hoặc cậu, cũng có thể là con gái của 

bác gái bên nội hoặc cô. Sự tồn tại của hôn nhân con cô, con cậu đòi hỏi những đứa 

con trai của anh, em trai từ thế hệ này sang thế hệ khác phải cưới các con gái của chị, 

em gái làm vợ, còn những người con gái của anh, em trai từ thế hệ trước qua thế hệ 

sau phải lấy con trai của chị, em gái làm chồng [44; tr.159].  

Ở dân tộc Bru – Vân Kiều và dân tộc Tà Ôi thuộc nhóm ngữ hệ Môn – Khmer 

cũng có hình thức cưới hỏi này. Khi vợ chết, người chồng góa có thể lấy em vợ và 

cũng có thể lấy chị vợ nếu được sự đồng ý của chị vợ và gia đình của cô ta (với điều 

kiện người em và chị vợ đó chưa có gia đình). Khi chồng chết, anh em họ hàng nhà 

chồng có thể lấy người vợ góa. Các trường hợp cưới hỏi như trên, nhà trai không phải 

chịu lễ thách cưới như lần cưới hỏi trước. Lễ vật lần cưới hỏi này được hai bên bàn 

bạc, thống nhất. Thông thường, lễ vật là heo, gà, chén cổ, vải vóc. Việc tổ chức cưới 

hỏi chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình hai bên, chủ làng (Takooh vel), ông tộc trưởng 

(Takooh cabu) của dòng họ nhà trai.   

Như vậy, trong hôn nhân con cô con cậu, người Cơ Tu chỉ chấp nhận hôn nhân 

một chiều. Nghĩa là họ cho phép trường hợp kết hôn với những người con gái của anh, 

em trai của mẹ, tức hôn nhân với con gái cùng thế hệ của phía mẹ, còn con trai cậu và 

con gái cô không được phép lấy nhau. Điều này chỉ ra rằng, hôn nhân con cô con cậu 

giữa những người có quan hệ họ hàng đã bị co hẹp lại.  

2.3.2.2. Hôn nhân chị em vợ và hôn nhân anh chị em chồng  

Trong truyền thống, người Cơ Tu từng tồn tại hình thái hôn nhân chị em vợ và 

hôn nhân anh chị em chồng (trơpưn ađhi anoo). Hôn nhân theo nguyên tắc này tức là 

khi vợ chết, người chồng góa có thể lấy em vợ hoặc cũng có thể lấy chị vợ nếu đựợc 

sự đồng ý của chị vợ và của gia đình của cô ta; em chồng có thể lấy chị dâu khi anh 

chết hoặc người phụ nữ có thể từ chối việc kết hôn với em chồng để lấy một người 

khác [44; tr.160]. 

 



 

64 

a. Trường hợp hôn nhân chị em vợ: Tức là khi chàng trai lấy vợ về, người vợ 

chết vì một lý do nào đó (khi sinh, bệnh tật...). Khi người vợ chết, người chồng hoặc 

gia đình nhà chồng vẫn có trách nhiệm phụ cấp của cải đối với gia đình bên vợ. Vì sự 

quan tâm của người chồng và gia đình của anh ta, mà gia đình sui gia đã đồng ý gả 

người em gái hoặc chị gái về làm vợ của anh ta. Tuy nhiên, người em gái hoặc chị gái 

đó phải là người chưa lập gia đình. Đây là hình thức hôn nhân tự nguyện của gia đình 

nhà gái. Nếu khi vợ anh ta mất, gia đình sui gia không có con gái, tức là em hoặc chị 

gái của người phụ nữ đã mất thì gia đình sui gia không phải trả sính lễ lại cho bên gia 

đình con rể.  

 b. Trường hợp hôn nhân anh chị em chồng: khi cô gái đi lấy chồng, sính lễ rất 

nhiều nhưng chồng cô lại mất sớm khi cô còn rất trẻ, chưa có con. Lúc này, cô gái trẻ 

được cha của chồng mình giữ lại để làm vợ của con trai ruột của ông (tức là em trai 

của chồng của cô gái). Cô gái trẻ được phép lấy chồng khác ngoài quan hệ ruột thịt với 

gia đình chồng cũ với điều kiện gia đình cô gái (tức bố mẹ đẻ) phải trả đủ sính lễ mà 

trước đây đã nhận của gia đình nhà chồng. Nếu anh trai bỏ chị hay anh trai chết, em 

chồng lấy chị dâu để giữ lại cho gia đình người lao động ấy. Người Cơ Tu giải thích 

rằng: Gia đình chồng đã bỏ nhiều sính lễ để cưới chị dâu [4; tr.43-44].  

Ngoài ra, cộng đồng người Cơ Tu trong truyền thống còn tồn tại các hình thức 

hôn nhân như: hôn nhân người góa vợ góa chồng (manưih cơmai), lấy gái chửa hoang 

(bơơn manưih lâh bhở tu), hiện tượng hôn nhân đa thê (bơơn bâc kđiêl), hôn nhân hứa 

hẹn hay vỗ bụng (gnoo hay htap luônh). Tuy nhiên, các hình thức hôn nhân này không 

phổ biến trong cộng đồng người Cơ Tu.  

2.3.2.3. Hôn nhân áp đặt  

Trong đời sống của người Cơ Tu, hôn nhân phải trải qua nhiều giai đoạn với 

nhiều nghi lễ phức tạp, tốn nhiều tiền của và thời gian. Việc thách cưới  (Jậr nha) rất 

nặng nề, ngoài những đòi hỏi của nhà gái về lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, 

các hiện vật đắt giá như: trâu, bò, chiêng, ché, mã não, vàng, bạc... đã tiêu tốn nhiều 

của cải đối với nhà trai. Ngược lại, nhà gái nếu đã nhận của cải (lễ vật) của nhà trai thì 

phải gả con gái cho họ.  

Lễ vật thách cưới hoàn toàn do nhà gái quyết định, nhà trai phải chấp nhận, 

không thể nài bớt. Khi bày tỏ về vấn đề này, ông Ating N nói:  

“Với yêu cầu thách cưới quá cao của nhà gái, nhiều chàng trai vì gia đình quá 

nghèo, không lo đủ các khoản chi phí đành chịu đi xaxol (ở rể) từ lúc còn nhỏ. Khi lớn 
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lên, chàng trai có thể làm được các việc như: đi rừng bắt ong, làm bẫy bắt thú, chặt hạ 

cây rừng, bắt cá, biết làm nhà... và thực hiện xong lễ cà răng thì được cho là trưởng 

thành. Khi đó, hai bên gia đình có thể gặp gỡ bàn bạc việc cưới xin cho đôi trai gái; 

nếu chàng trai ở rể có tài năng và được cô gái bên gia đình mà mình đi ở rể thích và 

yêu thương thì bên gia đình cô gái miễn giảm, thậm chí là bỏ qua số lễ vật thách cưới 

theo phong tục. Khi cưới hỏi xong, họ tổ chức làm lễ ăn chung, ngủ chung (Pazum) 

cho cô dâu và chú rể. Sau lễ này, đôi trai gái chính thức trở thành vợ chồng và được 

phép ngủ chung với nhau”. 

Trong cộng đồng người Cơ Tu, tục đặt của (lễ vật) khi con cái còn nhỏ không 

chỉ đẩy chàng trai vào cảnh đi ở rể (nếu gia đình khó khăn), mà các cô gái cũng có thể 

về nhà trai ở khi còn rất nhỏ. Cũng theo ông Ating N thì: 

“Khi nhà trai đáp ứng các lễ vật theo yêu cầu của nhà gái thì có thể đưa cô con 

dâu tương lai về nhà mình. Tuy nhiên, trong thời gian ở bên nhà chồng, cô gái được bố 

trí ngủ riêng. Hằng ngày, cô gái theo mẹ chồng đi làm nương, rẫy, vào rừng, đi bắt cá, 

nấu cơm lam, làm bánh sừng trâu. Đây là những công việc mà người phụ nữ đảm nhận 

trong gia đình. Cô gái ở bên nhà chồng và theo mẹ chồng làm tất cả các việc. Khi nào 

cô gái làm được các việc mà mẹ chồng hướng dẫn thì hai bên gia đình gặp gỡ bàn 

chuyện cưới xin cô gái theo phong tục của người Cơ Tu. Khi cưới hỏi xong, họ làm lễ 

ăn chung, ngủ chung (Pazum). Sau lễ này, đôi trai gái chính thức trở thành vợ chồng 

và được phép ngủ chung với nhau”. 

Ngoài ra, ông Ating N cũng chia sẻ thêm:  

“Trong cộng đồng Cơ Tu vẫn có trường hợp, nhà trai vẫn đặt lễ vật theo yêu 

cầu của nhà gái. Tuy nhiên, họ không đưa cô con dâu tương lai về nhà mình ngay sau 

khi đặt lễ vật, mà họ vẫn để cô gái ở bên nhà bố mẹ đẻ đến khi nào cô gái lớn thì hai 

bên gia đình gặp gỡ bàn chuyện cưới xin cho đôi trai gái theo thỏa thuận và cam kết 

trước đó”. 

Có trường hợp, nhiều gia đình bỏ nhiều tiền của ra mua dâu, nhưng cô dâu lại 

có người yêu khác. Chính vì vậy, cô đã kêu lên: 

Hđhơ mzêt tơrỉ căh mơ acu chô 

Hđhơ mzêt ôtô căh mơ acu val 

(Dù mười trâu tôi cũng không về 

  Dù mười xe tôi cũng không trở lại). 
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Hay oán trách cho thân phận mình: 

   Hơu apê nhăn acu oỏ apê nhăn acoon padưa 

 Hơu apê lưa acu oỏ apê lưa acoon pơnga 

(Sao các người xin tôi mà không xin con thuồng luồng 

Sao các người xin tôi mà không xin con cá sấu). 

                                                                                                        [4; tr.49] 

Khi nhận lễ vật của nhà trai, nhà gái phải hứa gả con gái tương lai cho nhà 

thông gia. Tuy nhiên, trong cộng đồng người Cơ Tu vẫn có trường hợp cô gái vẫn tự 

nguyện chấp nhận lấy người đàn ông mà mình không thích. Nhiều cô gái khi lớn lên 

mặc dù không thích chàng trai bên gia đình đã đặt của cho bố mẹ mình trước đó, 

nhưng do bố mẹ nghèo khó nên đã sử dụng hết số lễ vật đã nhận, vì vậy mà cô gái phải 

ngậm ngùi lấy chàng trai đó vì thương bố mẹ mình. 

Với lễ vật thách cưới quá cao, nhiều gia đình phải bán cả đất đai, gom góp hết 

tài sản của anh em mới đủ cưới vợ cho một đứa con. Do đó, hôn nhân của người Cơ 

Tu không chỉ tiêu hao nhiều của cải của nhà trai, mà còn có sự ràng buộc nghiêm ngặt 

trong luật tục nên việc ly dị của các cặp vợ chồng trẻ ít xảy ra trong cộng đồng người 

Cơ Tu. Kể về tục lệ này, Già làng A rất N nói: 

“Khi xảy ra trường hợp bỏ nhau, người vợ nếu chủ động thì phải trả lại toàn bộ 

lễ vật mà nhà chồng đã bỏ ra trong lễ thách cưới trước đây. Cô gái phải một mình ra 

đi, không được mang theo tài sản, con cái. Trường hợp người chồng chủ động thì anh 

ta bị mất toàn bộ sính lễ đã bỏ ra trước đây cho nhà gái, người vợ được tự do về sống 

với bố mẹ. Sau này nếu có ai muốn lấy cô, gia đình cô sẽ nhận toàn bộ sính lễ của 

chàng rể mới”. 

Như vậy, tục nhận của (lễ vật) của người Cơ Tu đã can thiệp trực tiếp vào hôn 

nhân của các chàng trai cô gái. Chính vì vậy, người phụ nữ nhiều khi thiếu sự chủ 

động trong hôn nhân của mình. Khi người phụ nữ đi lấy chồng, nhà gái mất đi một lao 

động, nhưng bù lại nhà trai phải trả cho nhà gái một số của cải theo tục thách cưới 

trong hôn nhân của người Cơ Tu.  

2.3.2.4. Tục “bắt vợ”  

Tục “bắt vợ” được xem là nét đẹp văn hóa của một số tộc người ở Việt Nam 

(Mông, Thái, Cơ Tu...). Bản chất của việc “bắt vợ” diễn ra theo hai chiều hướng, một 

là khi trai gái đã "ưng cái bụng", họ sẽ về báo cáo với gia đình hai bên. Nếu mọi 
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chuyện suôn sẻ, nhà trai sẽ mời người mai mối sang nhà gái thưa chuyện rồi làm lễ 

dạm hỏi, lễ ăn hỏi (hẹn cưới) và cuối cùng là lễ cưới (đón dâu). Tuy nhiên, nhiều 

chàng trai lợi dụng luật tục này khi phía bên cô gái hoàn toàn không có sự tự nguyện 

và bị khống chế, miễn cưỡng bởi sức mạnh của phía nhà trai giàu có (vì có nhiều của 

cải, vật chất).  

Đối với mỗi tộc người, tục “bắt vợ” diễn ra theo nhiều cách thức khác nhau. 

Với tộc người Mông ở Việt Nam, tục “bắt vợ” có thể diễn ra ở chợ hoặc ở nhà cô gái. 

Khi chàng trai Mông đến chợ, nếu bắt gặp một cô gái và cảm thấy "ưng cái bụng" liền 

quay về rủ thêm một số thanh niên trong bản tìm bắt cô gái theo mình. Nếu hai người 

đã có tình ý từ trước thì việc này diễn ra đơn giản. Cô gái sau một hồi chống cự lấy lệ 

sẽ để chàng trai đưa về nhà sống thử. Sau đó, chàng trai sẽ đưa cô gái về nhà bố mẹ đẻ 

của cô để xin làm các nghi lễ cưới hỏi theo phong tục [28; tr.102-106]. Tuy nhiên, với 

tộc người Cơ Tu, tục “bắt vợ”(coop kađiêl) chỉ dành cho những chàng trai mà gia đình 

có nhiều của cải. Trong cộng đồng người Cơ Tu, gia đình chàng trai nào có nhiều của 

cải mà thích một cô gái trong hoặc ngoài làng thì có thể bàn bạc với người thân, bạn bè 

phục kích những nơi cô gái hay đi làm qua để bắt cô gái đó về làm vợ. Khi kể về tục lệ 

này, ông Pơling S nói:  

“Trước khi thực hiện kế hoạch “bắt vợ”, gia đình chàng trai tổ chức họp anh, 

chị em, bà con trong dòng họ lại để bàn bạc về việc đóng góp bao nhiêu của cải để đáp 

ứng lễ vật thách cưới nếu gia đình cô gái đòi hỏi lễ vật. Ngoài ra, chàng trai và gia 

đình cũng tìm hiểu thông tin xem gia đình cô gái mà mình định đi bắt đã nhận lễ vật 

của gia đình nào khác chưa và nhận những lễ vật gì rồi. Theo phong tục của người Cơ 

Tu, chàng trai và cô gái bị bắt nếu nên vợ thành chồng thì chàng trai tổ chức “bắt vợ” 

phải đáp ứng toàn bộ lễ vật mà gia đình cô gái yêu cầu, nếu gia đình cô gái đã nhận lễ 

vật của chàng trai khác thì gia đình chàng trai tổ chức “bắt vợ” phải trả lại toàn bộ lễ 

vật mà gia đình cô gái đã nhận của người khác”. 

Trong quá trình họp bàn và lên kế hoạch bắt cô gái về làm vợ, gia đình chàng 

trai có mời già làng đến chứng kiến (làm chứng) trước khi đi bắt cô gái mình thích về 

làm vợ. Ông Pơling S chia sẻ thêm: 

“Theo quan niệm của người Cơ Tu, gia đình có con gái bị bắt làm vợ thường rất 

tự hào, vì họ cho rằng chàng trai đi “bắt vợ” thường chọn cô gái nào đẹp, giỏi giang. 

Hơn nữa, những chàng trai đi “bắt vợ” phải là gia đình giàu có mới có thể đáp ứng 
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được lễ vật cho nhà gái, trả lễ vật mà gia đình người khác đã đặt trước đó cho gia đình 

cô gái bị bắt làm vợ, lễ vật tổ chức cưới hỏi cô gái về làm vợ...”. 

Khi thực hiện xong việc “bắt vợ”, chàng trai phải làm lễ tạ lỗi với gia đình cô 

gái và xóm làng nơi cô gái sinh sống. Sau đó, gia đình chàng trai tổ chức gặp gỡ gia 

đình cô gái để bàn bạc và xin cưới hỏi theo phong tục. Trường hợp cô gái bị bắt về 

không đồng ý chung sống với chàng trai thì chàng trai cũng phải làm lễ tạ lỗi với gia 

đình cô gái và bà con xóm làng nơi cô gái sinh sống.  

Trong cộng đồng người Cơ Tu, tục “bắt vợ” không chỉ diễn ra đối với những cô 

gái chưa tổ chức cưới xin, mà còn có trường hợp hai bên gia đình đã tổ chức cưới hỏi, 

nhưng cô gái không yêu chàng trai cưới mình về, mà phải lòng và đi theo một chàng 

trai khác. Về vấn đề này, ông Pơling S giải thích: 

 “Đây là trường hợp hôn nhân do cha mẹ áp đặt. Khi đó, gia đình bên chồng cô 

gái họp bàn anh em lên kế hoạch đi bắt cô gái về. Trước khi đi bắt, họ tìm hiểu cô gái 

đang sống ở đâu, làm gì. Khi bắt được cô gái, họ không đưa cô gái về nhà mà để cô gái 

ở nhà ruông (nhà rẫy) buộc tay chân cô gái lại rồi bàn giao cho người chồng. Những 

ngày sống ở nhà ruông, cô gái được chồng chăm sóc, tâm sự. Thời gian có thể kéo dài 

tới một hai tháng, đến khi nào cô gái hứa hẹn sẽ không để tái diễn việc đó một lần nào 

nữa thì người chồng mới báo với gia đình đưa cô gái về nhà chung sống; có trường 

hợp, gia đình chàng trai để đến khi nào cô gái mang thai thì mới cho về nhà. Đây là 

trường hợp rất hiếm trong cộng đồng của người Cơ Tu, vì cô gái không chỉ có lỗi với 

chồng, mà cả gia đình, họ hàng cô gái đều có lỗi với chàng rể, gia đình thông gia và 

xóm làng hai bên”. 

Tục “bắt vợ” của người Cơ Tu nhiều lúc đã gây nên thù oán giữa hai bên gia 

đình (gia đình chàng trai bắt cô gái với gia đình chàng trai đã đặt lễ vật cho gia đình cô 

gái trước đó). Điều này tồn tại rất lâu trong đời sống của người Cơ Tu. Nhiều trường 

hợp già làng phải đứng ra can thiệp để hòa giải. Có trường hợp, cô gái bị bắt gởi thông 

điệp bằng lời ca tiếng hát đối với chàng trai đã đặt lễ vật cho gia đình mình trước đó. 

Cô gái vừa đi vừa vỗ vào đùi non mình vừa hát lên: 

Ta huung li hoóp toóp lư lêêp 

Tục đhanu, tu ni nâu apêê trtắc 

                                           Ta huung li hoóp trêêh lư lêêp 

             Tục đhanuc đhanu tu ni nâu apêê tr lêệng. 
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(Cái hang nhỏ mà loá lên lưỡi mác 

                              Vì cái này mà nhiều kẻ bỏ xác 

                             Cái hang như lỗ kiến 

                            Vì mày mà nhiều phen tan tác giết nhau).  

[55; tr.177] 

Khi nghe cô gái hát, gia đình chàng trai đặt lễ vật hiểu được tâm trạng, nỗi niềm 

của cô gái. Vì vậy, họ chấp nhận để đối phương được đền bù theo luật tục và thực hiện 

việc hòa giải giữa hai bên gia đình. Theo luật tục của người Cơ Tu, già làng sẽ đứng ra 

đại diện cho việc hòa giải. Sau khi hai bên thực hiện xong việc hòa giải và thống nhất 

lễ vật đền bù, cô gái bị bắt về sẽ sống và thực hiện nghĩa vụ làm vợ theo phong tục của 

người Cơ Tu.  

2.3.3. Nghi lễ cưới xin 

2.3.3.1. Nghi lễ và phong tục trước đám cưới 

a. Tục ngủ ruông và đi sim 

Thông thường, trai gái Cơ Tu thường đến với nhau thông qua tục lệ “ngủ 

ruông” (lướt zướng) hay còn gọi là “ngủ mái” và tục đi sim. Đây là thời gian tiền hôn 

nhân của trai gái Cơ Tu. Khi kể về tục lệ này, ông Alăng M nói: 

“Thời gian trai gái đi sim, ngủ ruông không giới hạn số ngày. Một cô gái có thể 

đi sim, ngủ ruông với nhiều chàng trai và ngược lại. Trong một chòi ngủ ruông, nhiều 

đôi trai gái có thể đến cùng một thời gian. Mỗi cặp tự chọn cho mình một vị trí để 

cùng nhau tâm sự, trò chuyện. Trai gái ngủ ruông và đi sim chỉ được phép tâm sự, hát 

và đàn cho nhau nghe chứ không có chuyện đi quá giới hạn cho phép”. 

Theo tục lệ, trai gái Cơ Tu trước khi quyết định lễ cưới hỏi phải tìm hiểu nhau 

qua tục “ngủ ruông” trong một cái chòi đặt ở xa làng hoặc gần bìa rừng. Trong tục lệ 

này, trai gái chỉ dừng lại ở việc trò chuyện, tâm sự thâu đêm nhưng không được đi quá 

giới hạn cho phép. Đây là luật tục rất nghiêm ngặt của người Cơ Tu. Khi được hỏi về 

luật tục này, ông Alăng M nhấn mạnh:  

“Nếu đôi trai gái nào vi phạm luật tục của làng sẽ bị phạt rất nặng như: bị đuổi 

ra khỏi làng, gia đình người vi phạm phải mổ heo, trâu tạ tội với Yang (thần linh), với 

dân làng. Đối với người Cơ Tu ở vùng cao: Khi đi ngủ ruông nếu đôi trai gái vượt quá 

giới hạn, theo phong tục của người Cơ Tu thì chàng trai phải cầm một con gà, một lọ 

nước làm bằng ống tre, một vòng đeo tay bằng đồng đi đến cửa từng nhà, gọi chủ nhà 
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ra dùng tay chạm vào con gà, chai nước, vòng đeo tay. Cứ thế, chàng trai đi qua từng 

nhà trong làng đến khi nào hết thì mang con gà về nhà gươl làm thịt và mời người cao 

tuổi đến ăn và dùng rượu. Điều đặc biệt, người trẻ tuổi không được ngồi ăn cùng. Thực 

hiện xong thủ tục này, nhà trai phải đến nhà cô gái làm lễ tạ lỗi và xin làm lễ cưới hỏi 

theo phong tục của người Cơ Tu”. 

Cùng với tục “ngủ ruông”, trong cộng đồng người Cơ Tu còn có tục đi sim. Tục 

đi sim được gia đình, họ hàng chàng trai, cô gái và người trong làng ủng hộ. Việc đi 

sim của đôi trai gái tìm hiểu nhau được thực 

hiện vào những đêm trăng sáng hoặc vào 

các dịp lễ hội của làng. Khi đôi trai gái 

đồng ý đi sim, chàng trai mang theo cây đàn 

Abel (đàn tình yêu) đến nhà Moong (là nơi 

tổ chức các buổi sinh hoạt gia đình, dòng 

tộc, nghỉ ngơi, vui chơi, tiếp khách và ăn 

uống của gia đình và cộng đồng), ra bờ 

suối hoặc lên chòi của làng để cùng bạn gái  

vừa chơi đàn vừa hát giao duyên. Trong 

không gian rất riêng, trữ tình và lãng mạn, họ có thể thoải mái tâm sự cùng nhau. Khi 

kể về tục lệ này, ông Alăng M nói:  

“Một trong những điều thú vị trong tục đi sim là chàng trai và cô gái phải về 

nhà trước khi trời sáng. Khi chàng trai đặt vấn đề đi sim với cô gái, gia đình cô gái rất 

quý. Khi biết con gái mình đi sim, họ thường tổ chức làm gà, vịt mời chàng trai đi sim 

với con gái mình”. 

Sau khi đi sim, chàng trai và cô gái nếu phải lòng nhau thì chàng trai sẽ trao cho 

cô gái một chuỗi cườm, mã não hoặc một chiếc vòng bạc thay cho lời yêu thương. Khi 

nhận kỷ vật của chàng trai, cô gái đáp lại tình cảm bằng việc tặng chàng trai thắt lưng, 

khố. Sau buổi sim, chàng trai về báo cho gia đình mang lễ vật đến nhà gái đặt vấn đề 

cưới hỏi. Trường hợp người con trai không dám tỏ tình thì nhờ cha mẹ, già làng hoặc 

những người có uy tín trong dòng họ đến nhà gái đặt vấn đề xin được cưới cô gái về 

làm vợ.  

Ngoài tục “ngủ ruông” và đi sim, nhà gươl (ngôi nhà truyền thống của buôn 

làng) cũng chính là nơi để các đôi trai gái khi đến tuổi trưởng thành có thể đến đây tâm 

Tái hiện cảnh đi sim của người Cơ Tu 

[Nguyễn Văn Sơn, 2015] 
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sự, trò chuyện với nhau vào mỗi đêm. Nhiều cặp trai gái đã nên vợ thành chồng cũng 

từ các đêm tới nhà gươl. Ngôi nhà gươl cũng chính là nơi diễn ra lễ cưới xin của các 

cặp đôi trai gái người Cơ Tu. Sân nhà gươl là nơi tổ chức lễ đâm trâu sau cưới xin. 

Trong lễ đâm trâu, gia đình, họ hàng và người dân trong làng quây quần bên nhau 

cùng ăn uống, tham gia các điệu múa truyền thống (tung tung, ya yá...).  

b. Lễ ăn hỏi 

Lễ ăn hỏi (lươt tơmoóh) được thực hiện sau khi chàng trai và cô gái đã trải qua 

các nghi lễ trưởng thành. Khi đó, trai gái Cơ Tu được tự do tìm hiểu nhau (trừ hôn 

nhân áp đặt và tục “bắt vợ”). Quá trình tìm hiểu của trai gái Cơ Tu rất đa dạng, có thể 

là một buổi lên nương, xuống suối hay lễ hội của làng. Ngoài ra, việc tìm hiểu giữa trai 

gái Cơ Tu còn có vai trò của người mai mối (đhờ nưng), họ có vai trò kết nối cho đôi 

trai gái gặp gỡ và thương lượng với hai bên gia đình.  

Sau khi được người mai mối của hai bên gặp gỡ, bàn bạc, hai bên gia đình sẽ 

tiến hành lễ ăn hỏi. Người mai mối của hai bên gia đình có thể là trưởng làng, cậu 

ruột hoặc người bố. Điều đặc biệt, họ phải là người lớn tuổi, có kiến thức, có lý lẽ và 

biết đối đáp bằng hát lý. Họ chính là người đứng ra để thương lượng về lễ vật, thời 

gian cưới hỏi giữa nhà trai và nhà gái. Người mai mối của hai bên gia đình trao đổi 

với nhau bằng những lời hát lý: 

Khi họ nhà trai hát: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chúng tôi không có rẫy, chẳng có 

nương, chúng tôi không có lúa, cũng chẳng có ngô. Giờ chúng tôi đi tìm rẫy, tìm 

nương, đi xin giống lúa, giống ngô. Không biết lòng các vị có thuận cho không?”  

Họ nhà gái đáp lại: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chúng tôi có ngô nhưng ngô 

không mẩy hạt. Chúng tôi có lúa nhưng lúa lép, có cá nhưng cá thiếu vảy, có chim 

nhưng chim không cánh...” 

Họ nhà trai hát: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chỉ mong sao có rẫy, có nương, có 

giống lúa, giống ngô, có chim, có cá; chỉ mong sao hai nhánh sông được chảy chung 

một dòng”. 

Họ nhà gái hát: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chúng tôi còn nghèo còn khổ lắm. Nếu 

muốn hai nhánh sông được chảy chung một dòng, hãy cho chúng tôi 2 con sơn dương 

(=trâu), 2 con nai (=bò), 2 con lợn rừng (=lợn nhà), 2 cái nồi đồng, 2 cái chiêng cổ,  

2 cái ché xưa”. 

Nhà trai cũng xin lại bằng lời tế nhị: “Nhà chúng tôi muốn có những súc vải 

cao lên tận trời, giăng từ nhà ra suối, gạo nếp đầy kho...” [4; tr.55-56].  
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Lễ ăn hỏi là nghi lễ mở đầu cho một giai đoạn quan hệ mới của đôi trai gái cũng 

như giữa hai gia đình, dòng họ, đánh dấu sự gặp gỡ chính thức của hai bên. Nếu nhà 

gái nhận lễ vật tức là đồng ý. Thời gian gia đình nhà trai đến nhà gái thường là ngày 

Aviêr (ngày 13 âm lịch) hay Abhươp (ngày rằm). Đây là hai ngày có trăng, thuận lợi 

cho việc đi lại vì lễ hỏi thường tổ chức vào ban đêm.  

Lễ vật nhà trai mang tới nhà gái thường là 2 chuỗi hạt cườm, 10 hạt mã não, 6 

cái chén, đĩa xưa..., nhà nào có điều kiện thì mang 4 cái chiêng hoặc 2 cái ché. Người 

Cơ Tu rất coi trọng số chẵn, vì họ quan niệm, số chẵn là số có cặp, có đôi cũng như vợ 

chồng với nhau vậy. Về phía nhà gái, họ cữ một người đứng ra làm bhrla (người mai 

mối). Mở đầu hai họ chào hỏi nhau, nói lý xa gần (tvir) nào là xin giống thóc, giống 

mía, giống gà. Khi gia đình và cô gái đồng ý, họ sẽ bắt một con gà, hai tay cầm hai 

chân gà dốc ngược xuống và khấn để thỉnh ý thần linh. Khấn xong, nhà gái cắt cổ gà 

để lấy máu và cắt luôn chân phải gà nhúng vào nước sôi một lúc rồi lấy ra xem. Người 

Cơ Tu gọi là bói chân gà để xét đoán sự việc. Người xem chân gà phải là người cao 

tuổi, có kinh nghiệm của hai bên gia đình. Già làng A rất N giải thích về việc xem 

chân gà như sau:  

 “Ngón cái là ngón tượng trưng cho chàng rể, ngón tiếp theo tượng trưng thôn 

nhà trai, ngón áp út tương trưng là cô gái, ngón cuối cùng trượng trưng thôn nhà gái. 

Khi ngón cái và ngón áp út chạm nhau, hôn nhau (tơrchâm) thì đó là điều tốt. Trường 

hợp, ngón chàng rể dài thì sau này chú sẽ to tiếng, chèn ép vợ. Trường hợp, ngón cô 

gái dài thì sau này cô sẽ giành quyền chồng (bhrớ gôông). Trường hợp ngón cái và 

ngón áp út không chạm nhau sẽ là điềm xấu. Lúc này, việc cưới hỏi xem như bất 

thành. Nếu chân gà tốt, nhà gái mới chính thức chấp thuận việc gả con”. 

Đối với người Cơ Tu ở xã Lăng, huyện Tây Giang, họ còn có tục xem gan và 

mật lợn trước khi quyết định việc hôn lễ cho đôi trai gái. Điều đặc biệt là mật và gan 

lợn chỉ xem duy nhất trong cuộc hôn nhân và gia đình. Người ta giết con heo nhỏ 

khoảng hai gang tay, nếu heo đực thì tốt nhất. Trước khi cắt cổ heo, người ta vỗ vào 

ngực con heo xin khấn cho xem kết quả mật và gan như thế nào, có thuận không. Sau 

đó giết, mổ lấy gan và mật ra  

xem. Nếu mật đầy, to, đều đặn, dây dẫn mật rõ đều, lá gan không dị tật là tốt, 

nghĩa là hai sui gia và cặp vợ chồng ăn ở hoà thuận, hạnh phúc. Còn ngược lại thì tuỳ 

theo mật, gan và dây dẫn mật họ phân biệt được tốt xấu thuộc lĩnh vực gì, rồi họ phán 
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đoán sự việc sẽ xảy ra sau này như thế nào. Có những trường hợp vì xem gan và mật 

quá xấu hai bên thống nhất phải huỷ bỏ cuộc hôn nhân, vì họ cho rằng nếu tiến hành sẽ 

gặp điều bất trắc [4; tr.96-97].  

Khi được nhà gái chấp nhận, nhà trai đem các phẩm vật mang theo trao cho nhà 

gái để làm tin và nói patât boop (chốt vấn 

đề), bên gái trao ctêng (thắt lưng). Nhà trai 

tìm mua trong đêm một con lợn trao cho nhà 

gái giết thịt mời mọi người trong thôn ăn 

uống. Lễ ăn hỏi được tiến hành ngay sau đó 

bằng cách nhà gái mổ tiếp một con gà thứ 

hai cùng với một vò rượu cần để đãi nhà trai 

với ý nghĩa là lễ ăn mừng nhà trai đã hỏi 

được vợ. Để đáp lại thiện chí của nhà trai, 

nhà gái làm một con gà, nấu cơm nếp, chung 

rượu để đãi nhà trai. Chân của gà được dùng 

để xem quẻ. Thông thường, chân gà dùng để bói quẻ là chân phải. Khi thầy cúng hoặc 

già làng xem chân gà, nếu là quẻ tốt, hai bên gia đình trao đổi, bàn bạc và thống nhất 

hẹn ngày cưới hỏi cho đôi trai gái.  

          Thành phần tham gia trong lễ ăn 

hỏi là cha mẹ chàng trai cùng với già 

làng, trưởng bản và các thành viên trong 

gia đình, tộc họ cùng đhờnưng hay bhrla 

(người mai mối) đến nhà gái làm lễ. 

Trong lễ ăn hỏi, người cùng thôn thì đoàn 

nhà trai đến nhà gái, nếu là người khác 

thôn thì cả đoàn nhà trai và nhà gái đều 

lên nhà gươl. Sau những lời trao đổi bằng 

lý lẽ (papráq bhmã), nhà gái hiểu rõ mục 

đích của nhà trai. Trong thời gian diễn ra lễ ăn hỏi, các gia đình trong thôn đều mang 

cơm, thức ăn lên gươl nuôi khách cho đến lúc đoàn ra về.  Lễ ăn hỏi được hai bên gia 

đình tổ chức từ một đến hai ngày. Kết thúc lễ ăn hỏi, hai bên gia đình ngồi lại ăn uống 

và hát lý để thương thảo về số lượng của cải, đồ đạc mà nhà trai tặng cho nhà gái, 

đồng thời ấn định thời gian cưới cho đôi trẻ. Về mặt luật tục thì sau lễ ăn hỏi, đôi trai 

Tục bói chân gà  

của người Cơ Tu [NCS, 2017] 

Đám cưới truyền thống của người 

 Cơ Tu [Nguyễn Văn Sơn] 
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gái vẫn chưa được thừa nhận là vợ chồng nên không được phép quan hệ chăn gối với 

nhau. Nếu vi phạm, đôi trái gái phải làm lễ tạ lỗi với thần linh và hai bên gia đình  theo 

luật tục quy định.  

2.3.3.2. Nghi lễ và phong tục trong đám cưới 

Cưới xin là một trong những nghi lễ quan trọng trong NLVĐN, đánh dấu sự 

kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Qua các lễ nghi trong cưới xin, giá trị văn 

hóa tộc người được thể hiện một cách rõ nét. Ở Việt Nam, lễ cưới là phong tục tốt đẹp 

trong hôn nhân. Đây là sự kiện được tổ chức long trọng, có sự chứng kiến của gia 

đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Các bước trong nghi lễ cưới xin truyền thống 

của người Việt (Kinh) về cơ bản đều thực hiện theo lục lễ (6 lễ): Lễ nạp thái (còn gọi 

là lễ chạm ngõ), Lễ vấn danh (xem mặt, tên tuổi cô dâu), lễ nạp cát (hay còn gọi là lễ 

ăn hỏi), lễ nạp tệ (còn gọi là lễ nạp chính), lễ thỉnh kỳ (tức là lễ xin cưới), lễ thân 

nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới). Tuy nhiên, ở mỗi tộc người khác nhau thì các 

nghi lễ trong cưới hỏi lại mang những sắc thái, biểu hiện khác nhau. Đối với người Cơ 

Tu, cưới xin (Pooi) là mối quan hệ xã hội mang tính ràng buộc rất chặt chẽ giữa cá 

nhân với gia đình, già làng và cộng đồng.  

a. Thời gian: Từ lễ ăn hỏi đến lễ cưới chậm hay nhanh là tuỳ thuộc vào sự 

chuẩn bị của hai bên; nếu sự chuẩn bị của hai gia đình đã hoàn tất thì lễ cưới có thể 

được tiến hành ngay vào ngày tiếp theo; nếu chưa 

chuẩn bị kịp thì có thể kéo dài từ vài tháng cho đến 

một năm sau đó. Lễ cưới được tiến hành khi đã được 

các taha, đhờ nưng (già làng) tôn kính ấn định. 

Sau khi thực hiện đủ các quy định, về phương 

diện xã hội, đôi nam nữ này được cộng đồng thừa 

nhận gọi là vợ chồng. Lúc này, người con gái có thể 

về nhà chồng; nếu gia đình nhà trai ở khác làng thì 

sau một thời gian, mẹ cô gái sẽ dắt cô con gái tới nhà 

trai. Điều đặc biệt là trước khi trở thành vợ chồng, 

người Cơ Tu thường làm một lễ nhỏ nhưng đầy ý 

nghĩa, đó là lễ pa zum (có thể hiểu là lễ ăn chung, 

làm chung, ngủ chung). Kể từ khi lễ pa zum diễn ra 

sau sáu ngày (vì người Cơ Tu cho rằng 

ngày chẵn là ngày tốt), người con gái về 

nhà mẹ đẻ mang theo một cái rựa hoặc rìu để thực hiện lễ tắp tơpêh hay zbur ploo 

(chạm bếp hay khuấy tro). Khi về nhà mẹ đẻ, cô gái chuẩn bị mang về cơm, thịt và 

        Ché cổ dùng làm lễ vật cưới     

          hỏi của người Cơ Tu [NCS; 2017] 
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một cái rựa đặt lên bếp ngõ ý nay cô đã xa cái bếp này rồi, không còn đỡ  đần bố mẹ, 

bố mẹ hãy vững vàng lên, khỏe mạnh, sống lâu. Người mẹ chuẩn bị sẵn một ít xôi, gà, 

cá để cô mang về biếu gia đình chồng. Từ đây, đôi vợ chồng không được quan hệ với 

bạn tình xưa nữa.  

b. Lễ vật: Với người Cơ Tu, lễ vật đóng vai trò rất quan trọng trong việc đi đến 

hôn nhân thông qua tục thách cưới (jậr nha). Để chuẩn bị lễ cưới, nhà trai thường 

chuẩn bị các lễ vật đáp ứng theo yêu cầu của nhà gái như: Ché, chiêng, mâm đồng, 

cườm, các loại chén xưa, trừ con kỳ nhông (vì theo người Cơ Tu, kỳ nhông biểu thị 

của sự chia ly). Tất cả lễ vật thách cưới được bên nhà gái thống nhất với nhà trai trước 

khi thực hiện lễ cưới hỏi. Già làng Pơling Liêng E cho biết:  

“Những con vật mà nhà trai mang tới nhà gái phải là những con vật bốn chân 

(trâu, lợn, dê…). Người Cơ Tu quan niệm, những con vật bốn chân là do đàn ông đi 

săn bắn về. Vì vậy, nếu ngày cưới chàng rể mang lễ vật là những con vật bốn chân đến 

sẽ thể hiện thành ý và sự coi trọng của mình đối với nhà bố mẹ vợ”.  

Ngược lại, nhà gái chuẩn bị các loại phẩm vật để tặng nhà trai như: Thổ cẩm tự 

dệt, tấm trải, gối, gia cầm, cơm nếp, cá. Trong ngày cưới, nhà trai giết trâu, lợn mời 

nhà gái. Theo luật tục, các vật dụng sau khi giết trâu, lợn (mác, lao, dao...) và các vật 

dụng đựng máu của nó (chậu, nồi...), nhà trai phải tặng cho nhà gái. Khi nhà gái tới, 

nhà trai đặt một chậu nước ở đầu cửa ra vào để cho nhà gái rửa tay. Khi ra về, nhà gái 

lấy luôn cái chậu đựng nước đó [86; tr.258]. Đây là những vật dụng ghi nhận cuộc hôn 

nhân của chàng trai và cô gái. Trong ngày cưới, mẹ chú rể trao cho cô con dâu chuỗi 

hạt cườm, mã não. Đến lúc mổ heo, bà lại lấy máu của heo chấm lên trán và hai tay cô 

để prliêng (làm phép, vỗ về thần linh) để các thế lực ác đừng bắt cô đau ốm, bệnh tật. 

Già làng Pơling Liêng E cho biết thêm: “Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, ngoài 

những tục lệ giống người Cơ Tu ở vùng thấp. Trong ngày cưới, nhà trai còn mang 

rượu tà vạt (lấy từ cây tà vạt), rượu tà đin (lấy từ cây tà đin), rượu đuốc (lấy từ cây 

mây rừng) đến nhà gái”. 

Trong đám cưới, nếu nhà trai có nhiều trâu, bò, của cải để mời nhà gái, cùng 

làng bản cô ta thì đám cưới có thể kéo dài từ ba đến sáu ngày. Trong khi ăn uống, họ 

trao đổi các vấn đề về kinh nghiệm trong sản xuất, săn bắn và hát lý [86; tr.257].  

c. Trang phục: Trong ngày cưới, cô dâu mặc áo ngắn cổ chui và váy, chú rể 

mặc khố và khăn choàng. Khi được hỏi về đặc điểm, cách thức sử dụng trang phục của 

cô dâu và chú rể trong cưới xin, ông Trần Tấn V giải thích như sau: 
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“Cô dâu mặc adooh (áo ngắn cổ chui, chất liệu được làm bằng thổ cẩm tự dệt có 

nẹp trắng, kết tua đỏ, đính lục lạc) cùng hđooh (váy dài đến gối) hoặc váy chrờ dhu. 

Đây là loại váy dệt nhiều hoa văn, dài hơn váy thường một chút để có thể che từ cổ 

chân đến ngực mà không cần phải mặc áo. Khi mặc váy này, cô dâu thường quấn trên 

ngực sợi dây lưng để làm chặt chiếc váy. Với chiếc váy này, người mặc để lộ đôi vai 

và cánh tay trần đầy đặn, khoẻ mạnh thể hiện rõ nét đẹp nữ tính. Ngoài ra, cô dâu có 

thể mặc hli choàng từ ngực đến gót chân có dệt hoa văn tươi thắm. Trang phục trong 

ngày cưới của chú rể là tấm g’hul (khố) đính cườm và thân quàng một tấm htut (khăn 

choàng) rực rỡ, đầu đội mũ tự dệt màu đỏ 

có kẻ xanh, đen, đính cườm trắng”.  

d. Hát lý: Sau khi hai bên gia đình 

thực hiện một số nghi thức chào hỏi và  

trao lễ vật, họ ngồi lại cùng nhau hát lý. 

Nhà gái và nhà trai ngồi thành hai hàng 

quay mặt vào nhau. Sau đó, họ cử mỗi 

bên một người có tài ứng đối và có uy tín 

để hát lý. Theo ông ALăng M cho biết: 

 “Trong nghệ thuật hát lý đòi hỏi 

người tham gia phải có khả năng ứng khẩu, trình độ, kinh nghiệm của người hát, bởi vì 

hát lý có nhiều tầng, nhiều lớp ý nghĩa, lúc lên lúc xuống, lúc bổng lúc trầm. Cái hay 

của hát lý là dùng một hình tượng để chỉ một sự việc với những hình ảnh ví von, vì thế 

ngôn từ luôn ẩn ý. Chẳng hạn, khi hát lý về một con suối, người hát lý phải biết được 

con suối đó sâu hay cạn, nước suối ở đó sâu và cạn vào mùa nào, nước của con suối đó 

trong hay đục”. 

 Với người Cơ Tu, hát lý trong đám cưới là để hai bên gia đình có dịp giao lưu 

văn nghệ, thể hiện tài năng ứng khẩu và chia sẻ những khó khăn với nhau. Hơn nữa, 

hát lý cũng là thông điệp mà hai bên gia đình gởi cho nhau (bên thì gởi con gái, bên thì 

mong được chia sẻ về lễ vật thách cưới...).   

e. Nghi lễ cầu khấn thần linh: Sau khi gặp gỡ và thực hiện nghi thức trao lễ vật, 

hai họ ngồi thành hai hàng quay mặt vào nhau im lặng, mỗi bên chuẩn bị một ít thực 

phẩm đặt trước mặt và cử một người già tay cầm que tre nhúng vào rượu cần và máu 

gà vảy lên tấm gơhul (khố). Họ vừa vảy vừa khấn thần linh chứng kiến và tác hợp cho 

Hát lý trong đám cưới của người Cơ Tu 

 [Khánh Nguyên, 2014] 
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đôi trai gái được nên vợ thành chồng. Sau mỗi lời cúng, tiếng chiêng, tiếng trống lại 

rộn lên mời gọi các thần linh về dự. Thực hiện nghi lễ này sẽ làm tăng thêm quan hệ 

thông gia, không còn kiêng cữ, không sợ ốm đau. Sau lễ cúng, nhà gái mổ heo, gà, vịt 

và rượu dọn cho nhà trai ăn uống.  

g. Lễ pazum (ăn chung, ngủ chung): Khi lễ cưới kết thúc, chàng trai và cô gái 

về danh nghĩa đã thành vợ thành chồng. Tuy nhiên nếu chưa thực hiện lễ pazum, hai 

vợ chồng vẫn ngủ riêng. Nghi thức trong lễ này được thực hiện một cách đơn giản: 

Người mẹ chồng lấy một ít gạo nắm trong tay và bảo đôi vợ chồng mới chụm tay vào, 

bà nói những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng. Sau đó, họ tung nắm gạo lên cho các 

thần linh chứng giám. Trong ngày diễn ra lễ pazum, gia đình nhà chồng nấu riêng nồi 

cơm dẻo, thức ăn là thịt kho (có khi là một loại bánh nếp) dọn cho đôi vợ chồng mới 

ăn chung. Có nơi, đôi vợ chồng mới ăn chung dưới một tấm htut đẹp do mẹ chồng phủ 

lên. Từ đêm đó, vợ chồng mới được chung chăn gối.  

Như vậy, lễ cưới của người Cơ Tu phần nào thể hiện tính nhân văn trong đời 

sống tinh thần của họ. Thông qua lễ cưới, chúng tôi làm rõ quan niệm, phong tục tập 

quán của tộc người này như: Lễ nghi, lễ vật mà chàng rể thực hiện đối với nhà gái, 

những ràng buộc giữa cộng đồng với đôi trai gái, mối quan hệ sui gia. 

2.3.3.3.  Nghi lễ và phong tục sau đám cưới 

a. Lễ chạm bếp hay khuấy tro (tắp tơpêếh hay zbur ploo)  

Thực hiện xong lễ pazum (ăn chung, ngủ chung), sau khoảng một tuần lễ, hai 

vợ chồng trẻ về nhà bố, mẹ vợ thực hiện lễ tắp tơpêếh hay zbur ploo. Lễ vật trong lễ 

này là cơm, thịt và một cái rựa. Khi về tới nhà mẹ đẻ, cô dâu mới đặt cái rựa lên bếp 

ngõ ý nay cô đã xa cái bếp này rồi, không còn đỡ đần bố mẹ được nữa, bố mẹ hãy 

vững vàng lên, khỏe mạnh và sống lâu. Thành phần tham gia lễ này chủ yếu là những 

người trong gia đình bên vợ. Sau khi lễ pazum, để đáp lại tình cảm của con gái và 

chàng rể, người mẹ chuẩn bị sẵn một ít xôi, gà, cá để cô con gái mang về biếu gia đình 

bên nhà chồng.  

b. Lễ thông đường (Bhiêc cơmơ cơlâng) 

Lễ thông đường được thực hiện sau lễ cưới khoảng một tuần lễ. Lễ vật mà nhà 

trai mang tới nhà gái gồm: một con heo, sáu cái chén xưa, sáu cái đĩa xưa, một cái ché, 

một cái thanh la. Trong lễ này, nhà trai chọc tiết lợn rồi lấy máu của nó bôi lên trán các 

thành viên của nhà gái. Lễ này với ý nghĩa công bố với trời đất, thần linh và mọi người 
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rằng từ nay hai nhà đã là một, không còn gì khúc mắc, kiêng cữ nữa, hai bên gia đình 

sẽ giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn, hoạn nạn.  

c. Lễ cảm tạ (tắp blo, prơ pơ lăng) 

Theo luật tục, đôi vợ chồng trẻ lấy nhau được một đến hai năm còn phải thực 

hiện một số nghi lễ để cảm tạ bà con dân làng, người thân (tắp blo, prơ pơ lăng). Đây 

được xem là lễ quan trọng thể hiện sự tri ân của đôi nam nữ, gia đình đối với bà con 

dân làng. Thông thường, lễ này diễn ra từ năm đến sáu ngày. Đối tượng tham gia lễ 

này là người thân trong gia đình cùng những người trong vêêl (làng). Đầu tiên họ thực 

hiện nghi thức cúng sống, nghi thức được thực hiện cùng với tiếng trống, chiêng, lễ vật 

(gạo, rượu, gà...) để rước các thần linh, tổ tiên về tham dự; sau đó, họ thực hiện nghi 

thức cúng chín với lễ vật là thịt lợn, gà được luộc chín được bày lên hai mâm: mâm 

nhà gái gồm có xôi, gà, rượu; mâm nhà trai gồm thịt, gan, lòng heo, cơm. Sau đó, họ 

đánh chiêng, trống mời gọi các thần về dự. Sau khi thực hiện xong các lễ nghi, người 

thân hai bên gia đình và những người trong làng ngồi lại ăn uống cùng nhau. Trong 

trường hợp con trai của cô lấy con gái của cậu thì sau lễ tắp blo, nhà trai phải làm 

thêm một lễ gọi là lễ trên đường (trơ ping cơ lưng). Đây là lễ tạ ơn những người đã 

mách nước cho gia đình về cô gái đó, nghĩa là họ đã chỉ cho chàng trai tìm được cô gái 

đẹp, tốt bụng. Lễ vật trong lễ này thường là một con heo nhỏ. 

d. Lễ đâm trâu 

 Sau lễ cưới khoảng một đến hai năm, nhà trai tổ chức lễ đâm trâu (Bhiêc prđăh 

tơrí) cho nhà gái ăn. Con trâu được chọn để làm lễ là trâu đực. Theo quan niệm của 

người Cơ Tu, Yang (thần linh) thường thích được cúng tế bằng trâu đực. Nếu chưa có 

lễ này thì người vợ dù đã có nhiều mặt con với chồng vẫn bị xem là chưa được trao đủ 

sính lễ và xem như nhà trai vẫn còn mắc nợ nhà gái.  

 Theo phong tục của người Cơ Tu, nếu việc cưới được tổ chức ở nhà trai thì việc 

đâm trâu đựơc thực hiện ở nhà gái. Đoàn nhà trai có trách nhiệm mang trâu cùng lợn, 

cơm đến nhà gái để tổ chức. Sau khi chuẩn bị trâu xong, nhà trai thăm dò thử nhà gái 

đã lo đủ gạo nếp, ống cá, gà vịt chưa, nếu đã đủ thì nhà trai hẹn ngày và mang trâu 

sang để thực hiện nghi thức đâm trâu theo quy định của luật tục. Trong lễ đâm trâu, 

người Cơ Tu thực hiện nghi lễ cúng trâu tế Yang. Với người Cơ Tu, trâu là con vật tế 

quý nhất trong số các con vật nuôi của họ nên khi thực hiện lễ phải trình báo cho Yang 

biết. Đến chiều tối của đêm trước ngày đâm trâu, bố vợ tổ chức cúng trâu tại sân trước 

nhà gươl.  
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 Trước ngày đâm trâu hai ngày, gia đình nhà trai phải làm xong cột xơnur (cột 

buộc trâu). Cột này thường là một cây gạo đã lột vỏ, được vẽ nhiều hoa văn rực rỡ. 

Đặc biệt, cây cột này được ghép hai bản gỗ hai bên gọi là gương. Toàn thân cột trông 

như người phụ nữ với hai cánh tay đang vươn lên trong điệu múa ya yá. Trên đỉnh của 

cột xơnur là một cái ổ đan bằng nứa dùng để 

đựng các vật cúng. Người Cơ Tu quan niệm, 

khi làm lễ cúng tế mà có trâu thì phải làm 

cột xơnur, nếu không Yang sẽ không nhận 

lễ. Cột xơnur giống như bàn thờ cho thần linh 

giữa trời, trên đó đựng các lễ vật như: Rượu, 

bánh, cá khô, gà, đuôi trâu. Người Cơ Tu xem 

cột xơnur là nơi trú ngụ của thần linh, tổ tiên 

khi về dự lễ. Chính vì vậy, cột xơnur trở thành 

biểu tượng không thể thiếu trong lễ đâm trâu 

của của tộc người này. Hai bên cột xơnur, 

họ dựng hai cây tre cao vút uốn cong, nối 

với cột xơnur. 

 Lễ vật cúng tế trong lễ đâm trâu là một con heo, một con gà và một ché rượu. Lễ 

này được cúng ngay tại cột xơnur. Chủ lễ khấn để báo với Yang: ngày mai đâm trâu, 

mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, mong Yang về chứng kiến. Lễ đâm trâu là dịp cả làng 

vui vẻ múa hát thâu đêm. Khi đến nửa đêm, họ đốt một đống lửa nhỏ để bố vợ và con 

rể đến gần con trâu để khóc kể thương tiếc trâu (nơơi tơrỉ). Tiếp đến, họ rót một ly 

rượu và đưa vào miệng trâu. Sau khi thực hiện xong các nghi thức (cúng thần linh, 

khóc trâu...), họ thực hiện việc đâm trâu. Người Cơ Tu quan niệm, khi trâu ngã xuống, 

nếu vết đâm nằm ở trên, đầu quay về hướng nhà gươl là điều tốt. Ngược lại, đuôi trâu 

quay về hướng nhà gươl là không tốt; nếu trâu cào hai chân trước xuống đất trước khi 

đổ gục thì trong làng sẽ có người chết [23; tr.44].  

 Thực hiện xong nghi lễ đâm trâu, hai bên gia đình, anh em họ hàng và bà con 

trong làng tổ chức ăn uống. Trong khi ăn uống, hai bên gia đình hát lý cùng nhau. Khi 

kết thúc mọi việc, nhà gái tặng quà cho nhà trai mang về gồm: tấm tút, chiếu đan, 

gùi…; ngược lại, những lễ vật nhà trai tặng (chiêng, ché, mã não, vòng cườm…), nhà 

gái giữ lại.   

 

Nghi thức cúng tế quanh cột Xơnur  

của người Cơ Tu [Trần Tấn Vịnh, 2010] 
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e. Lễ đền ơn mẹ (pơrdit đac toh) 

Sau khi thực hiện lễ đâm trâu khoảng hai năm, nhà trai thực hiện lễ đền ơn mẹ 

(pơrdit đac toh) đối với nhà gái. Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, chàng rể báo 

với gia đình bên vợ. Được sự đồng ý của mẹ vợ, chàng rể cùng gia đình sẽ mang lễ vật 

sang gia đình sui gia. Lễ vật mà nhà trai mang đến cho nhà gái trong lễ này là một con 

heo, chén, đĩa, thanh la, đồng la. Lễ này được thực hiện với ý nghĩa là đền ơn mẹ, 

người đã sinh ra cô con gái để gả cho nhà trai. Pơrdit là động từ chỉ việc chảy, còn đac 

toh (nước của vú) chỉ dòng sữa mẹ. Điều này ý muốn nói là nhờ bầu sữa mẹ nuôi nấng 

mà nay nhà trai có con gái lớn để lấy làm vợ. Vì vậy, nhà trai thực hiện lễ này để tỏ 

lòng biết ơn người mẹ đã sinh thành và dưỡng dục vợ mình.  

Bắt đầu buổi lễ, chàng rể đại diện tặng lễ vật cho mẹ vợ dưới sự chứng kiến của 

già làng và những người trong gia đình vợ. Chàng rể hứa sẽ yêu thương vợ đến trọn 

đời và luôn hiếu thảo với gia đình hai bên. Sau nghi thức tặng lễ vật và những lời hứa 

hẹn, gia đình chàng rể cùng gia đình bên vợ uống rượu cần và hát lý.  

Có thể nói, lễ đền ơn mẹ là tục lệ thể hiện tính nhân văn của người Cơ Tu. Nó 

không chỉ thể hiện tình mẫu tử, mà còn giáo dục lòng hiếu thảo của con cái đối với bố 

(mẹ). Ngày nay, tục lệ này dù không còn phổ biến như trước đây nữa, nhưng thế hệ 

người cao tuổi vẫn luôn nhắc nhở các thế hệ con cháu mình cần duy trì và phát huy 

phong tục tốt đẹp này của gia đình mình.  

g. Tục thăm hỏi của nhà gái đối với nhà trai (Trzáo) 

 Đối với tộc người Cơ Tu ở Quảng Nam, lễ cưới hỏi của cô dâu, chú rể kết thúc 

không có nghĩa là hai bên gia đình đã xong trách nhiệm. Mà sự kết nối giữa hai bên 

gia đình nhà trai và nhà gái còn được thể hiện qua tục thăm hỏi giữa cha mẹ hoặc anh 

em trai với người con gái hoặc chị em gái đã đi lấy chồng xa, lâu ngày chưa gặp. Đây 

là tục lệ có từ lâu đời, thể hiện tình cảm sâu đậm giữa họ hàng thân thích, giữa nhà trai 

và nhà gái của người Cơ Tu.  

Trước khi tổ chức đi thăm nhà trai, nhà gái họp bàn giữa các thành viên trong 

dòng tộc, chuẩn bị đầy đủ lễ vật như: bánh sừng trâu, cơm lam, gạo nếp rang, gà, vịt, 

tấm dồ, tấm tút. Điều đặc biệt, lễ vật nhà gái mang cho nhà trai không có các con vật 

bốn chân, mà chỉ là các con vật hai chân. Vì theo quan niệm của người Cơ Tu, những 

con vật bốn chân là do nam giới đi săn bắn mà có, vì vậy nếu nhà gái mang tặng nhà 

trai con vật bốn chân sẽ xúc phạm nhà trai. Để đáp lại tình cảm của nhà gái, chàng rể 
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và gia đình cũng chuẩn bị đầy đủ các món ẩm thực truyền thống của người Cơ Tu để 

thể hiện lòng hiếu thuận với cha mẹ vợ và dòng họ nhà gái. Khi nhà gái tới, hai bên gia 

đình tổ chức ăn uống, hát lý. 

So với người Cơ Tu ở vùng thấp, người Cơ Tu ở vùng cao có một số tục lệ khác 

biệt trong cưới xin. Khi được hỏi về sự khác biệt này, ông Pơling Liêng E cho hay:  

“Trong đám cưới, họ không có tục hát lý. Người Cơ Tu ở vùng cao cũng không 

có tục nhà gái thăm hỏi nhà trai sau cưới hỏi. Khi cô gái về nhà chồng thì không về lại 

nhà mẹ đẻ làm lễ tắp tơpêếh hay zbur ploo (chạm bếp hay khuấy tro) như phong tục 

của người Cơ Tu ở vùng thấp”. 

Tựu chung, hôn nhân truyền thống người Cơ Tu còn bảo lưu nhiều yếu tố văn 

hóa bản địa. Điều này thể hiện rõ nét qua các nghi thức, nghi lễ. Qua quá trình phát 

triển của kinh tế – xã hội, nhiều giá trị tốt đẹp trong quan hệ giữa nhà trai và nhà gái, 

giữa con rể và bố mẹ vợ vẫn được duy trì. Tuy nhiên, một số nghi lễ vẫn còn mang 

tính chất huyền bí, rườm rà và tốn kém.  

2.4. NGHI LỄ TANG MA  

2.4.1. Quan niệm về tang ma 

Việc tiễn đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng là giai đoạn cuối cùng của 

vòng đời người. Với người Cơ Tu, chết không có nghĩa là hết, mà vẫn sống ở thế giới 

khác. Sự sống và cái chết luôn tồn tại song song với nhau, con người sống sao chết 

vậy. Nó giống như vòng quay vũ trụ, chu kỳ các hiện tượng tự nhiên. Hệ thống nghi lễ 

vòng đời của người Cơ Tu cũng nằm trong hệ thống nghi lễ - lễ hội của cộng đồng.  

Từ quan niệm về thế giới vô hình và hữu hình, người Cơ Tu cho rằng có một thế 

giới của người chết tồn tại song song và đối nghịch với thế giới thực tại. Hai thế giới, 

khởi đầu chỉ cách nhau bởi một màn sương mỏng mà người sống vẫn có thể nhìn thấy 

được người thân ở thế giới bên kia. Từ đó, họ nảy sinh những tình cảm luyến tiếc, 

thương nhớ nhau quên cả mọi việc. Do đó, Yang trời (Yang pơlanh), thấy thế lấy làm 

tức giận liền giáng phép làm hai thế giới tách xa nhau vĩnh viễn như ngày nay để hình 

ảnh người chết không gây nỗi nhớ thương cho kẻ sống, do đó họ có thể yên tâm làm 

việc tốt hơn [86; tr. 262]. Quan niệm này đã tác động tới các phong tục của người Cơ 

Tu đối với người chết. Khi thực hiện xong lễ têng ping cho người chết, người Cơ Tu 

cắt đứt mọi mối quan hệ với người chết, nghĩa là họ không có tục thờ cúng, thăm mộ 

đối với người chết nữa.   
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Trong tang ma, người Cơ Tu quan niệm người chết có hai dạng: chết xấu và 

chết bình thường. Đều này được phản ánh trong các nghi thức tang ma, những điều 

cấm kỵ. Ông Pơling N cho biết:  

“Trong truyền thống, người Cơ Tu thường phân chia cái chết thành hai loại: 

chết xấu và chết bình thường. Chết xấu là chết vì thai ngén, tai nạn, thắt cổ tự tử, đuối 

nước, bị cọp vồ... ; chết bình thường là chết vì tuổi già hay nói cách khác, đó là những 

cái chết không đau đớn, không có máu, chết trong sự chứng kiến của gia đình và cộng 

đồng...” 

Việc phân chia chết thường và không bình thường (hay còn gọi là chết tốt và 

chết xấu) của người Cơ Tu phản ánh về thế giới quan, nhân sinh quan trong nhận thức 

của đồng bào, phản ánh thái độ đối xử rạch ròi của cộng đồng tộc người đối với các 

thế lực thần linh/ma quỷ, dữ/lành. Xuất phát từ quan niệm này, khi trong trong gia 

đình và cộng đồng có người chết xấu, người Cơ Tu thường rất sợ. Dó đó, lễ nghi trong 

tang ma của người Cơ Tu có nhiều kiêng kỵ, nhất là đối với người chết xấu. Hơn nữa, 

khi được hỏi về tục lệ này đối với người Cơ Tu ở vùng cao, ông Pơling N cho biết: 

“Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, người chết xấu ở đâu thì chôn luôn ở đó; đối 

với người Cơ Tu ở vùng thấp, xác của người chết xấu không đưa về nhà mà đưa thẳng 

đến chỗ chôn cất. Khi chôn người chết xấu, gia đình thường chôn luôn những thứ mà 

khi sống người đó dùng và làm ra. Người Cơ Tu quan niệm, nếu không bỏ những thứ 

đó khi chôn thì hồn ma xấu sẽ quay về làm hại gia đình và cộng đồng”. 

2.4.2. Công việc chuẩn bị cho đám tang 

2.4.2.1. Làm quan tài 

Nhà mồ và quan tài là một trong những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn 

tín ngưỡng dân gian truyền thống của người Cơ Tu đối với người đã khuất. Điều này 

thể hiện tấm lòng của người sống hướng về ông bà, tổ tiên. Vì vậy, già làng, nghệ 

nhân, người thân phải lựa chọn cây gỗ thật tốt để làm quan tài. Quan tài cho người 

chết thường được lấy từ phần lõi của cây gỗ.  

Khi trong gia đình có người già sắp chết, họ thường chuẩn bị sẵn quan tài (Đha 

rang). Quan tài của người Cơ Tu rất đặc biệt. Họ vào rừng tìm cây gỗ tốt (thường là gỗ 

kiền kiền, dổi, hương...), làm theo kiểu độc mộc – khoét phần thân của cây gỗ lớn, có 

chiều dài khoảng 3 đến 5 mét. Nắp của quan tài thường chiếm 2/5 của khúc gỗ, còn lại 

3/5 bên dưới là phần hòm. Phần nắp được gọi là quan tài cha, phần dưới gọi là quan tài 

mẹ. Phần đầu của quan tài, họ chạm khắc hình đầu trâu. Theo quan niệm của người Cơ 
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Tu, sự kết hợp giữa nắp và phần hòm ở bên dưới của quan tài như một thực thể giữa 

cha và mẹ. Giải thích về ý nghĩa này, ông A Lăng Đ cho biết:  

“Người Cơ Tu cho rằng, chiếc quan tài giống như hình chiếc thuyền độc mộc là 

vì họ quan niệm đời người cũng như con thuyền trôi giữa dòng nước vậy. Biểu tượng 

đầu trâu trên chiếc quan tài có ý nghĩa tâm linh của người Cơ Tu. Họ quan niệm, con 

trâu to lớn đại diện cho sức mạnh bền vững, sự may mắn, thân thiện và gần gũi với 

cộng đồng. Vì vậy, khi làm lễ đâm trâu, người Cơ Tu có tục khóc trâu trước khi tiến 

hành đâm trâu. Máu của trâu được lấy để tế thần linh”. 

Trong tang ma, người Cơ Tu có tục biếu quan tài (T'rang). Họ cho rằng, việc 

biếu quan tài là một nghĩa cử tốt đẹp. Theo quan niệm của người Cơ Tu, người chết 

cần nhất là chiếc quan tài. Do vậy, cỗ quan tài cũng quý như nhiều món quà giá trị 

khác của người Cơ Tu (trâu, chiêng, ché...). Với người Cơ Tu, người thân tặng nhau 

một chiếc quan tài không phải là để trù ẻo người nhận nhanh chết, mà đó được xem 

như một điều tốt đẹp thể hiện sự trân trọng, quan tâm lẫn nhau. Quan tài càng đẹp về 

hình thức, bền về chất liệu thì càng thể hiện sự chân thành của người tặng. Đặc biệt, 

chiếc quan tài đó nếu được làm ra bởi chính bàn tay của người tặng thì sẽ ý nghĩa hơn. 

Trong truyền thống, gia đình nhà gái nếu có người già yếu hoặc sắp qua đời thường 

được chàng rể biếu quan tài. Với chàng rể, đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa đối 

với gia đình bên vợ. Để thể hiện sự quan tâm và tấm lòng hiếu thảo của mình, nhiều 

chàng rể đã cùng những người thân trong gia đình vào rừng chọn gỗ tốt và tự tay đục 

đẽo chiếc quan tài để tặng cho bố vợ. 

2.4.2.2. Chọn đất đào huyệt 

Đối với người Cơ Tu ở vùng thấp, họ có tục đốt trứng gà để chọn đất tốt chôn 

người chết. Trước khi thực hiện việc đốt trứng, họ cầu khấn thần linh xin phần đất tốt 

cho gia đình chọn làm nhà – nơi yên nghỉ cuối cùng của người thân, tránh những chỗ 

đất của ma. Giải thích về tục đốt trứng gà để chọn đất tốt, ông ALăng L mô tả:  

“Họ lấy một quả trứng gà sống rồi khoét một lỗ nhỏ, sau đó đặt quả trứng ở một 

vị trí cân bằng nhất tại khu đất họ định chọn, già làng hoặc người lớn tuổi có uy tín 

trong gia đình cúng xin rồi đốt quả trứng. Họ đốt đến khi nào quả trứng phụt phần 

trong lòng ra thì mới dừng lại. Người Cơ Tu quan niệm, nếu nước trong lòng quả trứng 

phun về phía mình (tức là phía người đốt trứng) là đất chỗ đó xấu, nếu phun về phía 

bãi đất trống phía đối diện thì đất phía người đốt trứng là đất tốt”. 
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Khi được hỏi về tục lệ này đối với người Cơ Tu ở vùng cao, ông ALăng L chia 

sẻ thêm: 

“Người Cơ Tu ở vùng cao không có tục chọn đất chôn người chết. Họ thấy đất 

trống, dễ đào thì chọn. Tuy nhiên, khi đào huyệt nếu gặp chỗ có tổ mối hoặc một cái lổ 

thì họ sẽ bỏ rồi chuyển qua đào chỗ khác. Người Cơ Tu quan niệm chỗ đó sẽ không 

giữ được linh hồn người chết; nếu chôn chỗ đó, linh hồn người chết sẽ quay trở về làm 

hại gia đình”. 

Khác với phong tục của người Kinh, người Cơ Tu không đào huyệt từ ngày 

hôm trước, mà họ đào huyệt vào ngày đi chôn người chết. Theo ông ALăng L: “Người 

Cơ Tu quan niệm rất thực tế, nếu như đào huyệt từ hôm trước thì nhỡ may có hồn của 

ai đó trong làng đi lang thang rồi xuống huyệt đã đào sẵn để chơi, ẩn nấp. Nếu như thế, 

ngày hôm sau quan tài người chết đè lên thì cái hồn kia bị chôn đè lên. Do đó, người 

có cái hồn lang thang đó sẽ bị chết theo”. 

2.4.3. Các nghi lễ trong đám tang  

2.4.3.1. Lễ báo tang  

Khi trong gia đình hay cộng đồng người Cơ Tu có người chết bình thường, gia 

chủ báo hiệu bằng việc đánh một hồi chiêng, trống (thường là ba hồi hoặc sáu hồi 

trống). Họ giết một con gà để lấy máu làm lễ cúng với ngụ ý báo cho các thế lực thần 

linh (Yang) biết về cái chết. Khi so sánh với người Cơ Tu ở vùng cao, ông PơLoong R 

cho hay:  

“Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, khi gia đình có người chết, họ không đánh 

chiêng, trống báo cho người ở trong làng biết như ở vùng thấp, mà họ cho người thân 

chạy qua từng nhà báo. Họ không để người chết trong nhà lâu. Họ cho rằng, người 

chết nếu để lâu trong nhà thì linh hồn người chết sẽ lưu luyến với người thân không 

chịu đi. Vì vậy, họ rất sợ để người chết trong nhà lâu. Gia đình nào có người chết buổi 

sáng thì buổi chiều mang đi chôn luôn. Họ chôn người chết ở khu đất trống và ít người 

qua lại”. 

Khi trong gia đình có người chết, nhà cửa được trang trí bằng cách căng những 

tấm vải của người Cơ Tu, loại vải mà họ tự tay thêu dệt, rộng khoảng 80 đến 90 phân 

và dài từ 5 đến 6 mét. Đối với người Cơ Tu ở Quảng Nam, tùy theo phong tục từng nơi 

mà họ giăng tấm vải theo chiều ngang từ cửa vào phía vách sau hay giăng dọc vách 

sau song song với chiều của cây đoàn nóc hoặc cây đoàn tay của mái nhà.  
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2.4.3.2. Lễ khâm liệm 

Khi người thân qua đời, con cháu đi vòng quanh người chết vừa khóc vừa thọc 

gậy xuống sàn nhà. Sau đó, tang chủ lấy một cái que dài khoảng chừng một gang tay 

đã chuẩn bị từ trước đặt chắn ngang miệng rồi đưa một ít thức ăn vào miệng người 

chết. Sau đó, họ bóp kín miệng người chết lại. Người Cơ Tu quan niệm, việc cho thức 

ăn vào miệng người chết là để người chết không bị bỏ đói khi về với ông bà, tổ tiên. 

Đây là việc làm không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu dành cho người đã 

chết, mà còn có ý nghĩa cầu mong người chết phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra, có 

một cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc.  

Thi thể người chết được người thân tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, mặc đồ đẹp và 

được đặt trên một tấm vải đã được chuẩn bị từ trước. Trước khi đặt người chết vào 

trong quan tài, người Cơ Tu lấy một bó cây đót hoặc cây lách (Ateeng) quét qua quét 

lại trong lòng quan tài, với ngụ ý xua đuổi rơ vai ca moách (linh hồn người chết) ra 

ngoài. Theo phong tục, khi đưa thi thể người chết vào quan tài, người thân thường bỏ 

một số vật dụng thường ngày mà người sống sử dụng hoặc làm ra (chén, đĩa, gạo, 

quần, áo...) vào trong quan tài để “chia phần của cải trong nhà cho hồn ma”. Người Cơ 

Tu thường đặt quan tài ở gian giữa hoặc vị trí mà người chết khi còn sống thường hay 

nằm ngủ ở đó.  

2.4.3.3. Lễ cúng nuôi hồn người chết 

Những ngày đầu, người Cơ Tu thực hiện nghi thức đánh trống nuôi hồn người 

chết (Băn rơ vai ca moách). Thức ăn cho Ca moách dọn ra ngày hai bữa sáng và tối. 

Lễ vật chủ yếu là gan, lòng, trứng, cơm. Các lễ vật này thường luộc không chín để 

phân biệt thức ăn của người. Người Cơ Tu rất điêng (kiêng kỵ) khi các thức ăn này bị 

người khác ăn nhầm, bởi như thế, người sống không tôn trọng người chết, sẽ bị hồn 

ma làm hại [86; tr.266]. Thời gian diễn ra tang lễ thường kéo dài nhiều ngày, tùy theo 

hoàn cảnh của từng gia đình; nếu gia đình nào có điều kiện kinh tế, của cải nhiều, đám 

tang có thể kéo dài tới cả tuần lễ. Takoh vêêl (chủ làng) là người chủ trì mọi công việc 

mai táng của gia đình.  

Trong thời gian diễn ra tang lễ, người Cơ Tu thể hiện tình cảm tiếc thương, 

buồn đau đối với người đã mất. Họ khóc thương cho người chết bằng điệu Calâu 

(dành cho phụ nữ) và điệu Calênh (dành cho đàn ông). Họ khóc về những hoạt động 

của người chết khi còn sống, để cho linh hồn người chết được siêu thoát. Sau mỗi lời 
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khóc lý, họ lại gõ một tiếng trống, chiêng. Nó tạo nên một không khí âu sầu, ảo não, 

rất đặc trưng cho không khí tang tóc và nặng tình nghĩa với người đã chết.  

2.4.3.4. Lễ phúng viếng 

Trong những ngày diễn ra tang lễ, họ hàng và những người quen biết đến chia 

buồn, bày tỏ sự thương tiếc đối với người đã chết và giúp đỡ những công việc trong 

đám tang. Với người Cơ Tu, đám tang tuy là của gia đình người chết, nhưng với họ đó 

là việc chung của buôn làng, của cộng đồng. Khi gia đình nào có người thân qua đời, 

mọi người trong buôn/làng đều chung tay, góp sức lo việc nhà, việc tang một cách vô 

tư và nhiệt tình. Việc giúp đỡ lẫn nhau trong đám tang của người Cơ Tu thể hiện tình 

làng nghĩa xóm, tính cố kết giữa các thành viên trong cộng động.  

Trong cộng đồng người Cơ Tu có tục lệ người thân, người trong làng đi phúng 

viếng đối với người chết. Nói về tục phúng viếng của người Cơ Tu, ông Pơling N chia 

sẻ: “Tùy theo lòng hảo tâm, người đi phúng viếng có thể góp củi, gạo, rượu, gà, vịt, 

thổ cẩm. Đối với con rể là heo, bò; nếu gia đình con rể nào có điều kiện thì góp trâu; 

nếu là con cháu, anh chị em trong gia đình thì góp gà, vịt, heo... ; nếu có điều kiện thì 

góp bò, trâu...”. Lễ phúng viếng đối với người chết kết thúc khi gia đình, người thân 

đưa quan tài đi chôn.  

2.4.4. Lễ đưa tang và hạ huyệt 

2.4.4.1. Thời gian, địa điểm 

Sau khi mọi thủ tục đã thực hiện xong, chủ lễ hướng dẫn người trong gia đình 

tiến hành nghi thức di quan. Vào đúng giờ lành như đã ấn định từ trước (thường vào 

buổi sáng), họ dùng dây rừng quấn quanh quan tài rồi di chuyển tới nghĩa địa của làng 

để chôn. Giải thích về việc di chuyển quan tài khi đi chôn, ông ALăng L nói: “Theo 

tục lệ, khi di chuyển quan tài, họ để phía chân của người chết hướng về phía trước. 

Người Cơ Tu quan niệm, làm như vậy thì người chết sẽ không quay về làng nữa”.     

Trên đường đưa quan tài ra nghĩa địa, họ đánh chiêng, trống, thổi kèn và ném 

gạo, muối ra hai ven đường. Ngoài ra, những người tham gia đưa tang phải tuân thủ 

tục lệ của cộng đồng. Khi được hỏi về những kiêng cữ theo quan niệm của người Cơ 

Tu, ông ALăng L giải thích:  

“Những người tham gia đều phải đi dưới những tấm vải lớn để tránh những 

điều xấu xẩy ra. Từ khi di quan đến huyệt, không ai nói với ai một câu nào, họ sợ linh 

hồn người chết quay về làm hại người thân, bởi sự lưu luyến giữa kẻ ở và người đi. 
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Trên đường đi, họ ném gạo lên quan tài với ý nghĩa cho linh hồn người chết ăn, cầu 

xin linh hồn người chết phù hộ mùa màng”. 

Khi gia đình có người thân qua đời, người Cơ Tu thường chôn cất ở nghĩa địa 

của làng. Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, họ thường chôn người chết trong khu vườn 

của gia đình. Trường hợp trong gia đình có người chết xấu, người Cơ Tu thường đào 

huyệt chôn ngay tại chỗ người đó chết. Thời gian chôn cất người chết xấu thường vào 

buổi tối hoặc buổi sáng sớm. Người Cơ Tu quan niệm, chôn vào thời gian đó con ma 

xấu sẽ không theo người thân về nhà nữa. Khi chôn xong người chết xấu, người thân 

đi rất nhanh về nhà. Trên đường về nhà, họ không quay mặt lại phía chôn người chết, 

vì họ sợ con ma xấu sẽ theo về làm hại người thân trong gia đình và cộng đồng.  

2.4.4.2. Nghi lễ 

Trước khi di chuyển quan tài đi chôn, người Cơ Tu làm mâm cúng. Lễ vật gồm: 

rượu, xôi, gà, cá, thịt thú rừng. Nội dung văn khấn: xin hồn từ nay đừng phá người 

đang sống, đừng làm đau con cháu, anh em trong thôn bản, đừng về bắt trâu, bắt gà 

của người sống, chúng tôi sẽ cho hồn ăn, hồn uống, cho hồn một số đồ vật mang theo.  

Sau khi thầy cúng thực hiện xong việc cúng tế, đám tang diễn ra với nghi thức 

khóc lý. Khi được hỏi về đối tượng, cách thức khóc lý của người Cơ Tu, ông ALăng 

M, cho biết:  

“Người tham gia khóc lý là già làng, những người tuổi cao có hiểu biết về khóc 

lý, có thể là người trong gia đình hoặc ngoài gia đình. Việc hát lý được thực hiện theo 

thứ tự, khi người khóc trước chấm dứt, họ đánh 3 hồi trống, chiêng rồi mới đến người 

thứ hai khóc tiếp”.    

Sau nghi thức khóc lý, họ đưa quan tài đi chôn. Khi đưa quan tài đến nghĩa địa, 

người Cơ Tu thực hiện lễ cúng thần linh và các hồn ma trước khi chôn. Trao đổi về 

vấn đề này, ông ALăng L cho biết:  

“Mâm cúng gồm có các lễ vật: xôi, gà, rượu và một chén gạo. Nội dung văn 

khấn: thầy cúng báo với thần linh (thần thổ địa, thần cai quản khu nghĩa địa…) là 

người chết đã chọn nơi này để về với tổ tiên, xin các hồn ma trong nghĩa địa phù hộ 

cho linh hồn người chết được an nghỉ tại nơi này. Cúng xong, thầy cúng mang chén 

gạo đi đến các ngôi mộ bên cạnh đã chôn trước đó và bỏ lên mỗi ngôi mộ một nhúm”. 

Thực hiện xong lễ cúng, quan tài được đưa xuống huyệt. Khi được hỏi về quan 

niệm của người Cơ Tu về việc đặt quan tài khi chôn, ông ALăng L chia sẻ thêm:  

“Người Cơ Tu quan niệm, người chết khi được chôn cất, đầu hướng đông, chân 
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hướng tây, với ý niệm người chết luôn ngước mắt lên trời, nhớ cội nguồn, nhớ sự 

sống; còn nơi mặt trời lặn là trở về cõi vĩnh hằng. Quan tài được đặt theo hướng Nam - 

Bắc, bởi ở hướng đó, linh hồn con người sẽ về với thế giới tổ tiên và mang theo các 

vật dụng mà người sống đã dành tặng”. 

Quan tài được chôn rất cạn, một nấm mồ nhỏ được đắp ở trên. Xung quanh ngôi 

mộ, họ dùng ván để quây lại. Phía trên ngôi mộ, họ dùng thân cây lồ ô làm tấm che. 

Khi đắp mộ xong, họ trồng một số cây lương thực xung quanh (lúa, ngô, sắn…) với 

ngụ ý làm nguồn lương thực cho người chết. Đối với người chết là phụ nữ, người thân 

đặt trên ngôi mộ là gùi, cuốc, lưỡi hái. Đối với người chết là đàn ông, người thân đặt 

rìu, rựa, mũi lao. Ngoài ra, khi đưa quan quan tài xuống huyệt chôn, người thân còn bỏ 

các vật dụng, của cải mà người chết khi còn sống làm ra chôn theo (ché, vải, gùi, dao, 

quần áo...). Ông Ating N cho biết: 

“Những đồ của người chết khi sống đã dùng hoặc làm ra mà không chôn cùng 

thì hồn ma của người chết sẽ về đòi. Trường hợp con cháu muốn giữ lại đồ vật của 

người chết khi sống làm ra thì phải xin bằng cách bỏ đồ vật đó vào cạnh tay người chết 

và đọc câu thần chúa: “Bố (mẹ) ơi! Bố (mẹ) đi rồi, số của cải của bố (mẹ) con đã bỏ 

rồi, số của cải còn lại con xin để lại cho con cháu sau này làm kỷ vật”. 

Sau khi xin xong, con cháu mới được giữ lại những đồ vật của người chết khi 

sống làm ra. Những kỷ vật đó, người thân giữ lại không được bán, mà chỉ được phép 

tặng hoặc cho con cháu khi đi lấy vợ, lấy chồng. 

Đối với người Cơ Tu ở vùng thấp, khi trong gia đình có người chết (chết bình 

thường), họ có tục chọn đất đào huyệt, tục bốc mộ và làm nhà mồ. Tục bốc mộ và làm 

nhà mồ được người Cơ Tu ở vùng thấp thực hiện khoảng sau hai đến ba năm tính từ 

khi chôn người chết xong. Khi được hỏi về tục lệ này đối với người Cơ Tu ở vùng 

cao, ông ALăng L cho biết thêm:  

“Người Cơ Tu ở vùng cao không có tục bốc mộ, làm nhà mồ cho người chết. 

Trong đám tang, họ không có tục khóc lý đối với người chết. Ngoài ra, người Cơ Tu ở 

vùng cao, họ còn có tục chôn người chết trong chum đất nung. Những nơi chôn người 

chết trong mộ chum thì không ai tới chỗ đó vì sợ hồn ma sẽ nhập vào và theo về nhà. 

Vì vậy, nơi chôn người chết bằng mộ chum, người Cơ Tu sẽ bỏ hoang”. 

 Khi thực hiện xong việc chôn xong người chết, người thân và những người đưa 

tang ra về. Tuy nhiên, để đánh lừa hồn ma khỏi theo bóng dáng người thân về nhà, 
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mọi người lặng lẽ ra về, không ai quay đầu lại và cũng không ai nói với nhau một từ 

chô (trở về). Họ chỉ nói với nhau một câu beếch (ngủ). Người Cơ Tu tin rằng, sau khi 

nói vậy, hồn ma người thân của họ sẽ nghĩ rằng người thân đã “ngủ lại” với mình nơi 

nghĩa địa [86; tr.267].  

2.4.5. Các nghi lễ sau an táng 

2.4.5.1. Lễ cúng báo tổ tiên 

Sau khi chôn cất người chết xong, người Cơ Tu tổ chức lễ cúng báo tổ tiên. Để 

thực hiện lễ này, gia đình tiến hành mổ heo, gà, vịt. Chủ lễ là người lớn tuổi trong gia 

đình người chết. Nội dung văn khấn: thông báo với ông/bà, tổ tiên, người chết đã được 

chôn cất xong. Từ nay, linh hồn người chết sẽ về với tổ tiên, cầu mong tổ tiên bảo vệ, 

che chở để linh hồn người chết được siêu thoát, đừng cho con ma xấu bắt linh hồn 

người chết đi.  

Ngay sau lễ cúng, họ thực hiện nghi thức khóc lý. Người tham gia khóc lý là 

những người già trong gia đình, họ hàng của người chết. Trong khi khóc lý, họ nhim 

(khóc) về những hoạt động của người chết lúc còn sống. Theo quan niệm của người 

Cơ Tu, họ khóc như vậy để cho linh hồn người chết được siêu thoát. Nghi thức khóc lý 

được thực hiện sau mỗi hồi trống, chiêng. Việc khóc lý được luân phiên giữa người 

trước và người sau. Khóc lý xong, gia đình người chết cùng người thân trong tộc họ, 

bà con trong buôn/làng tổ chức ăn uống. Lúc này, đại diện gia đình có người chết cảm 

ơn đến bà con, họ hàng, người dân trong buôn đã đến chia buồn và tiễn đưa linh cửu 

người chết về nơi an nghỉ cuối cùng.  

Như vậy, lễ cúng báo tổ tiên không chỉ là nghi lễ báo cáo với ông bà, tổ tiên về 

công việc chôn cất người chết đã được hoàn tất, mà nó còn là dịp để gia đình người 

chết tổ chức ăn uống để bày tỏ lòng biết ơn đến bà con lối xóm, anh em họ hàng đã 

đến giúp đỡ gia đình trong thời gian diễn ra tang lễ.  

2.4.5.2. Lễ nhập gia  

Sau khi chôn cất người chết xong, những ngày đầu, người thân trong gia đình 

thường mang nước và cơm ra đặt trên mộ người chết. Sau đó, họ ngồi bên cạnh mộ trò 

chuyện, thăm hỏi và an ủi rơ vai ca moách (linh hồn người chết) hãy yên tâm ở lại 

đây, đợi ngày họ mang lợn, gà tới rồi về nhà.  
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Thời gian khoảng từ ba đến sáu ngày kể từ sau khi chôn cất người chết, người 

Cơ Tu tổ chức lễ nhập gia (đaang đáac). Lễ này được tổ chức đơn giản tùy vào kinh tế 

của từng gia đình. Thành phần tham dự lễ này chủ yếu là bố mẹ, anh chị em trong gia 

đình người chết. Lễ vật thông thường là một con heo nhỏ. Nội dung văn khấn: cầu xin 

ông/bà, tổ tiên cho rơ vai ca moách được trở về nhà sống cùng người thân.  

Thực hiện xong lễ đaang đáac, người Cơ Tu không còn mang nước và cơm ra 

mộ hằng ngày; trước mỗi bữa ăn, họ cũng không ném một ít cơm và đồ ăn ra nền nhà 

mời người chết ăn trước nữa. Họ cho rằng, rơ vai ca moách đã được ông bà, tổ tiên 

đồng ý cho về sống chung cùng gia đình sau khi đã thực hiện xong lễ đaang đáac. Kể 

từ đây, người thân trong gia đình người chết mới thực sự yên tâm làm ăn và trở lại 

cuộc sống sinh hoạt bình thường. Họ chờ tới ngày làm lễ têng ping – lễ mở cửa mả hay 

lễ bỏ mả cho người chết (khoảng từ hai đến ba năm).  

2.4.5.3. Lễ mở cửa mả (hay lễ bỏ mả) 

Trong chu kỳ đời người Cơ Tu, lễ têng ping (lễ mở cửa mả hay lễ bỏ mả) là 

nghi lễ không thể thiếu đối với người đã khuất. Đây chính là mắt xích kết nối quan hệ 

giữa người sống với người chết. Với người Cơ Tu, lễ têng ping là nghi lễ tiễn đưa cuối 

cùng dành cho người chết. Lễ này thường diễn ra sau thời gian khoảng hai đến ba năm, 

tính từ khi gia đình có người thân qua đời. Quy trình lễ têng ping gồm các bước như: 

làm nhà mồ, bốc mộ, nuôi hồn người chết và hiến sinh, đưa linh hồn ra nhà mồ.  

a. Làm nhà mồ: khi gần đến ngày làm lễ têng ping, gia đình cùng với nghệ nhân 

của làng tiến hành làm nhà mồ. Việc làm nhà mồ dựa vào đôi bàn tay khéo léo của 

nghệ nhân, họ dùng các sải tay, gang tay, ngón tay, khuỷu tay làm thước đo. Các dụng 

cụ được các nghệ nhân dùng để chế tác nhà mồ gồm rìu, rựa. Ngoài nhà mồ, tượng nhà 

mồ của người Cơ Tu cũng được làm từ gỗ. Họ chạm khắc chủ yếu các con vật, thực 

vật như: Đầu trâu, gà, chim, kì đà, lá đùng đình, hình răng cưa, cối giã gạo và hình ảnh 

con người trên nhà mồ được chạm khắc rất tỉ mỉ và công phu. Màu sắc sơn phết quanh 

nhà mồ, quan tài cũng được phối màu một cách sinh động, bắt mắt. Ngôi nhà mồ thể 

hiện rõ thế giới quan và nhân sinh quan của người Cơ Tu. “Họ coi ngôi nhà mồ là một 

vũ trụ hai bên, 3 tầng – 3 thế giới. Hai bên là đông tây. Phía đông gắn với mặt trời, sự 

sống – người đàn bà – chim/gà; phía tây gắn với mặt trăng, cái chết, người đàn ông, 

trâu. Mái nhà là thế giới hai bên trên, nơi tổ tiên – thần linh thể hiện qua các con vật 

thiêng. Sàn lững giữa quan tài và mái là thế giới giữa con người, nơi tái hiện cảnh sáu 

người trong đám ma: 4 đàn ông đánh trống, thổi kèn, đánh chiêng, hai người đàn bà 

ngồi bó gối – chống cằm, khóc. Bốn góc là bốn con gà. Dưới cùng thế giới bên dưới 

của người chết, nơi đặt quan tài” [23; tr.92].  
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b. Bốc mộ: khi ngôi nhà mồ cơ bản đã hoàn thành từ đôi bàn tay tài hoa của 

những nghệ nhân, người Cơ Tu tiến hành bốc mộ. “Trước khi đào các ngôi mộ, người 

Cơ Tu đã chuẩn bị một số lễ vật như máu gà, heo, cá, bánh quốt, rượu… ném xuống 

từng ngôi mộ cho các hồn ma ăn. Trong quá trình thực hiện những nghi lễ này, luôn 

phải có trống, chiêng đi kèm. Người ta nhặt lấy phần xương của người chết còn sót lại 

trong quan tài gói cẩn thận vào những tấm chiếu, dùng những tấm vải áo, váy đẹp nhất 

được đắp lên hài cốt người chết và mang về nhà, để ở một góc sân. Khi đã hoàn tất 

việc lấy hài cốt người chết, người Cơ Tu thường lật ngửa nắp quan tài lên, với ý niệm 

sau này trong gia đình và dòng họ (Cabu) sẽ có ít người chết” [63; tr.106-120].  

c. Nuôi hồn người chết: sau khi thực hiện xong khâu bốc mộ, họ dựng lên một 

cái lều bằng những tấm vải thổ cẩm (halâu bhui) để các linh hồn người chết trú ngụ 

trong thời gian đưa họ về nhà mới, đây chính là cơ hội cuối cùng để người thân chăm 

sóc, chuyện trò với linh hồn người đã khuất. Người Cơ Tu tin rằng: sản phẩm dệt sẽ 

tránh những hồn ma xấu từ trên cao làm hại mọi người, nó là những ranh giới/không 

gian thiêng giữa cõi sống và cõi chết.  

d. Vật hiến sinh: Lễ vật hiến sinh trong lễ têng ping là trâu. Người Cơ Tu xem 

con trâu là lễ vật chính trong lễ này. Trước khi giết trâu, người Cơ Tu có tục khóc trâu. 

Người khóc trâu thường là người già, có 

kinh nghiệm khóc trâu. Khi trâu chết họ bỏ 

xôi, rượu, vải,  khố, váy, áo và lá lên mình 

trâu để xin thần linh ban cho cuộc sống yên 

bình, mùa màng tươi tốt, an ủi, chia phần 

của cải cho trâu khi về thế giới bên kia. 

Trước khi thực hiện lễ đâm trâu, người Cơ 

Tu làm cột xơnur (hay còn gọi là cột lễ) để 

buộc trâu. Khi được hỏi về đặc điểm và ý 

nghĩa của cột xơnur trong nghi lễ têng 

ping, ông B’nươch B cho biết: 

“Cột xơnur dù to hay nhỏ đều có kệ 

(phểu đan) đựng lễ vật cúng thần linh (Yang). Trong đám cưới, trên kệ cột xơnur đựng 

các lễ vật như: cá, thịt sóc phơi khô, một lọ rượu cần (bên nhà trai ném gà lên cột 

xơnur, con gà ném lên cột xơnur được buộc chân lại; nếu gà mắc trên cột xơnur xem 

như thần linh đã phù hộ cho gia đình và buôn làng). Trong đám tang, trên kệ cột xơnur 

đựng các lễ vật như: một cặp bánh sừng trâu, cá nướng, một lọ rượu cần”. 

          Nghi thức chia của cho trâu tế 

   của người Cơ Tu [Lê Anh Tuấn, 2014] 
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e. Đưa linh hồn người chết ra nhà mồ (bhội lơi đung abhui): công đoạn cuối 

cùng của nghi lễ têng ping là đưa linh hồn người chết ra nhà mồ. Lễ đưa linh hồn 

người chết ra nhà mồ được tiến hành vào lúc sáng sớm. Người tham gia là các thành 

viên trong gia đình, già làng, những người trong buôn. Lễ đưa linh hồn người chết ra 

nhà mồ là cuộc chia ly cuối cùng giữa linh hồn người chết và những người đang sống. 

Từ đây, người chết thực sự đi đến "nơi ở khác” của mình, còn người sống được “giải 

phóng” và cắt đứt mọi liên hệ với người chết. 

Như vậy, lễ têng ping là một trong những nghi lễ quan trọng của chu kỳ vòng 

đời người. Nó thể hiện rõ nét nhân sinh quan, thế giới quan của người Cơ Tu. Đây vừa 

là giai đoạn chuyển tiếp, vừa để cuộc chia ly được kéo dài cho vơi bớt niềm thương 

nhớ, cũng như người sống sẽ được hồn thiêng che chở trước khi đoạn tuyệt mọi mối 

quan hệ với người đã chết. Có thể xem, đây là một quy luật, là đạo lý của người sống 

nghĩ về người đã khuất. Sau lễ têng ping, linh hồn người chết sẽ hoàn toàn tách rời mọi 

sự ràng buộc của người sống. Do vậy, người Cơ Tu không có tục thờ cúng hay thăm 

mộ đối với người chết kể từ sau khi thực hiện xong lễ têng ping.  

2.4.6. Trường hợp chết xấu 

2.4.6.1. Quan niệm về chết xấu 

Theo nhà nghiên cứu Le Picchon, những cái chết xấu của người Cơ Tu là “cái 

chết xảy ra bất ngờ, bị cây đè chết, chết vì thai nghén, bị cọp xé xác, bị rắn cắn, bị heo 

rừng làm bị thương hay bị kẻ thù giết bằng lao, bất hạnh cho đàn bà chết khi sinh nở, 

cho đứa trẻ bị cuốn trôi trong khe nước...” [135; tr.367]. Đối với những cái chết xấu, 

người Cơ Tu có những kiêng kỵ và dấu hiệu cấm người lạ vào làng.  

Khi trong làng có người chết xấu, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân đều bị 

ảnh hưởng. Họ sợ con ma xấu sẽ về làm hại người dân trong buôn/làng. Giải thích về 

quan niệm này của người Cơ Tu, ông PơLoong R cho biết:  

“Nếu một tuần mà trong làng có liên tục hai hoặc ba người chết xấu, người Cơ 

Tu sẽ đập phá nhà cửa, đốt nương rẫy nơi ở cũ để chuyển đến nơi khác sống, lập làng 

mới. Người Cơ Tu quan niệm, nơi ở mới phải là nơi mà trước đó chưa có người ở, kể 

cả nơi người dân làng đó bỏ đi cũng không được. Họ cho rằng, đất ở nơi đó trước đây 

cũng là đất xấu nên người làng đó mới bỏ đi”. 

Thi thể của người chết xấu không đưa về nhà mà đưa thẳng đến một khu rừng 

thật xa để chôn. Khi chôn người chết xấu, người Cơ Tu thường chôn luôn đồ đạc, tư 

trang của họ theo. Đất dùng đắp mộ phải thật nặng để nước xấu ở đó không thoát ra 
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ngoài được. Trước ngôi mộ của người chết xấu, người Cơ Tu làm tượng người bằng 

gỗ. Ngoài ra, tượng gỗ này còn được cắm trên những con đường mòn quen thuộc 

quanh ngôi mộ để làm cho nó (con ma xấu) sợ và không có cơ hội quay về làng. Khi 

được hỏi về tục lệ này đối với người Cơ Tu ở vùng cao. Ông PơLoong R giải thích: 

“Đối với người Cơ Tu vùng cao, khi trong làng có người chết xấu họ chôn ngay 

khi chết. Chết chỗ nào chôn chỗ đó. Khi chôn người chết xấu xong, gia đình và những 

người trong làng không ra đường và nương rẫy từ ba đến năm ngày. Gia đình có người 

chết xấu không được đến gia đình, thôn khác, mà chỉ ở nhà và trong thôn của mình, 

thời gian kiêng cữ này kéo dài một tháng mới hết”. 

Đối với cái chết xấu, người đi chôn chỉ có các thành viên trong gia đình tham 

gia. Khi ra về, họ không được phép quay mặt lại vì sợ con ma xấu theo về nhà. Nơi 

chôn người có cái chết xấu không ai dám lại gần. Nếu người quen thân ở làng khác 

đến thăm phải đứng xa gia đình có người chết xấu và giả vờ hỏi bằng cách ví von như: 

“cái cây trong ấy có ốm đau gì không”, người ở trong đáp ra “cái cây vẫn khỏe mạnh”. 

Qua cách giao tiếp này, người thân ở làng khác và gia đình có cái chết xấu có thể hiểu 

và thông cảm với nhau. Ngoài ra, người Cơ Tu quan niệm, người chết ở ngoài làng 

không được đưa vào trong làng. Họ sợ cả làng bị bắt vạ, bị Yang trừng phạt. Khi gia 

đình nào có người chết xấu thường không ăn, không ngủ, khóa kín cửa không ra khỏi 

nhà vì sợ ma. Không chỉ vậy, họ còn lấy cây xương rồng giăng xung quanh nhà. Người 

Cơ Tu quan niệm, xương rồng là loại cây có thể ngăn được con ma xấu vào nhà làm 

hại người trong gia đình. Vì vậy, khi gia đình nào có người chết xấu, họ thường treo 

nhánh cây xương rồng ở cửa ra vào của gia đình. Đối với người chết xấu, trước khi đi 

chôn, người Cơ Tu thường cắt đầu con cá lóc, lấy máu bôi lên những người tham gia 

chôn cất người chết xấu. Họ quan niệm, cá lóc là loài khỏe mạnh, có mùi rất tanh có 

thể trừ được các tà ma [86; tr.265]. Lễ cúng ma xấu được kiêng cữ từ mười ngày đến 

hai tháng. Sau thời gian kiêng cữ, già làng cùng với gia đình của người chết, những 

người trong làng chọn ngày tốt để tổ chức lễ đón người đầu tiên bước vào làng. 

2.4.6.2. Nghi lễ 

Gia đình nào có người chết xấu phải mời thầy mo (thầy cúng) về nhà cúng bái 

để xua đuổi tà ma trong thời gian sáu ngày đêm. Khi chôn cất người chết xấu khoảng 

hai đến bốn ngày, gia đình người có người chết xấu tổ chức lễ cúng ma xấu. 

 Lễ cúng ma xấu: Người Cơ Tu làm lễ cúng ma xấu tại hai địa điểm (nơi họ đập 

phá nhà cửa chuyển đi và nơi họ vừa chuyển tới). Trường hợp làng cũ bị đập phá thì 
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ngay sau khi chuyển sang làng mới, già làng cùng với gia đình của người chết, những 

người trong làng làm lễ cúng ma xấu.  

Mâm cúng ma xấu gồm một con heo hoặc con chó, cúng làm bốn lần. Hai lần 

đầu, họ cúng khoanh vùng khu đất vừa chuyển đến. Các lần còn lại, họ cúng nếu ai 

vào khu vực này sẽ chịu mọi hậu quả. Khi giết mổ heo, người Cơ Tu lấy máu của heo 

chấm lên trán của người đầu tiên bước vào làng. Khi làm lễ cúng xong, con heo giết 

mổ dùng lấy máu chỉ thanh niên mới được ăn, phụ nữ đang mang thai không được ăn. 

Người Cơ Tu quan niệm, phụ nữ đang mang thai nếu ăn sẽ không sinh con được hoặc 

sinh ra quái thai.  

Sau khi thực hiện xong lễ cúng ma xấu, người Cơ Tu có những kiêng kỵ đối với 

các thành viên trong làng. Khi được hỏi vì sao người Cơ Tu lại kiêng cữ như vậy, ông 

Pơling N nói:  

“Trong thời gian ba ngày kể từ sau khi làng tổ chức lễ cúng không ai được phép 

bước vào khu vực này, người nào vi phạm phải chịu mọi hậu quả trước buôn làng. Nếu 

trong làng có ai bị ốm đau, bệnh tật nặng, người vi phạm phải chịu tất các lễ vật cúng 

tế như làng đã cúng trước đó. Sau thời gian trên, mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình 

người chết xấu và buôn làng mới trở lại trạng thái bình thường”. 

Tiểu kết chương 2 

Lễ nghi trong chu kỳ vòng đời người truyền thống của người Cơ Tu phản ánh 

phong tục tập quán, tín ngưỡng của họ về mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá 

nhân với cộng đồng và giữa cá nhân, cộng đồng với thần linh (Yang). Người Cơ Tu 

sống gần gũi với thiên nhiên, coi trọng Yang với mong muốn được các đấng thần linh 

che chở, mang lại cuộc sống bình yên cho cá nhân và cho cả cộng đồng.  

Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ vòng đời người phản kinh nghiệm tộc người, tri 

thức bản địa, nhân sinh quan, thế giới quan của người Cơ Tu. Những kiêng cữ trong 

thời kỳ mang thai, sinh nở của người Cơ Tu thể hiện niềm tin của họ về những điều tốt 

đẹp sẽ đến với người mẹ và đứa trẻ khi sinh ra. Khi đứa trẻ trưởng thành, người Cơ Tu 

có tục lệ riêng đối với chàng trai và cô gái. Lễ cà răng, căng tai là tục lệ không chỉ 

khẳng định sự trưởng thành của trai, gái Cơ Tu, mà nó còn xác lập mối quan hệ và vị 

thế giữa cá nhân với cộng đồng. Hôn nhân truyền thống của người Cơ Tu có nhiều 

hình thức cưới hỏi. Mỗi một hình thức có nguyên tắc cưới hỏi riêng. Tuy nhiên, cưới 

hỏi của người Cơ Tu dù dưới hình thức, nguyên tắc nào đều thể hiện tính cộng đồng 

rất chặt chẽ; Trong hôn nhân, vai trò của già làng và yếu tố thần linh (Yang) rất quan 
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trọng và không thể thiếu. Giá trị văn hóa trong cưới hỏi của người Cơ Tu là hát lý, 

điệu múa tung tung ya yá, các lễ nghi trong cưới hỏi, lễ hội đâm trâu. Thông qua nghi 

lễ cưới xin, vai trò của mỗi cá nhân đối với cộng đồng xã hội được phân định rõ ràng. 

Họ ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình và cộng đồng. Nghi lễ cưới xin xác 

định vai trò người chồng, người vợ, con dâu, con rể trong gia đình; Trong tang ma, 

người Cơ Tu đều có những kiêng kỵ và phong tục tập quán riêng. Họ quan niệm sống 

sao chết vậy. Chết không phải là hết mà chỉ là sang thế giới khác để sống, ở đó họ 

cũng cần được ăn, mặc và sinh hoạt như người sống vậy.  

Những nghi lễ từ khi người mẹ mang thai, sinh đẻ, trưởng thành, hôn nhân rồi 

trở về già của người Cơ Tu là những nghi lễ dành cho người nơi cõi sống. Tuy nhiên, 

trong NLVĐN Cơ Tu truyền thống không có tư liệu nào về phong tục tập quán của tộc 

người này đề cập đến những nghi lễ sinh nhật, mừng thọ hay lên lão. Nhưng trong đời 

sống của người Cơ Tu, người già vẫn luôn được kính trọng (già làng, những người già 

trong tộc họ...). Điều này được thể hiện rất rõ qua vai trò, vị trí của họ trong các lễ 

nghi vòng đời người.  
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CHƯƠNG 3  

 BIẾN ĐỔI CỦA NGHI LỄ VÒNG ĐỜI NGƯỜI CƠ TU Ở QUẢNG NAM 

 

3.1. BIẾN ĐỔI TRONG NGHI LỄ SINH ĐẺ VÀ TRƯỞNG THÀNH 

3.1.1. Quan niệm sinh con  

Trong truyền thống, phụ nữ khi mang thai với mong muốn đứa con của mình 

sinh ra được khỏe mạnh, không bệnh tật, đau ốm thì phải kiêng cữ nhiều thứ. Khi trình 

độ dân trí được nâng cao, chất lượng y tế phục vụ cho người dân Cơ Tu ngày được 

quan tâm, người phụ nữ khi mang thai được quan tâm, chăm sóc và ăn uống đủ chất. 

Người Cơ Tu không còn quá khắt khe, kiêng cữ trong ăn uống và đi lại như trước. Họ 

đã nhận thức tích cực và tiến bộ hơn đối với sản phụ khi mang thai và sinh đẻ. 

 Khi mang thai, người phụ nữ không phải làm những công việc nặng nhọc như 

trước đây. Họ làm những việc nhẹ trong gia đình, khi đến ngày gần sinh nở họ được 

nghỉ ngơi, chăm sóc chu đáo, do đó tình trạng sản phụ sinh non, hay thai kỳ chết yểu 

trong bụng mẹ giảm đi rất nhiều. Nói về việc sản phụ được quan tâm, chăm sóc như 

thế nào, ông Alăng C nói: “Khi sản phụ có vấn đề gì bất thường, gia đình đưa tới trạm 

y tá xã hoặc bệnh viện tuyến huyện để bác sỹ khám rồi cho thuốc uống. Trường hợp 

thai sản bị ảnh hưởng, người mẹ ở lại bệnh viện và được bác sỹ chăm sóc chu đáo”. 

Những kiêng kỵ đối với sản phụ không còn quá khắt khe như trước nữa. Nơi 

ngủ nghỉ hoặc sau khi sinh của sản phụ được người thân bố trí ngay trong nhà ở của 

gia đình. Sản phụ được tới những nơi tổ chức lễ hội của làng, được tham gia đám cưới 

và đám tang của gia đình, tộc họ. Người chồng của sản phụ được tham gia các hoạt 

động của làng, được vào rừng săn bắn, hái lượm.  

Trong quan hệ tình cảm trai gái, người Cơ Tu cũng có nhiều thay đổi so với 

trước đây. Nói về sự thay đổi này, chị Alăng N cho biết:  

“Đối với trường hợp “ăn cơm trước kẻng”, gia đình và già làng không đuổi cô 

gái ra khỏi làng và bắt gia đình làm lễ tạ lỗi với Yang, với cộng đồng làng như trước 

đây. Sự việc được giải quyết bằng cách, hai bên gia đình gặp nhau, bàn bạc rồi mới 

đưa ra quyết định. Ở huyện Tây Giang, trai gái nếu để chuyện này xảy thì gia đình sẽ 

từ mặt con. Gia đình hai bên không tổ chức cưới hỏi, không hỗ trợ kinh tế. Đôi trai gái 

phải tự bao bọc nhau, tự lo kiếm sống. Tuy nhiên, sau khi ổn định cuộc sống, sinh con 

cái, đôi trai gái vẫn có thể về thăm hỏi bố mẹ những lúc cần thiết. Nhiều trường hợp 

sau khi sinh con, cha mẹ thấy con cái khổ quá cũng âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ”. 
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Trường hợp con trai là người dân tộc khác, gia đình nhà trai phần lớn chấp nhận 

cô gái về làm dâu bằng việc tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Nếu đôi trai gái chưa đủ 

tuổi vị thành niên, đám cưới vẫn diễn ra, nhưng chính quyền địa phương không cấp 

giấy kết hôn, mà chờ khi đôi trai gái đủ tuổi mới được cấp giấy kết hôn theo luật hôn 

nhân và gia đình quy định.  

 Khi nhận thức của người Cơ Tu về việc sinh đẻ thay đổi. Họ đã biết quan tâm 

nhiều đến sức khỏe của người mẹ và đứa trẻ sinh ra. Sản phụ được đưa tới trạm y tế xã 

hoặc bệnh viện huyện để sinh. Khi sinh xong, người phụ nữ và đứa trẻ được chăm sóc 

sức khỏe tại trạm y tế hoặc bệnh viện cho đến khi khỏe mạnh mới đưa về gia đình. 

Những trường hợp khó sinh đã được khắc phục, can thiệp kịp thời bằng các biện pháp 

y tế thay vì mời thầy mo về nhà tổ chức cúng bái như trước đây. Khi sinh xong, người 

mẹ và đứa trẻ được nghỉ ngơi, chăm sóc và ăn uống chu đáo. Sau ba đến năm tháng, 

người mẹ có thể đi làm một cách bình thường. Trường hợp sản phụ là người làm trong 

các cơ quan nhà nước, họ được nghỉ ngơi theo chế độ thai sản theo quy định. 

3.1.2. Nghi lễ và tập quán liên quan đến sinh đẻ 

a. Tập quán liên quan đến sinh đẻ: Việc sinh đẻ của người Cơ Tu so với trước 

đây có nhiều thay đổi, họ không chỉ nhận thức việc sinh nhiều con cái sẽ khổ, sẽ không 

nuôi con cái ăn học đầy đủ, mà còn thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật của nhà 

nước về kế hoạch hóa gia đình.  

Độ tuổi cưới hỏi của người Cơ Tu đã được nâng lên nhờ các chính sách của 

Nhà nước. So với thế hệ ông (bà) và cha (mẹ), các cặp vợ chồng trẻ người Cơ Tu bây 

giờ đã nhận thức đúng đắn về việc sinh đẻ. Điều này thể hiện rất rõ qua số liệu thống 

kê sau: 

Bảng 3.1:  Tỷ lệ sinh trong ba thế hệ của người Cơ Tu ở huyện Tây Giang –  

Quảng Nam (năm 2018) 

Huyện Tây Giang 

 

Số người con đối với 

mỗi cặp vợ chồng 

Các thế hệ trong gia đình 

Thế hệ ông/bà Thế hệ cha/mẹ Thế hệ con/cháu 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Từ 1-2 con 18 12,0 52 34,7 79 52,7 

Từ 2-4 con 49 32,7 62 41,3 63 42,0 

Từ 4-6 con 60 40,0 28 18,7 8 5,3 

Từ 6-8 con 15 10,0 6 4,0 0 0,0 
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Huyện Tây Giang 

 

Số người con đối với 

mỗi cặp vợ chồng 

Các thế hệ trong gia đình 

Thế hệ ông/bà Thế hệ cha/mẹ Thế hệ con/cháu 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Trên 8 người con 8 5,3 2 1,3 0 0,0 
 

(Nguồn: NCS, PL3, 2.3) 

Bảng 3.2: Tỷ lệ sinh trong ba thế hệ của người Cơ Tu ở huyện Đông Giang –  

Quảng Nam (năm 2018) 

Huyện Đông Giang 

 

Số người con đối với 

mỗi cặp vợ chồng 

Các thế hệ trong gia đình 

Thế hệ ông/bà Thế hệ cha/mẹ Thế hệ con/cháu 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Từ 1-2 con 27 18,0 55 36,7 82 54,7 

Từ 2-4 con 52 34,7 65 43,3 50 33,3 

Từ 4-6 con 56 37,3 27 18,0 18 12,0 

Từ 6-8 con 10 6,7 2 1,3 0 0,0 

Trên 8 người con 5 3,3 1 0,7 0 0,0 
 

(Nguồn: NCS, PL3, 2.4) 

Bảng 3.3: Tỷ lệ sinh trong ba thế hệ của người Cơ Tu ở huyện Nam Giang –  

Quảng Nam (năm 2018) 

Huyện Nam Giang 

 

Số người con đối với 

mỗi cặp vợ chồng 

Các thế hệ trong gia đình 

Thế hệ ông/bà Thế hệ cha/mẹ Thế hệ con/cháu 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Từ 1-2 con 30 20,0 56 37,3 88 58,7 

Từ 2-4 con 55 36,7 70 46,7 48 32,0 

Từ 4-6 con 54 36,0 20 13,3 14 9,3 

Từ 6-8 con 8 5,3 3 2,0 0 0,0 

Trên 8 người con 3 2,0 1 0,7 0 0,0 
  

 (Nguồn: NCS, PL3, 2.5) 

Như vậy, số liệu thống kê tỷ lệ sinh đẻ qua ba thế của người Cơ Tu cho thấy, 

giữa các thế hệ đều có sự chênh lệch khá rõ về tỷ lệ sinh đẻ trong một gia đình nhỏ 

trong cộng đồng người Cơ Tu. Các thế hệ ông (bà) trước đây thường sinh con nhiều 
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hơn (từ 2 đến 6 người con). Tuy nhiên, thế hệ cha (mẹ) lại có xu hướng giảm dần (từ 1 

đến 4 người con). Đặc biệt, các thế hệ con cái tỷ lệ sinh con giảm đáng kể (từ 1 đến 2 

người con). Sở dĩ, các thế hệ trong cộng đồng người Cơ Tu có tỷ lệ sinh giảm nhanh 

như vậy là bởi sự tác động từ cơ chế, chính sách của nhà nước. Hơn nữa, người Cơ Tu 

đã nhận thức được việc sinh con ít sẽ có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và định hướng 

tương lai cho con cái sau khi trưởng thành.  

Trước đây, đứa trẻ Cơ Tu được chăm sóc tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của gia đình 

và người mẹ. Nhiều đứa trẻ thì suốt ngày ở nhà, quanh quẩn bên bếp lửa cùng anh, chị 

hay bố, ông, bà; có trẻ thì được mẹ địu trên lưng bởi bhnă (tấm vải để quấn bé vào 

lưng mẹ) khi mẹ đi làm. Đồ ăn của đứa trẻ khi lên 5 đến 7 tuổi chủ yếu là cơm, cháo, 

rau đã nấu chín. Đứa trẻ bú sữa mẹ có khi đến 5 tuổi mới thôi, có trường hợp người mẹ 

sinh cả 10 đứa con, đứa con nhỏ nhất bú mẹ cho đến khi hết sữa thì bỏ bú. Nhiều gia 

đình khó khăn, con cái đông, người mẹ vừa cho con bú vừa lao động. Ngày nay, số 

lượng trẻ em Cơ Tu được mẹ địu lên nương rẫy rất ít vì ở nhà có ông bà, anh chị trông 

coi hoặc gởi vào các cơ sở mầm non. Ngay cả khoảng cách thời gian phụ nữ sinh con 

cũng có sự khác nhau. Trước đây, mỗi đứa trẻ sinh ra chỉ cách nhau từ một năm đến 

hai năm, nhưng bây giờ khoảng cách này có thể là ba năm, có khi là bốn đến năm năm. 

Điều này một phần là do chính quyền thực hiện chính sách tuyên truyền kế hoạch hóa 

gia đình và đưa ra các mức xử phạt cụ thể; bên cạnh đó, người Cơ Tu cũng đã tiếp cận 

nhiều thông tin tích cực từ bên ngoài qua các kênh thông tin đại chúng. Cách dạy con 

của người Cơ Tu bây giờ cũng khác trước rất nhiều. Ngoài ra, con em người Cơ Tu 

còn được chính quyền địa phương vận động đi học. Nhiều gia đình có điều kiện kinh 

tế đã quan tâm đầu tư cho con cái đi học đến bậc cao đẳng, đại học.   

Ngày nay, đứa trẻ được tới trường đi học, được tiếp xúc với những đứa trẻ của 

các tộc người khác. Bố mẹ những đứa trẻ cũng đã tiếp cận nhiều phương pháp dạy dỗ 

con cái tiến bộ. Đây là yếu tố tích cực mà người Cơ Tu tiếp thu được từ bên ngoài. 

Nhiều đứa trẻ không được đi học đầy đủ vì điều kiện gia đinh khó khăn, khi lớn lên đã 

tự tin rời gia đình xin vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy. Đây là điều mà 

trước đây đứa trẻ người Cơ Tu không có được.  

b. Lễ đầy tháng: sự kiện đầu tiên cho một đứa trẻ khi chào đời là được người 

thân thông báo cho mọi người biết về sự có mặt của nó trên cõi đời bằng các hồi 

chiêng, trống và tổ chức nhiều lễ nghi. Khác với trước đây, khi trong gia đình có người 

sinh, người Cơ Tu tổ chức lễ đầy tháng cho đứa trẻ.   
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 Khi có thông tin gia đình tổ chức lễ đầy tháng, anh chị em trong gia đình nội/ngoại 

chủ động đến chúc mừng gia đình và chúc phúc cho đứa trẻ vào sáng ngày tổ chức 

nghi lễ. Thành phần tham gia lễ đầy tháng gồm: bố mẹ đứa trẻ, ông/bà nội ngoại, anh 

chị em trong gia đình nội/ngoại. Lễ vật trong lễ đầy tháng là một con heo sữa, gà, cá, 

rượu. Người đại diện tham gia cúng 

trong lễ này là ông nội của đứa trẻ. 

Nội dung văn khấn: xin ông/bà, tổ 

tiên phù hộ cho đứa trẻ được khỏe 

mạnh và bình an. Trong ngày này, 

gia đình và người thân mặc trang 

phục truyền thống. Sau lễ cúng,                

gia đình và những người tham dự tổ 

chức ăn uống. Thời gian lễ đầy tháng  

được diễn ra trong một ngày.                             

c. Lễ đặt tên: Ngày nay, người Cơ Tu tổ chức lễ đặt tên cho trẻ đơn giản hơn so 

với trước. Trong lễ này, họ mời anh em, con cháu trong gia đình lại và làm một mâm 

cúng ông (bà), tổ tiên. Lễ vật chính là một con heo. Người cúng là bố của đứa trẻ. 

Những người thân trong gia đình tham gia đều mặc trang phục truyền thống.  

Ngoài các dòng họ phổ biến trong truyền thống như: Alăng, Arất, Ating, Aviết, 

Abing, Avô, Bh’riu, Bh’nướch, C’lâu, Bhing, Riah, Rapat, Zơrâm....; Ngày nay, do 

người Cơ Tu lấy chồng, lấy vợ ngoài cộng đồng nên các dòng họ có thay đổi so với 

trước đây. Nói về sự thay đổi này, ông A Lăng M nói:  

“Nhiều dòng họ của các tộc người khác xuất hiện trong cộng đồng của người 

Cơ Tu như: họ Lê, Nguyễn (nếu lấy người Kinh), họ Bluông, Bruốt (nếu lấy người  

Gié-Triêng), họ Avet, Blup (nếu lấy người Tà Ôi), họ A Nhông, Y Hên (nếu lấy người 

Xơ Đăng)...”. 

Trong truyền thống, người Cơ Tu thường lấy những cái tên xấu và khó đọc để 

đặt cho con cái, vì họ nghĩ rằng như vậy ma quỷ sẽ khó tìm cách hại đứa trẻ. Những cái 

tên mà người Cơ Tu ưa thích thường là tên các con vật. Về sau, người Cơ Tu đã có sự 

giao lưu, tiếp thu, ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài. Do đó, nhiều gia đình người Cơ Tu 

đã “hiện đại hóa” tên tuổi của con cái mình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền 

thống văn hóa của dân tộc mình. Điều này sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn tới  

               Lễ đầy tháng cho trẻ của 

              người Cơ Tu [NCS, 2017]                                                  
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hôn nhân cùng huyết thống hoặc gần huyết thống, cũng như khả năng biến mất tộc họ 

truyền thống của người Cơ Tu sẽ là rất lớn. Khi nói về trào lưu, xu hướng thay tên đổi 

họ của người Cơ Tu, ông A Lăng M cho biết thêm:  

“Từ sau những năm 2000 trở đi, người Cơ Tu rộ lên “trào lưu, xu hướng” thay 

tên, đổi họ đối với con cái của mình. Đây là hiện tượng diễn ra một cách thiếu đồng 

nhất trong cộng đồng người Cơ Tu. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc xác 

định cha/mẹ của đứa trẻ, khó khăn trong giao lưu dân sự (giấy khai sinh, lập hồ sơ, sổ 

sách quản lý công dân...). Chẳng hạn, trường hợp gia đình anh Pơloong Huân, cán bộ 

văn thư xã Đắc Pring, huyện Nam Giang: cả ba đứa con của anh đều được đặt theo tên 

trong bộ phim “Mối tình đầu” (phim Hàn Quốc) với những cái tên “nửa Cơ Tu, nửa 

Hàn Quốc”; con trai đầu đặt tên là Pơloong San Ốc, bé gái thứ hai tên là Pơloong San 

Ân và bé trai út tên là Pơloong San U”. 

Những cái tên lai diễn viên, nhân vật trong phim Hàn Quốc hay Nhật Bản đã 

được nhiều gia đình người Cơ Tu dùng để đặt tên cho con cái của mình. Chúng ta dễ 

dàng bắt gặp những cái tên như: Pơloong San Diu, Briu Thị Hy Su, Riah Thị Su U, 

Pơloong San Ốc, Pơloong San Ân, Pơloong San U, Blup Thị Na Su, Pơloong Hiên U, 

Pơloong Giang Gun, Đinh Sam Sung, Đinh Nokia, Đinh Motorola… trong cộng đồng 

của người Cơ Tu. Điều này được thể hiện rất rõ qua bảng sau: 

Bảng 3.4: Khảo sát tỷ lệ đặt tên con theo tiếng Cơ Tu và lai tiếng Hàn Quốc của người 

Cơ Tu ở các huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang – Quảng Nam (Năm 2019) 

Tên đơn vị 

hành chính 
Tổng 

Tên theo tiếng 

Cơ Tu 

Tỷ lệ 

% 

Tên ghép theo 

tiếng Hàn Quốc 

Tỷ lệ 

% 

Huyện Tây Giang 150 117 người  78,0 33 người 22,0 

Huyện Đông Giang 150 125 người  83,3 25 người 16,7 

Huyện Nam Giang 150 131 người  87,3 19 người 12,7 
 

(Nguồn: NCS, PL3, 2.6) 

Qua số liệu trên cho thấy, người Cơ Tu đặt tên con theo tiếng Hàn Quốc chiếm 

tỷ lệ cao ở các huyện có người Cơ Tu sinh sống nhiều nhất, cụ thể: Huyện Tây Giang 

chiếm 22,0%; huyện Đông Giang chiếm 16,7%; huyện Nam Giang chiếm 12,7%. Đây 

là con số đáng báo động đối với chính quyền địa phương và cộng đồng người Cơ Tu. 

Tình trạng này làm ảnh hưởng không chỉ đối với văn hóa của người Cơ Tu, mà còn gây 
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khó khăn cho gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc làm các thủ 

tục, chính sách, quản lý hộ tịch, mà nhất là việc thừa kế sau này. 

Như vậy, hiện tượng thay đổi tên, họ cho con cái của người Cơ Tu, một mặt là 

do sự tác động của những yếu tố khách quan, mặt khác bản thân người Cơ Tu cũng 

chủ động trong việc này. Về vấn đề này, ông ALăng M giải thích:  

“Việc một số gia đình người Cơ Tu hiện nay tự ý đổi họ đã làm ảnh hưởng đến 

bản sắc văn hóa, truyền thống của cộng đồng. Tình trạng có nhiều họ trong một gia 

đình là do người Cơ Tu thấy bạn bè, người thân đặt tên, họ cho đứa trẻ “hay” nên làm 

theo; mặt khác, các bậc cha mẹ người Cơ Tu cho rằng, việc đặt họ, tên con pháp luật 

không cấm nên họ nghĩ có thể làm mà không vi phạm. Chẳng hạn, gia đình ông A 

Lăng H – Thôn Cần Đôn – Xã Cha Vàl – huyện Nam Giang, người anh mang họ Lê, 

người em mang họ Cao, con út mang họ A Lăng; Gia đình ông Alăng R – thôn Pà 

Căng – xã Cà Dy – huyện Nam Giang sinh ra năm người con, mỗi người con mang 

một họ riêng, đứa con trai đầu tên là Nguyễn Văn M, thứ tự các người con thứ hai 

mang tên Lê Văn M, người con thứ ba tên là Lê Duy H, người em kế tiếp mang tên là 

Cao Văn H, chỉ có người em út mới quay trở về họ gốc của người Cơ Tu là Alăng 

Nghĩa...”. 

d. Lễ đầy năm: khi đứa trẻ vừa tròn một tuổi, người Cơ Tu tổ chức lễ đầy năm. 

Lễ vật là heo, gà, cá, thịt, xôi. Trong lễ này, người Cơ Tu mời thầy cúng về nhà. Nội 

dung văn khấn: hôm nay gia đình tổ chức lễ đầy năm cho cháu, mong các vị thần linh, 

ông/bà, tổ tiên về đây chứng dám và che chở cho cháu. Thành phần tham dự lễ đầy 

năm của đứa trẻ chủ yếu là người thân trong gia đình, tộc họ. Đối với người Cơ Tu ở 

vùng thấp, khi tổ chức lễ đầy tháng và lễ đầy năm cho đứa trẻ, bạn bè, hàng xóm tới 

thăm hỏi, mang quà và tham dự ăn uống, hát hò cùng với gia đình.  

3.1.3. Nghi lễ trưởng thành 

Trong truyền thống, sự trưởng thành của thành viên trong cộng đồng người Cơ 

Tu (dù trai hay gái) đều phải trải qua lễ cà răng và lễ căng tai. Đây là những nghi lễ 

quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của nam – nữ và được cộng đồng thừa nhận là 

thành viên của làng với quyền lợi được xác lập theo luật tục của người Cơ Tu. Hiện 

nay, tập tục độc đáo này của người Cơ Tu đã dần bị mai một vì lí do sức khỏe và quan 

niệm thẩm mỹ có phần thay đổi.  
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Khác với trước đây, đứa trẻ Cơ Tu khi trưởng thành không phải trải qua tục lệ 

cà răng và căng tai, mà độ tuổi trưởng thành của đứa trẻ được đánh giá, xem xét từ 

nhiều tiêu chí khác nhau. Sự trưởng thành của chàng trai và cô gái Cơ Tu còn được 

nhìn nhận, đánh giá từ những tiêu chí khác như: công việc, các mối quan hệ, vị thế 

trong xã hội. Hơn nữa, khi hiểu biết của người Cơ Tu được nâng lên, họ cũng đã 

nhận thức được việc cà răng căng tai như trước đây sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận 

khác trên cơ thể nên tục lệ này đã dần bị mai một và mất đi trong cộng đồng người 

Cơ Tu. 

Đối với nam – nữ người Cơ Tu, họ đã nhận thức rõ về độ tuổi trưởng thành của 

mình. Khi được cộng đồng, luật pháp thừa nhận về độ tuổi trưởng thành, họ được tự 

do tìm hiểu nhau bằng nhiều mối quan hệ khác nhau. Khi nào ưng ý, họ về thưa với bố 

mẹ làm lễ cưới hỏi theo phong tục.  

3.2. BIẾN ĐỔI TRONG NGHI LỄ LIÊN QUAN ĐẾN HÔN NHÂN 

3.2.1. Nguyên tắc trong hôn nhân 

Trong truyền thống, nhiều hình thức hôn nhân tồn tại trong xã hội người Cơ Tu  

(hôn nhân con trai cô lấy con gái cậu; hôn nhân anh chồng, chị em vợ; tục “bắt vợ”...). 

Ngày nay, các hình thức hôn nhân này ngoài việc bị pháp luật nghiêm cấm, cán bộ xã 

thôn nhắc nhở, thế hệ trẻ Cơ Tu cũng kịch liệt phản đối nên đã dần mất đi, thay vào 

đó, các hình thức hôn nhân hỗn hợp, hôn nhân tự do có xu hướng gia tăng.  

Trong cộng đồng người Cơ Tu, hình thức hôn nhân hỗn hợp (tơrluc cabhuh) 

ngày càng phổ biến. Người người Cơ Tu đã lấy chồng, lấy vợ với các tộc người khác 

như: người Giẻ - Triêng, Tà Ôi, Cor, Xơ Đăng. Lúc đầu, những trường hợp con gái 

người Cơ Tu lấy chồng là tộc người khác, nhất là lấy chồng người Kinh, người Cơ Tu 

rất lo sợ. Chị Alăng N cho biết:    

“Khi con gái lấy chồng là người ngoài cộng đồng, cha mẹ của họ rất lo sợ con 

gái mình bị bỏ rơi. Về sau, những cặp vợ chồng Cơ Tu – Kinh và các tộc người khác 

hầu hết đều sống êm ấm, các chàng trai khác tộc rất quan tâm, thương yêu vợ của 

mình. Họ cần cù, chăm chỉ làm ăn và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Điều này đã 

phần nào giúp cho cha mẹ cô gái Cơ Tu cảm thấy yên tâm hơn khi con gái lấy chồng 

ngoài cộng đồng, nhất là người chồng đó ở cách xa gia đình”. 

So với các tộc người cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chúng tôi 

thấy có những điểm tương đồng và dị biệt sau: Giống người Cơ Tu, người Cor cũng 
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thực hiện nguyên tắc hôn nhân chị em vợ. Tuy nhiên, hôn nhân anh em chồng, người 

vợ goá chỉ được lấy người em chồng. Ở người Cà Dong, hôn nhân anh em chồng 

không phân biệt người chồng mới là anh hay em chồng [110; tr.192]. Đối với người 

Cơ Tu, hôn nhân con cô, con cậu được hoan nghênh, nhưng ở người Cor chỉ được thực 

hiện từ đời thứ ba. Đối với người Ve ở Quảng Nam (một nhánh của dân tộc Giẻ – 

Triêng) thực hiện nguyên tắc hôn nhân con cô con cậu, hôn nhân chị em vợ, anh em 

chồng. Ở người Giẻ-Triêng khi chồng chết, người vợ góa nếu muốn đi bước nữa với 

người ngoài gia đình thì bố mẹ cô phải trả hết hôn phí và không được mang con cái 

theo (trừ những đứa trẻ đang còn bú sữa mẹ). Tuy nhiên, gia đình nhà chồng không 

còn ai, người vợ goá có thể được mang con cái và tài sản về nhà chồng mới, ngược lại 

nếu người vợ chết mà gia đình chị ta không có người thay, thì bố mẹ cô phải trả lại 

toàn bộ đồ thách cưới trước đây. Một điểm chung ở khắp các dân tộc thiểu số ở Quảng 

Nam là hình phạt rất nặng và thái độ lên án đối với tội loạn luân, tội quan hệ bất chính 

và tội ngoại tình [43; tr.55-67].  

Đối với người Cơ Tu, tục lấy nhiều vợ có tồn tại trong cộng đồng. Tuy nhiên, 

người lấy hai vợ phải là người có nhiều của cải, giàu có. Khi được hỏi về chế độ đa thê 

được thực hiện như thế nào trong cộng đồng người Cơ Tu, già làng A rất N cho biết:  

“Trong hôn nhân truyền thống, người Cơ Tu có chế độ đa thê. Trường hợp 

người chồng chủ động lấy vợ hai thì phải làm một lễ tạ lỗi với bố mẹ vợ. Khi thực hiện 

lễ tạ lỗi với bố mẹ vợ xong, chàng trai tiến hành lễ cưới hỏi đối với người vợ thứ hai 

theo phong tục của người Cơ Tu. Việc cưới vợ hai chỉ phù hợp với gia đình giàu có. 

Vì khi lấy vợ hai, chàng trai phải làm lễ tạ lỗi với bố mẹ vợ thứ nhất. Lễ vật trong lễ tạ 

lỗi giống như lễ vật trong lễ cưới trước đây. Ngoài ra, người chồng còn phải chuẩn bị 

lễ vật cưới hỏi đối với người vợ thứ hai. Trường hợp người vợ thứ hai đã nhận lễ vật 

của gia đình khác thì chàng trai phải trả đủ lễ vật cho họ mới được cưới hỏi người vợ 

thứ hai theo phong tục”. 

Trong xã hội hiện đại, chế độ đa thê trong cộng đồng người Cơ Tu rất hiếm. 

Trường hợp này nếu có thì chỉ xuất hiện ở một số người Cơ Tu cư trú ở vùng cao. Một 

mặt, họ bị người thân phản đối, mặt khác đây là trường hợp bị pháp luật nghiêm cấm. 

Người đàn ông chỉ được lấy vợ khác khi đã ly hôn với người vợ cũ.  

Khi kinh tế – xã hội phát triển, nhận thức hiểu biết của người Cơ Tu được nâng 

lên, các chàng trai, cô gái đã chủ động trong việc tìm hiểu bạn đời cho mình. Chia sẻ 
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với chúng tôi về điều này, chị Alăng N cho biết thêm: “Các cô gái Cơ Tu giờ đây cũng 

rất chuộng lấy chồng là người khác dân tộc, nhất là lấy chồng là người Kinh. Các cô 

gái cho đó là niềm tự hào không chỉ riêng cá nhân mình, mà còn là niềm tự hào cho cả 

gia đình nữa”. Chính hình thức hôn nhân hỗn hợp đã thúc đẩy mối quan hệ giữa tộc 

người Cơ Tu với các tộc người khác càng thêm bền chặt. Các cặp vợ chồng này sẽ bổ 

sung, chuyển tải văn hóa cho nhau trong quá trình chung sống, các đứa con của họ sau 

này lớn lên cũng được hấp thụ những giá trị văn hóa tốt đẹp của bố mẹ.  

Khi nguyên tắc trong hôn nhân thay đổi, nhận thức về hôn nhân của người Cơ 

Tu vì thế cũng thay đổi theo. Hơn nữa, kinh tế - xã hội phát triển, quá trình giao lưu 

giữa người Cơ Tu với các tộc người khác ngày càng được mở rộng. Do đó, trai gái Cơ 

Tu có điều kiện tìm hiểu, lựa chọn người bạn đời của mình. Các bậc cha mẹ cũng đã 

chú ý nhiều đến ý kiến của con cái, trân trọng tình yêu của đôi trẻ.  

Về độ tuổi trong hôn nhân cũng đã có những thay đổi: trước đây, nam giới 

thường lấy vợ ở độ tuổi 15 đến 18, nữ thường lấy chồng khi mới 13 đến 15 tuổi. Ngày 

nay, do phải học tập, lo công ăn việc làm ổn định, đặc biệt là trai gái Cơ Tu được học 

hành và hiểu biết pháp luật trong cưới xin. Họ đã biết đến uỷ ban xã để đăng ký kết 

hôn trước khi tiến hành lễ cưới. 

Thống kê về độ tuổi kết hôn của nam và nữ người Cơ Tu qua các năm ở các xã 

thuộc huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang tỉnh Quảng Nam cho thấy sự thay 

đổi đáng kể về độ tuổi kết hôn của nam và nữ giới Cơ Tu trong những năm gần đây. 

Bảng 3.5: Khảo sát độ tuổi kết hôn của các cặp vợ chồng trẻ tại huyện Tây Giang,  

tỉnh Quảng Nam qua các năm (từ năm 2014-2018) 

Tuổi 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Dưới 

18 

 2  1    1   

18  1  1       

19 1 1    1     

20  2 1  1 1     

21    2  2 1    

22 2  1  1    1  

23 2 2  2 2  1  1  
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24 3 3 2 3 2  2  1 2 

25 3 4 3 5 2  2 5 1  

26    6  7  8   

27 4 5 3 7 4 8 3   9 

28 4 4  4 5 5  6 6 8 

29  2 4 2 4 2 5 1 6  

30 5 1 6  6 1 7  10 1 
 
 

(Nguồn: NCS, PL3, 2.7) 

Bảng 3.6: Khảo sát độ tuổi kết hôn của các cặp vợ chồng trẻ tại huyện Đông Giang, 

tỉnh Quảng Nam qua các năm (từ năm 2014-2018) 

Tuổi 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Dưới 

18 
 1  1  

     

18  1  1       

19  1    1     

20  1 1  1 1     

21  2  2  1 1    

22 1  1  1    1  

23 2 3  2 1  1  1  

24 2 3  2 2  1  1 2 

25 2 4  5 2   6 1  

26  5 3 6 3 6 2 8   

27 4 6 3 7 4  4 7  8 

28 5 5  4 3 3  3 4 3 

29  4 5 3 6 2 6 1 7  

30 7 2  2 6   1 8 1 
 

 

(Nguồn: NCS, PL3, 2.8) 
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Bảng 3.7: Khảo sát độ tuổi kết hôn của các cặp vợ chồng trẻ tại huyện Nam Giang, 

tỉnh Quảng Nam qua các năm (từ năm 2014-2018) 

Tuổi 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Dưới 

18 

 
1 

        

18    1       

19  1    1     

20  1    1     

21       1    

22 1 3  2 1 2 1  1  

23 1 3  3  2   1  

24 2 5  5 1  1 6  6 

25 2 6  7 1   7 1  

26  6 3 6 2  2 7   

27 5 5   5 6 6 5  5 

28 5 4  3 6 3 7 2  2 

29  3 6 2 7 2 8  8 1 

30 6 2  1 8   1 9  
   

(Nguồn: NCS, PL3, 2.9) 

Thống kê trên cho thấy, nam giới Cơ Tu lấy vợ từ 19 tuổi trở xuống chiếm tỉ lệ 

rất thấp. Độ tuổi từ 20 đến 26 tuổi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, độ tuổi từ 27 đến 

30 tuổi có xu hướng tăng. Đối với nữ giới, độ tuổi lấy chồng từ 23 tuổi trở xuống có 

xu hướng giảm, nhưng độ tuổi từ 24 đến 28 có xu hướng tăng. Trong khi đó, độ tuổi từ 

29 trở đi lại có xu hướng giảm dần. Như vậy, độ tuổi kết hôn của thanh niên Cơ Tu 

ngày nay đã được nâng lên.  

Như vậy, dưới sự tác động của điều kiện kinh tế - xã hội, những quy định của 

Nhà nước về luật hôn nhân và gia đình đã làm thay đổi khi nhận thức trong hôn nhân 

của người Cơ Tu. Các hình thức, tiêu chí, độ tuổi trong hôn nhân đã thay đổi một cách 

rõ nét. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng tảo hôn đối với các cặp vợ 

chồng trẻ Cơ Tu giảm đi đáng kể, nhất là các chú rể. Hiện tượng tảo hôn, ép gả của 

cha mẹ cũng đã bị lớp trẻ phản đối và luật pháp nghiêm cấm. 
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3.2.2. Nghi lễ cưới hỏi 

Từ sau 1986, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ và 

phát triển kinh tế – xã hội đối với các tộc người thiểu số. Là một dân tộc thiểu số, tộc 

người Cơ Tu không nằm ngoài mục tiêu phát triển chung đất nước. Điều này đã mở ra 

nhiều cơ hội cho người Cơ Tu không chỉ cải thiện về đời sống kinh tế, mà còn nâng 

cao cả về trình độ văn hóa. 

Khi xã hội phát triển, hệ thống thông tin đại chúng được mở rộng, người Cơ Tu 

có điều kiện tiếp xúc, giao lưu và học hỏi nhiều nét văn hóa tốt đẹp từ các dân tộc 

khác. Trong hôn nhân, việc tìm hiểu giữa đôi trai gái, tục thách cưới của nhà gái đã có 

nhiều thay đổi so với trước. Khi con gái ưng ai, bố mẹ chỉ mong việc cưới xin diễn ra 

suôn sẻ, con gái được chồng và gia đình chồng yêu quý. Gia đình con cái hạnh phúc, 

khỏe mạnh, no ấm là cha mẹ, cô, cậu vui mừng. Trong cộng đồng người Cơ Tu bây 

giờ hiếm thấy trường hợp cha mẹ chủ động dựng vợ, gả chồng cho con cái mà trái với 

ý nguyện của đôi lứa.  

a. Lễ vật thách cưới 

 Xuất phát từ những thay đổi về nhận thức trong hôn nhân, lễ cưới xin của 

người Cơ Tu vì thế không còn quá đặt nặng về lễ vật như trước đây nữa. Chia sẻ về sự 

thay đổi này, chị chị Alăng N cho biết:  

“Lễ vật thách cưới có cũng được, không có cũng không sao. Trong hôn nhân, 

người Cơ Tu gần như không có sự phân biệt giàu nghèo. Tình trạng thách cưới theo 

luật tục của gia đình nhà gái trong cưới hỏi là rất hiếm; nếu có thì chỉ số ít trường hợp 

đối với người Cơ Tu sinh sống ở vùng cao”. 

Qua khảo sát về lễ vật thách cưới trước đây và bây giờ của người Cơ Tu có thể 

thấy rõ điều này (nhất là từ khi thành lập xã mới từ năm 1990 trở về sau). 

Bảng 3.8: Lễ vật thách cưới của người Cơ Tu trước đây và bây giờ 

STT Tên lễ vật 

Lễ vật đối với người 

cùng cộng đồng Ghi chú 

Trước đây Bây giờ 

1 Trâu 1-2 con  Ngày nay không còn 

2 Bò 1-2 con 1 con Đối với gia đình có điểu kiện  

3 Heo  5-8 con 2 con Bắt buộc 

4 Gà  10-20 con   3-5 con Bắt buộc 
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5 Mã não 20-30 hạt 10 viên Không có cũng được 

6 Cườm xanh 2-3 chuỗi 1 chuỗi Không có cũng được 

7 Rượu 5-10 hủ 1-3 hủ Bắt buộc 

8 Chiêng 10-20 cái 1-2 cái Bắt buộc 

9 Ché 4-6 cái 1-2 cái Bắt buộc 

10 Vàng  1-5 phân Bắt buộc 
  

(Nguồn: NCS, PL3, 2.10) 

Trường hợp người Cơ Tu lấy người trong cùng cộng động, hôn lễ diễn ra theo 

phong tục của cộng đồng. Trường hợp cô dâu là người Cơ Tu, chú rể là người ngoài 

cộng đồng thì thì trang phục, lễ vật, 

nghi thức tổ chức lễ cưới hỏi tùy theo 

sự thống nhất của hai bên gia đình nhà 

trai và nhà gái rồi mới quyết định. 

Nếu chú rể là người Kinh, đám cưới 

được tổ chức theo phong tục của 

người Kinh. Trường hợp gia đình 

chàng rể nào có điều kiện thì mua 

vàng, ti vi, đồng hồ... làm sính lễ cho 

nhà gái; đối với khách đến dự đám cưới, họ gởi quà tặng lưu niệm, phong bì tiền mừng 

cho cô dâu và chú rể.  

b. Hình thức tổ chức 

Để chuẩn bị cho lễ cưới, nhà trai thuê dịch vụ cưới hỏi làm rạp, thuê bàn ghế, 

nhạc cụ, in thiệp mời. Nhiều trường hợp khi cưới hỏi, gia đình nhà trai và nhà gái họp 

bàn thống nhất bỏ qua những nghi lễ không cần thiết, tốn kém về mặt kinh tế nếu thấy 

một trong hai bên khó khăn. Để có thể tổ chức được đám cưới cho con em mình, nhiều 

gia đình phải vay mượn của anh em, họ hàng để tổ chức cưới hỏi cho con cái của 

mình. Sau cưới hỏi, chàng trai – cô gái và gia đình nhà trai phải lao động, tích góp để 

trả dần. Với chàng trai Cơ Tu, để có tiền thực hiện các nghi lễ trong cưới hỏi, họ phải 

vào rừng xẻ gỗ bán để có tiền sắm lễ vật. Do vậy, nhiều thanh niên khi cưới vợ đã tìm 

cách rút ngắn khoảng cách giữa các nghi lễ trong cưới hỏi. Họ muốn thực hiện xong 

các nghi lễ này vì đây là món nợ tài sản và tinh thần đối với gia đình bên vợ nói riêng 

và xã hội nói chung.  

Đám cưới: Chú rể người Kinh, cô 

dâu người Cơ Tu [NCS, 2017] 
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          Trường hợp chàng trai và cô gái Cơ Tu lấy chồng hoặc vợ ngoài cộng đồng thì 

nghi lễ cưới hỏi có sự kết hợp phong tục của hai tộc người. Khi được hỏi về hình thức 

cưới xin của người Cơ Tu hiện nay có thay đổi gì không, chị Alăng N cho biết:  

“Nhiều gia đình khá giả hơn thường chọn hình thức đám cưới kết hợp với 

phong tục người Kinh và tập quán truyền thống. Theo cách này, họ tổ chức đám cưới 

làm hai lần. Lần đầu, hai bên tổ chức theo phong tục Kinh (làm tiệc rượu, bánh kẹo 

hoặc cỗ mặn mời chính quyền, láng giềng, bạn bè). Lần sau, họ giết lợn cúng Yang, 

mời bà con thân thuộc đến ăn uống, múa tung tung ya yá, hát lý, nói lý. So với trước, 

đám cưới không kéo dài ba đến bảy ngày, mà chỉ tổ chức từ một đến hai ngày”. 

Trong cưới xin, nhiều lễ nghi mới xuất hiện. Trước khi tiến hành lễ thành hôn, 

gia đình nhà trai chuẩn bị mâm cơm để làm lễ cúng ông/bà, tổ tiên. Lễ vật gồm: đầu 

heo, bánh sừng trâu, rượu…; đại diện chủ hôn và chú rể sẽ làm lễ trước bàn thờ. Khi 

chú rể rước cô dâu về, nghi lễ đầu tiên là cô dâu phải vào cử hành lễ cúng ông bà, tổ 

tiên ở nhà chồng rồi chào họ hàng bên chồng. Sau nghi lễ này, hai bên thực hiện các 

nghi thức trong lễ thành hôn. Các bước trong lễ thành hôn trong đám cưới của người 

Cơ Tu gồm: MC (người dẫn chương trình) giới thiệu các vị thân sinh của cô dâu và 

chú rể, đại diện hai bên gia đình phát biểu, lễ rót rượu, lễ cắt bánh, lễ tặng quà mừng 

của người thân, bạn bè. Cô dâu, chú rể tặng nhẫn đeo tay, vòng đeo cổ, hoa tai bằng 

vàng; cô dâu mặc váy, chú rể mặc áo vest và quần tây. Sau phần nghi thức, nghi lễ, 

những người tham gia buổi lễ thành hôn ăn uống, cùng với các tiết mục văn nghệ diễn 

ra sôi nổi.  

Lễ cưới được xem là nghi lễ quan trọng đối với chàng trai, cô gái và hai bên gia 

đình. Cho nên, việc quyết định hình thức tổ chức đám cưới cũng được hai bên gia đình 

bàn bạc, thống nhất rất kỹ lưỡng và chu đáo. Khi nói về nét mới đám cưới của người 

Cơ Tu ngày nay, già làng A rất N chia sẻ:  

“Khi trai gái Cơ Tu lấy chồng, lấy vợ ngoài cộng đồng, họ tổ chức cưới hỏi vừa 

theo phong tục của người Cơ Tu, vừa theo phong tục của tộc người khác. Thông 

thường, đám cưới thường diễn ra ở hai địa điểm chính: Nhà văn hóa của thôn, xã hoặc 

tại tư gia nhà chú rể”. 

c. Phong tục sau đám cưới 

Khi thực hiện xong việc cưới xin, cô dâu về nhà chồng thực hiện các nghĩa vụ 

của một nàng dâu đối với chồng và gia đình bên chồng. Khác với trước đây, chàng rể 
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không phải làm những nghi lễ sau cưới hỏi. Khi cưới nhau được vài ngày, chàng rể và 

vợ mới cưới chở nhau về thăm gia đình bố (mẹ) vợ. Khi kể về chị gái của mình đi lấy 

chồng, chị Alăng N chia sẻ:  

“Khi anh rể và chị gái tôi về thăm conh (bố), amêq (mẹ) tôi sau ngày cưới một 

đến hai ngày, gia đình tôi có mổ heo và làm một mâm cúng tổ tiên cầu mong cho anh 

chị tôi được khỏe mạnh, có cái ăn, cái mặc đầy đủ, phải có hiếu với conh (bố), amêq 

(mẹ) hai bên. Buổi tiệc ăn uống có sự tham gia của gia đình và họ hàng bên conh (bố), 

amêq (mẹ) tôi. Chị gái và anh rể ở lại một đêm bên gia đình tôi rồi sáng hôm sau về lại 

bên nhà trai”. 

Trong cưới xin truyền thống của người Cơ Tu, lễ đâm trâu cho nhà vợ trước 

đây là niềm tự hào của nhà trai thì nay vì điều kiện kinh tế, ảnh hưởng từ chính sách 

pháp luật của nhà nước đã rất hiếm khi được tổ chức. Chia sẻ về vấn đề này, ông 

Nguyễn Văn L cho biết:  

 “Hiện nay, lễ đâm trâu bị chính quyền cấm. Khi có sự kiện quan trọng của 

cộng đồng, già làng phải xin chính quyền cho phép mới được tổ chức. Thông thường, 

lễ đâm trâu bây giờ chỉ được phục dựng lại để phục vụ cho hoạt động du lịch. Tuy 

nhiên, nghi thức này chỉ được tổ chức đối với những hộ gia đình nào có nhiều của cải. 

Nghi lễ đâm trâu được thực hiện rất đơn giản. Trước khi đâm trâu, họ làm một mâm 

cúng gồm: gà, cá, xôi, rượu. Đại diện lễ cúng là người già, có uy tín trong gia đình nhà 

trai. Về hình thức, người Cơ Tu vẫn buộc trâu vào cột, vẫn lấy ít máu của trâu để tế 

thần linh. Tuy nhiên, sau khi tế thần linh xong, họ không dùng lao, mác chạy quanh 

đâm trâu như trước đây. Khi trâu chết, họ giết trâu để lấy thịt tế thần linh. Phần thịt 

trâu còn lại, họ dùng tiệc chiêu đãi hai họ và bà con trong buôn làng”. 

Khi Luật hôn nhân gia đình, Luật trẻ em, Luật bình đẳng giới và Chính sách về 

dân số kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản được ban hành và triển khai, tuyên 

truyền đến tận các vùng đồng bào dân tộc ít người trên khắp cả nước, đã góp phần thay 

đổi diện mạo đời sống xã hội của tộc người Cơ Tu. Đây chính là cơ sở pháp lý góp 

phần điều chỉnh quan niệm về hôn nhân, tiêu chuẩn về người vợ hay người chồng lý 

tưởng, các nguyên tắc trong hôn nhân; vai trò của người phụ nữ trong gia đình và vị trí 

của họ đối với xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Trong hôn nhân, nhiều 

tục lệ, nguyên tắc và hình thức cưới hỏi đã có sự kết hợp giữa phong tục của người Cơ 

Tu với các tộc người khác.  

 



 

112 

3.3. BIẾN ĐỔI TRONG TỤC LỆ TANG MA 

3.3.1. Chôn cất và phúng viếng 

Trong tang ma, người Cơ Tu không còn phân biệt giữa người chết xấu và chết 

bình thường. Khi gia đình nào có người thân qua đời, họ báo với chính quyền địa 

phương thông tin trên đài phát thanh xã, sau đó tiến hành làm thủ tục mai táng. Dù là 

chết xấu hay chết bình thường, người chết đều được người thân và cộng đồng làm lễ 

an táng một cách chu đáo.  

Khi quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

được Nhà nước ban hành, người Cơ Tu cũng được chính quyền địa phương tuyên 

truyền, phổ biến. Do đó, họ đã phần nào nhận thức được những quy định về mặt pháp 

lý trong việc tổ chức tang ma cho người chết. Già làng Ating N nói: 

“Ngày nay, người Cơ Tu cũng ý thức được việc tổ chức tang lễ như trước đây 

sẽ rất tốn kém cho gia đình và anh em họ hàng. Do đó, tang lễ của người Cơ Tu được 

rút ngắn lại, thay vì tổ chức từ năm đến bảy ngày thì còn lại một đến hai ngày. Gia 

đình nào tổ chức đám tang dài ngày sẽ bị chính quyền nhắc nhở, thậm chí là phạt 

tiền...”. 

Địa điểm chôn cất, thời gian chuẩn bị cho người chết được người Cơ Tu rất 

được coi trọng. Trong cộng đồng người Cơ Tu dù người cao tuổi hay ít tuổi chết xấu 

hay chết bình thường đều được đưa ra nghĩa trang của làng để chôn cất. Các khu đất 

chôn người chết được chính quyền phân chia rất rõ ràng theo từng dòng họ. Không có 

tình trạng, dòng họ này chôn người chết trong phần đất đã phân cho dòng họ kia. Họ 

cho rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới người đã chết.  

Việc chọn đất chôn và đưa tang đối với người chết của người Cơ Tu trước đây 

và bây giờ có một số nét mới, đất chôn cất người chết đã được chính quyền địa 

phương quy hoạch và phân khu theo thôn, xã (làng), trừ một số hộ cư trú ở vùng cao 

vẫn còn chôn cất quanh khu vực nơi ở của gia đình. Khi được hỏi về tục lệ này đối với 

người Cơ Tu ở vùng thấp và vùng cao, già làng Ating N cho biết thêm:  

“Lễ nghi xem đất chôn người chết có một số thay đổi. Đối với người Cơ Tu ở 

vùng cao, họ vẫn còn tục xem đất bằng việc đốt trứng gà. Khi tiếp xúc và sống cộng cư 

với các tộc người khác, mà nhất là người Kinh nên trong tang ma người Cơ Tu ở vùng 

thấp có thay đổi. Khi chọn đất chôn người chết, họ mời thầy cúng, dùng la bàn để xem 

hướng đất sao cho phù hợp với hướng tuổi của người chết để chọn làm nơi đào huyệt. 

Trong lễ cúng chọn đất, lễ vật là gà, chén cơm nấu chín, hương, đèn”. 
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Trong tang ma của người Cơ Tu, bên cạnh những nét văn hóa truyền thống của 

cộng đồng đã có một số thành tố văn hóa mới xuất hiện, chẳng hạn, theo phong tục 

truyền thống của người Cơ Tu, khi trong làng có người chết thì anh em họ hàng, bà 

con trong làng đi đám tang bằng việc góp của như: củi, gạo, gà, vịt... ; riêng con rể, 

anh em ruột thịt nếu có điều kiện kinh tế thì góp trâu, bò. Khi được hỏi về những nét 

mới đối với người đi viếng, kỵ giỗ, ông Zâm A chia sẻ: 

“Bây giờ, người đi viếng đám tang, đi kỵ giỗ thường mua bia, rượu, trà, bánh, 

nước ngọt và bỏ tiền vào bì thư bọc ngoài bó hương. Đây là nét văn hóa mà người Cơ 

Tu ảnh hưởng từ phong tục của người Kinh. Trường hợp gia đình bên vợ có người 

chết, chàng rể mang bia, rượu, gà, cá, thịt heo về mời họ hàng. Những người thân, bạn 

bè đến thắp hương, đi viếng được gia đình tổ chức mời ăn uống”. 

Khi gỗ quý trong rừng ngày một cạn kiệt, khan hiếm, cùng với chính sách của 

nhà nước về việc siết chặt, nghiêm cấm chặt phá, đốt rừng làm rẫy tự phát, do đó chất 

liệu làm nhà mồ cho người chết của người 

Cơ Tu cũng đã thay đổi. Trước đây, nhà 

mồ của người Cơ Tu từ cáng khiêng, hòm 

đựng quan tài, giá phía trên đựng cơm cho 

người chết đều được làm bằng các loại gỗ 

quý. Nhà mồ của người Cơ Tu đã được bê 

tông hóa, thay đổi cả về nội dung lẫn hình 

thức trang trí. Mái của nhà mồ được lợp 

bằng tôn.   

3.3.2. Nghi lễ và kiêng kỵ  

Trong tang ma, nhiều nghi lễ, tục lệ rườm rà, tốn kém đã dần được thay thế. 

Phong tục con cháu đi vòng quanh người chết vừa khóc vừa thọc gậy xuống sàn nhà 

giờ không còn, mà thay vào đó là con cháu mặc tang phục màu trắng, ngồi quanh quan 

tài khóc thương cho người đã khuất. Tục khâm liệm cho thức ăn vào miệng người chết 

giờ không còn nữa. Người Cơ Tu không còn chôn cất người chết ở hai bên những con 

đường đi lại của làng, người chết được đưa tới chôn cất tại các khu nghĩa trang đã 

được chính quyền quy hoạch. Quan tài người chết được chôn sâu dưới lòng đất. Khi 

chuẩn bị đưa quan tài người chết đi chôn, người Cơ Tu cũng làm một mâm cúng theo 

nghi lễ truyền thống, lễ vật gồm: gà, cá, cơm, rượu.  

           Nhà mồ ngày nay của 

        người Cơ Tu [NCS, 2018] 
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Tục làm mâm cúng để khóc lý trước khi đưa quan tài đi chôn được thay thế 

bằng việc thầy cúng thắp hương khấn 

vái và đọc văn tế. Gần cạnh quan tài 

người chết, họ sắp xếp đội kèn, trống, 

chiêng hỗ trợ cho một số con cháu là nữ 

giới mặc tang phục màu trắng tham gia 

điệu múa ya yá.  

Khi rừng được nhà nước quản lý 

và nghiêm cấm khai thác, gỗ quý ngày  

một khan hiếm, người Cơ Tu không làm  

nhà mồ cho người chết nữa. Tục làm nhà mồ bằng gỗ quý cho người chết rất tốn kém 

và mất nhiều thời gian. Bởi vì, các khâu làm nhà mồ rất công phu, từ việc vào rừng sâu 

tìm gỗ quý mang về gia công, điêu khắc và hoàn thiện. Thời gian làm một ngôi nhà mồ 

mất từ sáu tháng đến một năm mới xong. Nói về sự thay đổi này, ông Zâm A cho biết: 

“Từ khi người Cơ Tu không làm nhà mồ, lễ têng ping cho người chết không 

còn được tổ chức rộng rãi, quy mô nữa như trước đây nữa. Nghi lễ này được tổ chức 

khép kín trong phạm vi gia đình và dòng họ. Đối với người Cơ Tu ở vùng thấp, họ chỉ 

lưu giữ lễ cúng ma (cúng ông/bà, tổ tiên)”.  

Ngoài ra, nhiều gia đình đã đặt ảnh thờ Bác Hồ trên kệ thờ của gia đình. Bởi vì, 

trong nhận thức của người Cơ Tu, Bác Hồ là vị thánh, là người mang lại cho họ cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc. 

Khi người Cơ Tu không làm nhà mồ bằng gỗ quý, lễ bỏ mả và lễ đâm trâu vì 

thế không còn được tổ chức nữa. Việc làm nhà mồ cho người chết đòi hỏi rất nhiều 

thời gian, công sức và tiền bạc, trong khi các nghệ nhân Cơ Tu dần bị mai một, gỗ quý 

ngày một khan hiếm, rừng bị nhà nước nghiêm cấm chặt phá. Vì vậy, người Cơ Tu 

không đủ điều kiện mua gỗ, thuê nghệ nhân làm nhà mồ cho người chết. Mặt khác, lễ 

đâm trâu ngày nay đã bị chính quyền địa phương nghiêm cấm và xử phạt nếu vi phạm. 

So với trước, các lễ nghi trong tang ma của người Cơ Tu có sự tiếp thu, ảnh hưởng 

một số phong tục trong tang ma của các dân tộc khác, mà nhất là của người Kinh. Khi 

được hỏi về sự thay đổi này, Ông Ating N cho biết thêm: 

“Một số lễ nghi trong truyền thống của người Cơ Tu không còn nữa như: nghi 

thức khóc lý, lễ têng ping, lễ đâm trâu. Người Cơ Tu chúng tôi đã chủ động tiếp thu 

Múa ya yá trong đám tang 

         của người Cơ Tu [NCS, 2018] 
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một số lễ nghi chôn chất người chết theo phong tục của người Kinh, chẳng hạn như: 

Lễ báo tang, thành lập ban tang lễ, lập bàn thờ và trang trí phòng tang, lễ phát tang, 

nhạc tang, động quan, lễ an táng”. 

Khi người Cơ Tu không còn làm nhà mồ bằng gỗ cho người thân, tục con rể tự 

làm quan tài biếu bố vợ cũng không còn nữa. Trường hợp gia đình chàng rể nào có 

điều kiện kinh tế thì tới cửa hàng bán quan tài mua về biếu cho bên nhà vợ nếu có 

người thân qua đời. Khi được hỏi về những nét mới mà người Cơ Tu tiếp thu được từ 

bên ngoài, ông Zâm A giải thích thêm:  

“Trước đây, người Cơ Tu làm têng ping (lễ mở cửa mả/lễ bỏ mả) xong thì 

không làm gì đối với người chết nữa. Mối quan hệ giữa người sống và người chết xem 

như đã chấm dứt. Bây giờ, khi chôn cất người chết xong, người Cơ Tu đã lập bàn thờ, 

thắp hương cúng bái người chết vào ngày rằm và mồng một hằng tháng. Nhiều gia 

đình còn tổ chức thờ cúng, kỵ giỗ vào các ngày 10/3 âm lịch, 15/4 âm lịch, cúng ông 

Táo và ngày mất của người chết. Đây là những nét văn hóa mà người Cơ Tu tiếp thu từ 

phong tục của người Kinh”. 

Hiện nay, kinh tế được cải thiện, sự giao lưu văn hóa của người Cơ Tu ngày 

được mở rộng, lễ nghi đời người vì thế cũng có sự biến đổi, tích hợp thêm những giá 

trị văn hóa mới. Tuy vậy, các lễ nghi trong chu kỳ đời người Cơ Tu vẫn khẳng định 

giá trị văn hóa, giá trị đạo đức của gia đình và cộng đồng. Điều này cho thấy, giá trị 

văn hóa độc đáo trong NLVĐ của người Cơ Tu.  

 3.4. NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI 

3.4.1. Sự giao lưu, tiếp biến văn hóa  

Sau năm 1986, đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, Đảng và Nhà nước đã ban 

hành nhiều chính sách trên nhiều lĩnh vực. Do đó, đời sống của các dân tộc thiểu số đã 

được nhà nước quan tâm hỗ trợ để nâng cao đời sống. Đặc biệt là từ sau năm 1990, khi 

nhà nước có quyết định thành lập xã mới, người Cơ Tu ở Quảng Nam nói riêng và 

người Cơ Tu trên cả nước nói chung đã có nguồn điện, con đường, mái trường, trạm 

xá. Người Cơ Tu không còn sống khép kín, biệt lập nữa. Họ đã biết chuyển ra định cư 

ngay trên trục đường chính để kinh doanh, buôn bán. Đây là điều kiện thuận lợi để 

người Cơ Tu có thể giao lưu văn hoá với các dân tộc khác.  

Khi đường xá được mở rộng, trung tâm hành chính xã được đầu tư xây dựng và 

mở rộng, người Cơ Tu mở rộng giao lưu buôn bán, lấy vợ lấy chồng ngoài cộng đồng, 
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nhất là người Kinh đã di cư lên khu vực người Cơ Tu sinh sống, làm ăn, buôn bán và 

công tác. Nhiều gia đình người Kinh đã an cư lập nghiệp ngay chính trên vùng đất của 

người Cơ Tu. Ông Briu L chia sẻ:  

“Trong những năm gần đây, sự giao lưu văn hóa giữa người Cơ Tu và các dân 

tộc khác, nhất là người Kinh diễn ra ngày một mạnh mẽ hơn. Đây là nguyên nhân tạo 

nên sự thay đổi trong tập quán sản xuất, tiêu dùng, tín ngưỡng và lễ hội trong đời sống 

của người Cơ Tu. Điều này, một mặt giúp cho người Cơ Tu tiếp thu những yếu tố văn 

hóa mới để bổ sung, làm phong phú thêm cho nền văn hóa của dân tộc mình; một mặt 

lược bỏ dần một số tục lệ không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trong đó 

có những tục lệ liên quan đến nghi lễ trong chu kỳ đời người như: mang thai, sinh nở, 

cưới hỏi, ma chay”. 

Hơn nữa, quá trình đô thị hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã giúp 

người Cơ Tu không chỉ thay đổi về diện mạo kinh tế, mà trong đời sống văn hóa cũng 

có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Trong nghi lễ vòng đời người, nhiều tục lệ 

rườm rà, tốn kém cũng được thay thế cho phù hợp với xu thế, thời đại mới. Việc chăm 

sóc sản phụ, trẻ sơ sinh, người bệnh đến việc dạy dỗ con cái đều dựa trên cơ sở y học 

hiện đại, phương pháp giáo dục con cái, học tập cũng được thay đổi theo hướng như 

người Kinh.  

3.4.2. Tác động của điều kiện kinh tế – xã hội – văn hóa 

Khi kinh tế phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng của người Cơ Tu được đầu tư 

phát triển (trung tâm hành chính, đường xá, trường học, trung tâm y tế, chợ...) góp 

phần nâng cao trình độ, hiểu biết và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trước đây, 

người Cơ Tu chỉ biết tới phương thức canh tác nương rẫy trên các đồi dốc, hay ven các 

sông suối. Vật dụng sản xuất, canh tác của họ còn thô sơ, đơn giản. Đời sống của 

người Cơ Tu chủ yếu dựa vào sản vật từ rừng (thú, chim muông, cây rừng, gỗ). Khi 

người Cơ Tu được nhà nước hỗ trợ cho vay vốn, họ biết tăng gia chăn nuôi trâu, bò, 

lợn, gà, vịt theo mô hình trang trại của từng hộ gia đình. Họ đã biết tăng gia sản xuất, 

buôn bán để tạo ra của cải vật chất. Sản vật làm ra, người Cơ Tu biết trao đổi. Họ đã 

biết mua vàng, bạc để làm đồ trang sức trên người thay vì đeo cườm, mã não như 

trước đây. Mặt khác, hoạt động canh tác nương rẫy, trồng trọt và chăn nuôi cũng giúp 

người Cơ Tu có điều kiện mua sắm và lựa chọn lễ vật phục vụ cho các lễ nghi trong 

chu kỳ đời người được dễ dàng hơn. Đây cũng là nguyên nhân làm thay đổi trong ăn, 
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mặc và lễ vật dùng để cúng tế trong các lễ nghi đời người của người Cơ Tu. Ngoài 

những bộ trang phục truyền thống được dệt từ đôi bàn tay khéo léo, người Cơ Tu đã 

mặc những bộ quần áo theo trang phục của người Kinh. 

Việc nâng cao trình độ dân trí cũng góp phần rất lớn thay đổi nhận thức của 

người dân để có thể tiếp nhận nhanh chóng các tri thức khoa học – kỹ thuật áp dụng 

vào sản xuất cũng như việc tiếp nhận các nhân tố văn hóa mới. Nếu trước đây, người 

Cơ Tu gần như không biết chữ, thì ngày nay con em của họ đã được quan tâm đầu tư 

theo học tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học. Khi được hỏi nhận 

thức về thay đổi phong tục tập quán của con em người Cơ Tu ngày nay như thế nào, bà 

Alăng C cho biết:  

 “Ngày nay, con em người Cơ Tu khi ra trường đã xin vào làm việc tại các cơ 

quan nhà nước, công ty, nhà máy, xí nghiệp. Do vậy, thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục 

tập quán của cộng đồng mình, đồng thời tiếp thu những nét văn hóa mới, tiến bộ từ 

bên ngoài. Điều này giúp cho thế hệ trẻ có cách nhìn nhận khác so với thế hệ cha ông”. 

Trong hôn nhân, trai gái có nhiều mối quan hệ để lựa chọn bạn đời cho mình. 

Họ có tình yêu từ hai phía và thấy hợp nhau thì về xin cha mẹ cho cưới hỏi. Nhiều lễ 

nghi trong chu kỳ đời người đã có nhiều thay đổi từ nội dung cho đến hình thức thể 

hiện, đặc biệt là lễ nghi liên quan đến cưới xin.  

Ngoài ra, người Cơ Tu còn tiếp thu nhiều luồng văn hóa từ bên ngoài thông qua 

các phương tiện truyền thông đại chúng: Internet, báo chí, truyền hình. Đây là môi 

trường thuận lợi để người Cơ Tu học hỏi lẫn nhau, giao lưu với các tộc người ngoài 

cộng đồng. Điều này đã làm cho một số hiện tượng tâm linh trong nghi lễ vòng đời 

người Cơ Tu được nhìn nhận và giải thích theo hướng mới. Đặc biệt, họ không còn 

quá tin vào sức mạnh của thần linh (Yang) đối với cuộc sống của cộng đồng như trước 

nữa. Do đó, một số lễ nghi trong chu kỳ đời người bị mất đi hoặc được thay thế bởi 

hình thức mới phù hợp với tình hình thực tế đời sống của xã hội.   

3.4.3. Tác động của hiện đại hóa 

Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc, là thiết chế giữ 

được nhiều nhất những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Cơ Tu 

nói riêng, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung, trong đó có các lễ nghi trong chu 

kỳ vòng đời người. Tuy nhiên, sống trong xã hội hiện đại, thế hệ trẻ đã tiếp thu nhiều 

tinh hoa, giá trị tiên tiến của gia đình hiện đại như: tôn trọng tự do cá nhân, dân chủ 
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trong mọi quan hệ, bình đẳng nam nữ. Ở một góc độ nào đó, cuộc sống của xã hội hiện 

đại với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế đã phần nào phá vỡ nề nếp 

gia phong, đạo đức, lễ nghi của gia đình truyền thống của người Cơ Tu.  

Trong truyền thống, các thế hệ cùng huyết thống của gia đình người Cơ Tu sống 

chung trong một ngôi nhà dài từ ba đến 

bốn, thậm chí là năm thế hệ. Quá trình sống 

chung đã giúp họ trao truyền nhiều giá trị 

văn hóa truyền thống của gia đình và cộng 

đồng cho các thế hệ kế cận như: ngôn ngữ, 

dưỡng dục, lễ nghi, phong tục tập quán, tín 

ngưỡng. Càng về sau, nhà dài của người Cơ 

Tu đã dần thay thế bởi những ngôi nhà 

nhỏ. Điều này làm cho mô hình gia 

đình mở rộng của người Cơ Tu dần bị phá vỡ và thay thế bởi mô hình gia đình hạt 

nhân. Trong xã hội hiện đại, gia đình hạt nhân tỏ ra có nhiều ưu điểm hơn. Bởi vì, gia 

đình hạt nhân có khả năng thích ứng nhanh với các biến chuyển của xã hội. Như vậy, 

tác động của hiện đại hóa dẫn tới sự va chạm giữa yếu tố truyền thống và yếu tố hiện 

đại, sự chênh lệch giữa tốc độ biến đổi của cơ cấu xã hội và tốc độ biến đổi của gia 

đình, chức năng của gia đình; làm nảy sinh nhiều xáo trộn trong chức năng dưỡng dục 

con cái và xã hội hóa. Hơn nữa, hiện tượng gia đình hạt nhân cũng làm ảnh hưởng 

không nhỏ tới cơ hội truyền thụ những hiểu biết về phong tục, lễ nghi và việc nuôi dạy 

con cái từ thế hệ ông bà cho thế hệ cha mẹ.  

Khi rừng được nhà nước quản lý, đất đai được quy hoạch, người Cơ Tu không 

còn canh tác theo lối du canh du cư; nhiều ngành nghề truyền thống bị mai một nên 

con em của họ đã phải rời làng đi làm thuê cho các công ty, xí nghiệp, nhà máy may 

mặc trong và ngoài tỉnh. Nhiều người đi làm xa không về thực hiện nghi lễ cho người 

thân được. Vì vậy, các nghi lễ trong chu kỳ đời người cũng dần bị biến đổi trong nhận 

thức của họ.  

Quá trình đô thị hóa đã làm cho tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ Tu 

thay đổi. Điều này dẫn tới vai trò của già làng đối với cộng đồng không còn quá quan 

trọng như trước nữa. Việc quản lý trật tự buôn làng của người Cơ Tu bằng luật tục đã 

dần thay thế bằng pháp luật của nhà nước. Do đó, người Cơ Tu làm gì cũng chấp hành 

Nhà ở ngày nay của người 

Cơ Tu [NCS, 2017] 
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quy định của pháp luật. Nếu như trước đây, người Cơ Tu tự do khai thác gỗ từ rừng, 

chôn cất người chết ở các khu đất trống của làng. Nói về nguyên nhân của sự thay đổi 

này, ông ALăng L giải thích:  

“Khi đất đai bị thu hẹp và quy hoạch, người Cơ Tu không còn đất để chôn cất 

người chết một cách bừa bãi như trước đây, người chết được chôn cất ở các khu nghĩa 

trang đã được chính quyền quy hoạch. Nhiều nơi, chính quyền phân khu nghĩa trang 

theo thôn, xã. Khi chết, người đó ở thôn, xã nào thì được chôn cất người chết ở đó”. 

 Khi rừng bị nghiêm cấm chặt phá, người Cơ Tu không còn sử dụng gỗ quý làm 

nhà mồ cho người chết. Họ đã dần thay thế 

nhà mồ làm bằng gỗ thành những ngôi mộ 

được xây bằng gạch, xi măng, mái lợp tôn. 

Mặt khác, quá trình đô thị hóa đã góp phần 

thúc đẩy kinh tế phát triển, chợ búa, hàng 

quán mọc lên nhiều. Điều này giúp cho 

người Cơ Tu có điều kiện mua sắm, trang 

bị cơ sở vật chất, lễ vật phục vụ cho các lễ 

nghi trong chu kỳ đời người được 

thuận lợi, dễ dàng hơn (điện nước, loa, 

đài, phông màn, rạp che, vàng bạc âm phủ, hương đèn, rượu, trà...); thay vì trước đây, 

người Cơ Tu tận dụng lễ vật từ thịt thú rừng, rau rừng, cá ở suối và sản vật làm ra từ 

canh tác nương rẫy để phục vụ cho các lễ nghi trong chu kỳ vòng đời người.  

3.4.4. Tác động của cơ chế, chính sách  

Trong những năm gần đây, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và chính quyền ở Quảng 

Nam đã ban hành nhiều Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi ở Việt Nam; Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế - xã hội; Chính sách phát triển văn hóa đối với con em đồng bào các dân 

tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ học tập, chính sách hỗ trợ vay vốn làm ăn; Chính sách 

nông thôn mới...; Các đề án Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo từng gia đoạn; Đề án hỗ trợ phát triển du lịch 

miền núi tỉnh Quảng Nam...  

Nhờ được thụ hưởng các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ về đầu tư cơ sở 

hạ tầng, các công trình dân sinh, phát triển sản xuất nên cuộc sống của các dân tộc 

Nhà mồ ngày nay của 

người Cơ Tu [NCS, 2018] 
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thiểu số nói chung, tộc người Cơ Tu nói riêng đã dần thoát khỏi đói nghèo, diện mạo 

đời sống văn hóa – xã hội có nhiều thay đổi. Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Thanh T 

cho biết: 

“Từ khi khu vực miền núi Quảng Nam có các tộc người khác lên đầu tư làm ăn, 

sinh sống, lấy chồng, lấy vợ là người Cơ Tu. Quá trình sống gần, sống chung, họ đã 

thích ứng, giao lưu, tiếp biến và trao truyền nhiều yếu tố văn hóa của hai dân tộc với 

nhau. Điều này một mặt gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của hai dân 

tộc, mặt khác bổ sung các yếu tố văn hóa mới vào trong đời sống của người Cơ Tu”. 

Hơn nữa, quá trình trao đổi, luật tục hàng hóa, làm ăn với các tộc người khác đã 

giúp người Cơ Tu cải thiện đáng kể về kinh tế. Nhiều phong tục tập quán trước đây 

của người Cơ Tu không còn phù hợp đã được thay thế cho phù hợp với môi trường xã 

hội mới. Trước đây, họ sống trên các sườn núi dốc, sống co cụm thành làng, bản. Do 

đó, mọi hoạt động kinh tế – xã hội của cộng đồng người Cơ Tu gần như khép kín trong 

buôn làng. Ngày nay, họ đã mở rộng mối quan hệ kinh doanh, buôn bán với các tộc 

người khác. Đây là cơ hội, môi trường thuận lợi để họ có thể giao lưu, tiếp xúc với các 

dân tộc khác, nhất là với người Kinh.  

Dưới tác động của cơ chế, chính sách, cuộc sống của người Cơ Tu thay đổi trên 

nhiều phương diện, khía cạnh khác nhau, trong đó có lễ nghi trong chu vòng đời 

người. Trong Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 và 1986 có nội dung quy định 

những nguyên tắc cơ bản như: Hôn nhân tự nguyện, hôn nhân một vợ một chồng, vợ 

chồng bình đẳng. Với những nguyên tắc đó, việc ban hành và hướng dẫn thực hiện luật 

đã từng bước xóa bỏ những tàn tích lạc hậu của chế độ hôn nhân truyền thống của 

người Cơ Tu (hôn nhân “bắt vợ”, hôn nhân chị em vợ, hôn nhân anh em chồng, con 

trai cô lấy con gái cậu…). Trong tang ma, nhiều lễ nghi không còn hoặc bị thu hẹp lại. 

Theo ông Nguyễn Hữu T cho biết:  

“Trước đây, nghi lễ têng ping là việc chung của buôn làng. Tuy nhiên, giờ đây 

nghi lễ này có xu hướng khép lại trong quy mô dòng họ và gia đình. Hơn thế nữa, yếu 

tố tâm linh trong nghi lễ này cũng dần phai nhạt. Song đây cũng chính là tác nhân 

quan trọng để giảm thiểu sự tốn kém về kinh tế, cũng như sự tiêu tốn về thời gian của 

người Cơ Tu”. 

Trước đây, người Cơ Tu tin vào sức mạnh của các thế lực siêu nhiên. Do vậy, 

các nghi lễ trong chu kỳ đời người, lễ hội và sinh hoạt gần như gắn với thần linh 
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(Yang). Nhiều tục lệ đã ăn sâu vào trong đời sống của họ. Ông ALăng M nói: “Về sau 

chính quyền địa phương và già làng đã vận động, tuyên truyền nên người Cơ Tu đã 

dần thay đổi. Họ đã tiếp thu nhiều thành tố văn hóa mới vào trong đời sống của cộng 

đồng”. Người Cơ Tu đã tin vào Đảng và Bác Hồ. Ngày nay, trên bàn thờ của nhiều gia 

đình Cơ Tu ở Quảng Nam không chỉ thờ ông (bà), tổ tiên mà còn đặt ảnh của Bác Hồ 

để thờ. Họ xem Bác Hồ như một vị thánh của dân tộc mình. Khi được hỏi về nguyên 

nhân dẫn tới sự biến đổi này, ông Nguyễn Hữu T cho biết thêm: 

“Trước đây, nghi lễ têng ping là việc chung của buôn làng. Tuy nhiên, giờ đây 

nghi lễ này có xu hướng khép lại trong quy mô dòng họ và gia đình. Hơn thế nữa, yếu 

tố tâm linh trong nghi lễ này cũng dần phai nhạt. Song đây cũng chính là tác nhân 

quan trọng để giảm thiểu sự tốn kém về kinh tế, cũng như sự tiêu tốn về thời gian của 

người Cơ Tu. Điều này là kết quả của rất nhiều nguyên nhân: quá trình cận – xen cư 

trong cư trú, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự thay đổi của cấu trúc xã hội truyền 

thống…”. 

Như vậy, Chính sách nông thôn mới, kinh tế mới, nâng cao dân trí cho đồng 

bào dân tộc thiểu số; Chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số của Đảng và 

Nhà nước”, chính quyền địa phương đã giúp các dân tộc thiểu số trên cả nước chung, 

tộc người Cơ Tu nói riêng có cơ hội cải thiện, nâng cao trình độ dân trí, đời sống kinh 

tế. Điều này có tác động không nhỏ tới đời sống vật chất – tinh thần của người Cơ Tu. 

Ngoài việc gìn giữ và phát huy những lễ nghi giàu tính nhân văn trong truyền thống, 

họ còn có điều kiện giao lưu, tiếp thu nhiều phong tục tiến bộ từ bên ngoài, nhất là 

phong tục của người Kinh.  

3.4.5. Yếu tố chủ quan của người Cơ Tu  

Biến đổi và phát triển là quy luật chung của bất kỳ sự vật, hiện tượng nào; do 

đó, văn hóa của tộc người Cơ Tu cũng không nằm ngoài quy luật chung này. Trong 

diễn trình hình thành, tiếp xúc, tác động và lan tỏa trong đời sống, NLVĐN biến đổi để 

phù hợp với cuộc sống. Ngoài những tác động của yếu tố khách quan, NLVĐN Cơ Tu 

còn xuất phát từ chính trong nhận thức của người Cơ Tu. Họ đã tự lựa chọn những yếu 

tố văn hóa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, môi trường sinh sống để tồn tại và 

phát triển.  

Trong truyền thống, làng (Vêêl) của người Cơ Tu vốn là một đơn vị kinh tế độc 

lập, tách biệt và tự cung tự cấp, cũng như có một quá trình hình thành lâu dài trong quá 
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khứ. Tuy nhiên, khi tổ chức xã hội truyền thống bị phá vỡ hoặc bị biến đổi thì hệ quả 

nảy sinh về thói quen, tập quán, cách tư duy của người Cơ Tu vì thế có sự tác động 

nhất định. Khi nói về xu hướng biến đổi phong tục tập quán của người Cơ Tu, ông 

Nguyễn Hữu T cho biết: 

“Tập quán tin vào lời nói và hành vi của chủ làng, hội đồng già làng đối với 

từng thành viên đã trở thành giềng mối tạo tạo nên sự nhất trí, đoàn kết, chuẩn mực có 

giá trị trong việc duy trì trật tự xã hội và niềm tin trong đời sống kinh tế lẫn tinh thần 

của người Cơ Tu. Tuy nhiên, khi tổ chức làng bị phá vỡ, vị thế của già làng không còn 

như trước thì hiệu lực của tổ chức xã hội truyền thống cũng bị yếu đi, luật tục cũng 

không còn chặt chẽ nữa, vì thế sự thay đổi phong tục tập quán trong cộng đồng Cơ Tu 

là đều tất yếu xảy ra”. 

Biến đổi văn hóa là xu hướng tất yếu trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và toàn 

cầu hóa. Biến đổi văn hóa cũng nhằm thích ứng với cuộc sống hiện đại, tạo ra nhiều 

cái mới, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Hơn nữa, quá trình giao lưu, 

phát triển với bên ngoài, người Cơ Tu có điều kiện làm giàu có, phong phú, hiện đại 

hơn trong quá trình chủ động giao tiếp và tiếp nhận về mặt văn hóa. Theo ông Trần 

Tấn V giải thích: 

“Trong quá trình giao lưu, tiếp nhận các yếu tố văn hóa từ bên ngoài cộng đồng, 

nếu người Cơ Tu tiếp thu có chọn lọc, có ý thức thì họ sẽ làm giàu thêm cho vốn di sản 

văn hóa của dân tộc mình. Tuy nhiên, nếu mọi sự biến đổi không có tính định hướng, 

nghiên cứu kỹ lưỡng thì sẽ gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa truyền 

thống, nếp sống của cộng đồng Cơ Tu”. 

Như vậy, trong quá trình hình thành và phát triển, văn hóa của tộc người Cơ Tu 

đã dần tự loại bỏ đi những yếu tố có tính bảo thủ, không phù hợp để chủ động tiếp thu 

những nét văn hóa mới, làm phong phú thêm bản sắc của dân tộc mình. Điều này được 

thể hiện qua việc thay đổi tập quán sinh hoạt, tín ngưỡng, lễ hội, cưới xin, ma chay… 

trong cộng đồng của tộc người này.  

Tiểu kết chương 3 

 Dưới tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau, nghi lễ vòng đời của người 

Cơ Tu có nhiều biến đổi so với truyền thống cả về nội dung lẫn hình thức. Trong sinh 

đẻ, sản phụ và đứa trẻ khi sinh được người thân chăm sóc chu đáo. Những yếu tố cảm 

tính, kinh nghiệm trong mang thai, sinh đẻ được thay thế bởi y học hiện đại. Trai gái 
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Cơ Tu khi đủ 18 tuổi được xem là trưởng thành, họ không còn thực hiện nghi lễ cà 

răng, căng tai. Trong cưới xin, các hình thức hôn nhân truyền thống đã thay đổi, nhiều 

hình thức hôn nhân mới xuất hiện (hôn nhân tự do, hôn nhân hỗn hợp...). Trong gia 

đình có ông (bà), bố (mẹ) tuổi cao, người Cơ Tu tổ chức lễ mừng thọ. Trong tang ma, 

người Cơ Tu lập bàn thờ, tổ chức kỵ giỗ và thăm mộ đối với người chết.   

Những biến đổi trong đời sống văn hóa – xã hội Cơ Tu nói chung, nghi lễ trong 

chu kỳ đời người Cơ Tu nói riêng đã và đang làm ảnh hướng tới nhiều giá trị văn hóa 

truyền thống của người Cơ Tu. Do đó, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa của người Cơ Tu qua NLVĐN không còn là nhiệm vụ riêng của cộng đồng người 

Cơ Tu, mà vấn đề đặt ra cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương cần có 

chủ trương, chính sách phù hợp. Điều này không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa NLVĐN Cơ Tu, mà còn gìn giữ những giá trị văn hóa 

tộc người nói chung ở Việt Nam.  

Biến đổi văn hóa – xã hội là sự thay đổi các thành tố, cấu trúc và giá trị của văn 

hóa, tổ chức xã hội bởi nhân tố chính trị, kinh tế. Đây là qui luật phát triển đối với bất 

kỳ dân tộc nào. Đối với tộc người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam nói riêng, các dân tộc 

thiểu số cư trú trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung không nằm ngoài qui 

luật này. Dưới tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau, diện mạo văn hóa – xã hội 

truyền thống của tộc người Cơ Tu hiện nay đã và đang dần biến đổi về nhiều mặt, 

trong đó có NLVĐN. Sự biến đổi này diễn ra rất đa dạng trong nhiều bối cảnh, điều 

kiện và biên độ khác nhau. Việc xác định rõ nội hàm, các yếu tố tác động, biểu hiện, 

dự báo xu hướng biến đổi là vấn đề cần được quan tâm, triển khai thực hiện.  

Với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, văn hóa tộc người đã và 

đang có những chuyển biến giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái mới và cái cũ đan 

xen nhau. Thiết nghĩ, việc nghiên cứu NLVĐN chỉ là một bộ phận trong đời sống của 

tộc người Cơ Tu. Tuy nhiên, ở địa bàn huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, 

tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến văn hóa vật chất và tinh thần của 

người Cơ Tu cần được nghiên cứu, tìm hiểu để thấy được yếu tố nào còn tồn tại, yếu tố 

nào đã bị mai một, từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp bảo tồn, phát huy những 

giá trị văn hóa tốt đẹp của người Cơ Tu trong bối cảnh hiện nay. 
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CHƯƠNG 4 

NGHI LỄ VÒNG ĐỜI CỦA NGƯỜI CƠ TU: ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ  

VÀ BÀN LUẬN 

 
4.1. ĐẶC ĐIỂM NGHI LỄ VÒNG ĐỜI 

4.1.1. Dấu ấn phong tục tín ngưỡng tộc người 

Nghi lễ vòng đời người là một hiện tượng văn hóa tộc người, mà thông qua đó, 

con người, với tư cách là chủ thể văn hóa, bộc lộ văn hóa ứng xử của mình. Văn hóa 

ứng xử này phản ánh mối quan hệ giữa những người sống với nhau, giữa người sống 

với người đã chết và giữa con người với thế giới thần linh, siêu nhiên. Ở Việt Nam, 

NLVĐN mang dấu ấn của văn hóa nông nghiệp với đặc trưng: Tính cộng đồng, ứng 

xử giữa con người với môi trường xã hội, tôn trọng hòa hợp trong ứng xử với môi 

trường tự nhiên [80]. 

Cơ Tu là một tộc người trong cộng đồng 54 tộc người ở Việt Nam. Vì vậy, 

NLVĐ của họ bên cạnh những nét riêng của cộng đồng mình còn mang những nét 

chung của cộng đồng người Việt nói chung. Ở tộc người Cơ Tu, mỗi giai đoạn trong 

chu kỳ vòng đời người có những đặc điểm mang đậm dấu ấn tín ngưỡng của cư dân 

nông nghiệp. Người Cơ Tu quan niệm “vạn vật hữu linh” (zâp rơu madang): Từ ngôi 

nhà, con trâu, cho đến con sông, vạt rẫy đều có thần linh (Yang). Khi vào nhà ai muốn 

lấy vật gì họ gọi to: "Pông pang dang bră!" hay "Chô dang brăh" (Báo với thần giữ 

nhà! hay Thần giữ nhà về đây chứng giám). Chính vì vậy, người Cơ Tu cho rằng trong 

đời sống tín ngưỡng của họ, thần linh luôn chi phối tất cả các hoạt động của cộng 

đồng. Với người Cơ Tu, con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi đều có những 

kiêng cữ và sùng kính đối với thần linh.  

Theo phong tục của người Cơ Tu, đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ, thai phụ phải 

kiêng cữ trong ăn uống, đi lại. Việc kiêng cữ không chỉ áp dụng cho mình người mẹ, 

mà ngay cả người chồng khi có vợ mang thai cũng không được vào rừng săn bắn. 

Những kiêng cữ này thể hiện niềm tin của người Cơ Tu vào sự phù hộ, giúp đỡ và che 

chở của thần linh đối với người mẹ và đứa trẻ khi sinh ra được khỏe mạnh và lành 

lặng. Phong tục này như một sợi dây liên lạc vô hình ăn sâu vào trong đời sống của 

người Cơ Tu qua các thế hệ.  
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Để đánh dấu sự trưởng thành của một đứa trẻ, người Cơ Tu có những ràng buộc 

đối với cả nam và nữ, đó là tục căng tai (caxic cơr tơr) và tục cà răng (gọt ca niêng). 

Khi thực hiện xong tục lệ này, các chàng trai, cô gái Cơ Tu mới chính thức được cộng 

đồng thừa nhận là trưởng thành. Ngược lại, chàng trai, cô gái nào không thực hiện 

phong tục này thì bị cộng đồng xa lánh, dù là người có lớn tuổi cũng không được cho 

là trưởng thành. Khi đến tuổi cưới hỏi, chàng trai, cô gái Cơ Tu phải chịu ràng buộc 

bởi việc áp đặt chọn chồng của người mẹ đối với người con gái, vai trò của người cậu 

trong việc cưới hỏi, những quy định, ràng buộc về lễ vật, nghi lễ của nhà gái đối với 

nhà trai. Khi cưới xin xong, người Cơ Tu có phong tục đâm trâu, tục thăm hỏi giữa 

nhà trai và nhà gái, tục đền ơn mẹ...  

Ngày nay, đời sống của người Cơ Tu có sự chi phối, ảnh hưởng và tác động từ 

nhiều nguyên nhân khác nhau: sống cộng cư với nhiều dân tộc khác; quá trình công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập; thế hệ trẻ đi làm, đi học xa nhà; chính sách 

pháp luật của nhà nước.... Do đó, nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu bên cạnh những 

phong tục truyền thống đã bổ sung thêm nhiều giá trị mới phù hợp với tình hình thực 

tế. Mặc dù vậy, các lễ nghi trong chu kỳ đời người Cơ Tu vẫn mang những đặc trưng, 

sắc thái riêng. 

Nghi lễ trong chu kỳ vòng đời người Cơ Tu ở Quảng Nam so với người Cơ Tu 

sinh sống ở huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng và người Cơ Tu ở huyện A Lưới, 

huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế về đại thể có nhiều phong tục giống nhau (tục cà 

răng, căng tai, các hình thức cưới hỏi, lễ vật cưới hỏi, tục làm nhà mồ, tượng mồ...). 

Tuy nhiên, do sự tác động của đặc điểm cư trú, điều kiện kinh tế – xã hội, phong tục 

của người Cơ Tu ở Quảng Nam có khác so với người Cơ Tu ở Thành phố Đà Nẵng và 

Thừa Thiên Huế. Chẳng hạn, người Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế, phụ nữ khi mang thai 

không được tới gần nơi thờ tự, không ăn nằm giữa nhà và không ăn các loại động vật 

đang có mang. Người chồng có vợ đang mang thai thì không được nhét lá vào lỗ thủng 

vì sợ sản phụ khó khăn trong sinh nở, không được ăn rắn vì sợ khi sinh nó sẽ quận tròn 

trong bụng không sinh ra được. Đối với người Cơ Tu thôn Phú Túc (xã Hòa Phú), thôn 

Giàn Bí và Tà Lang (xã Hòa Bắc) – Huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng, cổng ra 

vào của gia đình nào có sản phụ sinh nở đều được cắm các dấu hiệu cấm người lạ mặt 

vào (cành cây, tấm vải...).  
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Ngay cả việc đặt tên cho đứa trẻ, người Cơ Tu ở Quảng Nam và Thành phố Đà 

Nẵng cũng có đặc điểm khác so với người Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế. Theo phong tục, 

tên của đứa trẻ của người Cơ Tu ở Quảng Nam, Đà Nẵng thường lấy âm đầu của tên 

cha (Alăng, Bliêu...). Ở tỉnh Thừa Thiên Huế, gia đình có con đầu lòng là Cường, đến 

tuổi từ 14 đến 17 thì bố của Cường được gọi là Quanh Cường, mẹ của Cường được gọi 

là Căn Cường, ông nội của Cường nếu còn sống thì được gọi là Abhượp Cường, bà nội 

của Cường được gọi là A Zếch Cường. Với cách gọi này, người Cơ Tu muốn thể hiện 

sự tôn kính đối với người cao tuổi trong dòng họ và cộng đồng mình. Đồng thời, đây 

cũng là cách để họ có thể phân biệt những người có gia đình mà không hoặc chưa có 

con [105; tr.243].  

Khi về già, người Cơ Tu không có phong tục tổ chức mừng thọ cho cha (mẹ), 

ông (bà) như người Kinh. Khi chết, người Cơ Tu có tục biếu quan tài (chủ yếu là 

chàng rể biếu quan tài cho bố mẹ vợ), tục làm nhà mồ và tổ chức lễ têng ping (lễ mở 

cửa mả/lễ bỏ mả) cho người chết. Trong lễ têng ping, người Cơ Tu tổ chức lễ đâm 

trâu. Khi chôn cất người chết xong, người Cơ Tu không ra mộ, không lập bàn thờ cúng 

đối với người chết. Ngày nay, khi trong nhà có người chết, người Cơ Tu vẫn xây nhà 

mồ cho người chết. Tuy nhiên, nhà mồ đã được bê tông hóa: chất liệu, kiến trúc, màu 

sắc, trang trí đều thay đổi. Đối với người Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế, gia đình nào có 

điều kiện thì xây lăng cho người chết. Gia đình nào đã xây lăng cho người chết thì sau 

này không bốc mộ mà để vĩnh viễn. Trong lăng, ngoài xác của người mới chết, người 

thân còn bỏ nhiều hòm nhỏ (còn gọi là tiểu sành) có đựng xương cốt của người thân đã 

chết trước đó. Các hòm nhỏ được đặt bên cạnh hòm của người mới chết ở trong lăng. 

Ở mỗi bên ngoài mỗi lăng, người thân của người đã chết ghi danh sách của những 

người đã chết chôn trong lăng. Cho dù có xây lăng cho người chết, người Cơ Tu vẫn ra 

thắp hương vào các ngày 2 tháng 9, ngày 30 tháng 4, tết cổ truyền; mặc dù họ không 

xây lăng cho người chết nhưng người Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế vẫn ra mộ thắp hương 

vào những ngày lễ, ngày giỗ.  

Trong đời sống, người Cơ Tu quan niệm “vạn vật hữu linh”. Do đó, họ cho rằng 

thần linh có thể ban phúc, họa cho cá nhân và cho cả cộng đồng. Thần linh với người 

Cơ Tu như sợi dây vô hình chi phối toàn bộ đời sống tín ngưỡng của họ. Người Cơ Tu 

quan niệm, những kiêng cữ của con người từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi sinh 

ra, trưởng thành, cưới hỏi, lên lão và chết đi đều liên quan đến thần linh (Yang).   
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4.1.2. Sắc thái văn hóa nhóm Môn-Khmer 

Việt Nam là nơi giao lưu của các nền văn hoá trong khu vực, nơi đây có đủ ba 

ngữ hệ lớn trong khu vực Đông Nam Á (ngữ hệ Nam đảo và ngữ hệ Hán – Tạng). Do 

vậy, tiếng nói của các dân tộc Việt Nam thuộc 8 nhóm ngôn ngữ khác nhau (Nhóm 

Việt – Mường, nhóm Tày – Thái, nhóm Môn – Khmer, nhóm Mông – Dao, nhóm 

Kađai, nhóm Nam đảo, nhóm Hán, nhóm Tạng). Cơ Tu là dân tộc thuộc nhóm Môn – 

Khmer. Vì vậy, văn hóa của tộc người này ngoài đặc trưng riêng có của dân tộc mình, 

còn mang đặc điểm văn hóa của nhóm Môn – Khmer như: Ngôn ngữ, chế độ mẫu hệ, 

nhà ở, phương thức canh tác, tín ngưỡng, nghi lễ, lễ hội cộng đồng. 

Các dân tộc trong nhóm Môn – Khmer phần lớn cư trú trong vùng nhiệt đới, 

kinh tế chủ yếu là trồng trọt và canh tác nương rẫy. Vật dụng sử dụng trong hoạt động 

sản xuất chủ yếu là vật dụng thô sơ, vì vậy hoạt động sản xuất phần lớn phụ thuộc vào 

điều kiện tự nhiên. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới trong đời sống của 

các dân tộc trong nhóm Môn – Khmer quan niệm “tín ngưỡng vạn vật hữu linh”. Họ 

cho rằng, các vị thần tự nhiên có sự chi phối tới các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của 

con người (thần sấm sét, thần mưa, thần gió, thần rừng, thần sông, thần núi, thần đất, 

thần lúa...). Trong đời sống của họ, dấu vết của chế độ mẫu hệ còn rất đậm nét trong 

mối quan hệ xã hội của các dân tộc trong nhóm Môn – Khmer. Điều này thể hiện qua 

địa vị, vai trò chính của người phụ nữ trong gia đình như: Người mẹ trong việc gần gũi 

kho thóc, phân phát thức ăn cho các thành viên trong gia đình, tục chồng mang họ vợ 

khi ở rể, vai trò của các ông cậu trong hôn nhân. Về trang phục truyền thống của các 

dân tộc trong nhóm Môn – Khmer chủ yếu: Nam đóng khố, nữ mặc váy quấn (người 

Cơ Tu, Mạ, Bru – Vân Kiều, Dân tộc Cơ – ho, Ba – Na, Brâu, Tà Ôi, Mnông...).  

Trong nghi lễ vòng đời người, người Cơ Tu và các dân tộc trong nhóm Môn – 

Khmer có nhiều nét giống nhau. Họ cho rằng, cuộc sống của mình luôn luôn có thần 

linh bên cạnh. Do vậy, cá nhân và cộng đồng đều có những phong tục, tín ngưỡng 

kiêng cữ nhất định. Người Cơ Tu cho rằng, thần linh (Yang) có thể ban họa phúc cho 

cá nhân và cho cả cộng đồng. Chính vì vậy, quan niệm này từ truyền thống đến hiện 

tại luôn được các dân tộc trong nhóm Môn – Khmer gìn giữ và thực hiện.  

a. Giai đoạn mang thai và sinh đẻ 

Với mong muốn đứa con sinh ra được bình an, khoẻ mạnh, sản phụ phải kiêng 

cữ nhiều thứ. Chẳng hạn, ở giai đoạn này, sản phụ không được bước qua cây nằm 
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ngang đường, không được bất kính với thần linh (dân tộc Giẻ – Triêng); Sản phụ 

không được ăn các loại hoa quả như ớt, dứa, ổi và một số con vật như: Rắn, rùa, nhím, 

chuột (người Cơ Tu, Bru – Vân Kiều); Sản phụ không được nằm giữa nhà, không 

được tham gia các lễ hội của làng, người chồng không được vào rừng săn bắn (người 

Bru – Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu); Sản phụ kiêng cữ không được ăn những con vật đang 

có mang, khi gia đình có người sinh để thường treo cành lá để báo hiệu cho khách khi 

tới nhà (người Cơ Tu, Bru – Vân Kiều, Cor...); Sản phụ không được sinh nở trong nhà 

vì sợ làm ô uế thần linh, ảnh hưởng đến thần linh. Nếu để sinh đẻ trong nhà thì các 

thành viên trong gia đình sẽ gặp nhiều rủi ro, ốm đau, bệnh tật. Thông thường, sản phụ 

thường sinh trong một cái chòi đã làm sẵn ở ngoài nương rẫy, bìa rừng (người Cơ – 

ho, Cơ Tu, Bru – Vân Kiều, Tà Ôi...).  

b. Giai đoạn trưởng thành và cưới hỏi 

Giai đoạn trưởng thành và cưới hỏi, người Cơ Tu có nhiều điểm giống các dân 

tộc trong nhóm Môn – Khmer. Nhiều dân tộc trong nhóm Môn – Khmer có tục cà 

răng, căng tai (người Mạ, M’nông, Stiêng, Ba – Na, Cơ Tu, Bru – Vân Kiều...). Trong 

hôn nhân, người Cơ Tu có một số nét giống các dân tộc trong nhóm Môn – Khmer. 

Chẳng hạn, trước khi cưới hỏi một số dân tộc có tục đi sim để đôi trai gái tìm hiểu 

nhau (người Cơ Tu, Bru – Vân Kiều, Tà – Ôi...). Các nguyên tắc trong hôn nhân cũng 

có nhiều nét tương đồng giữa người Cơ Tu với các dân tộc trong nhóm Môn – Khmer. 

Chẳng hạn, đối với dân tộc Cor chỉ thực hiện việc cưới hỏi trong cùng tộc người. Về 

sau, luật tục cho phép nếu vợ chết, người chồng có thể lấy em hoặc chị của vợ, nhưng 

vợ góa không thể lấy em chồng. Đối với người Khơ – Mú, hôn nhân tàn dư của chế độ 

mẫu hệ (hôn nhân anh em vợ, chị em chồng). Đối với dân tộc M’nông, chế độ mẫu hệ 

còn rất đậm nét trong xã hội (quan hệ huyết thống theo dòng họ mẹ). Trong cưới hỏi, 

các dân tộc trong nhóm Môn – Khmer đều có phong tục nhà trai phải thực hiện lễ vật 

theo yêu cầu của nhà gái (người Cơ Tu, Bru – Vân Kiều, Tà – Ôi...).  

c. Giai đoạn tang ma 

 Khi trong gia đình có người chết, họ thường đánh chiêng báo cho cả cộng đồng 

biết. Những ngày gia đình và cộng đồng có người chết, cả làng ngừng sản xuất, túc 

trực ở nhà có người chết để lo mai táng. Trước đây, tộc người Cơ Tu nói riêng, một số 

dân tộc trong nhóm Môn – Khmer nói chung không có tục thăm mồ mả, lập bàn thờ 

trong nhà đối với người chết. Đối với người chết, người Cơ Tu và một số tộc người 
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trong nhóm Môn – Khmer có chuẩn bị quan tài bằng thân cây gỗ lớn được khoét rỗng, 

quan tài được chôn nửa dưới lòng đất, nửa trên mặt đất, tục làm nhà mồ cho người 

chết. Trên nhà mồ, họ để các vật dụng mà người chết khi còn sống hay sử dụng. 

Quanh nhà mồ, họ trồng nhiều loại cây lương thực, có thực hiện lễ bỏ mả cho người 

chết  (dân tộc Cơ Tu, Brâu, Giẻ – Triêng, Ba – Na...). Đối với tang ma, nhiều dân tộc 

trong nhóm Môn – Khmer quan niệm có hai hình thức (chết bình thường và chết xấu): 

Người Cơ Tu, Bru – Vân Kiều, Tà – Ôi, M’nông. Chẳng hạn, đối với người  M’nông, 

họ rất sợ những cái chết xấu (chết do đâm chém, ngã cây...). Giống như người 

M’nông, người Cơ Tu chia thành hai kiểu chết (chết xấu và chết bình thường). Đối với 

cái chết xấu, họ phải đập phá làng cũ để rời sang chỗ khác sinh sống vì họ sợ con ma 

xấu về làm hại dân làng.   

d. Phong tục, tín ngưỡng 

 Trong lịch sử, tộc người Cơ Tu sống ổn định ở dãy Trường Sơn – Tây Nguyên 

từ rất sớm. Họ cư trú phân tán, rải rác, biệt lập qua nhiều con suối, ngọn đồi khác 

nhau. Điều kiện tự nhiên và địa bàn cư trú có tác động tới đời sống của người Cơ Tu 

trên nhiều phương diện khác nhau, từ hoạt động sản xuất, nghi lễ, tín ngưỡng của họ 

đều chịu ảnh hưởng từ môi trường tự nhiên.  

Người Cơ Tu cũng như các tộc người trong nhóm Môn – Khmer đều có tín 

ngưỡng “vạn vật hữu linh”, vì vậy trong đời sống của họ luôn có thần linh (Yang) bên 

cạnh. Người Cơ Tu quan niệm, thần linh có thể ban họa, phúc cho cả buôn làng. Khi 

trình độ hiểu biết còn hạn chế, người Cơ Tu chưa lý giải được các hiện tượng xảy ra 

trong tự nhiên. Vì vậy, họ thần thánh hóa các hiện tượng thiên nhiên.  

Trong nghi vòng đời người Cơ Tu, tín ngưỡng về người, về tự nhiên cũng ảnh 

hưởng rất đậm nét. Các lễ nghi trong giai đoạn của cuộc đời mỗi con người từ khi sinh 

ra đến khi qua đời đều có dấu ấn của thần linh. Đây cũng là nét phong tục tập quán đối 

với nhiều tộc người trong nhóm Môn – Khmer. Mọi hoạt động của con người từ khi 

sinh ra cho đến khi chết đều có những kiêng cữ liên quan đến thần linh, động thực vật 

tồn tại trong môi trường tự nhiên.  

Như vậy, người Cơ Tu bên cạnh những nét văn hóa riêng vẫn mang nhiều đặc 

điểm chung của nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer. Một số đặc điểm về lịch sử hình thành, 

phương thức canh tác, phong tục tập quán, tín ngưỡng đã làm nên nét văn hóa truyền 

thống của người Cơ Tu. Có thể nói rằng, văn hóa của người Cơ Tu là sự kế thừa những 
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giá trị truyền thống của các tộc người trong quá trình cộng cư, giao lưu và tiếp biến 

văn hóa trên lãnh thổ nước ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Những 

giá trị văn hóa truyền thống đó vừa khẳng định sự sáng tạo của văn hóa tộc người, vừa 

góp phần làm phong phú những giá trị văn hóa Việt Nam. Trước bối cảnh giao lưu và 

hội nhập như hiện nay, người Cơ Tu nói riêng, các tộc người trong nhóm ngôn ngữ 

Môn – Khmer nói chung đòi hỏi phải nâng cao năng lực của cả cộng đồng, mà nhất là 

nguồn nhân lực của chính tộc người đó cần được chú trọng và quan tâm thì các giá trị 

văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc mới được gìn giữ và phát huy.  

4.2. GIÁ TRỊ NGHI LỄ VÒNG ĐỜI  

4.2.1. Giá trị xã hội  

Văn hóa người Cơ Tu mang đậm dấu ấn cư dân bản địa. Trong chu kỳ vòng đời 

có nhiều yếu tố có vai trò kết nối giữa các thành viên trong làng qua các hoạt động văn 

nghệ, lễ hội và lễ nghi như: nghệ thuật hát lý, nói lý, điệu múa tung tung ya yá, nghi lễ 

đâm trâu, lễ mừng nhà gươl, lễ kết nghĩa giữa hai làng, nghi lễ trưởng thành, cưới hỏi 

và ma chay. 

Đối với người Cơ Tu ở Quảng Nam, hát lý là một trong những sản phẩm văn 

hóa phi vật thể đặc trưng, tài sản vô giá, nền tảng tinh thần của cộng đồng đã được Bộ 

Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

(2015). Hát lý là một thể loại hát đối đáp chỉ có ở phái nam (thường là từ trung niên 

trở lên) trong tiệc rượu để bàn bạc, thương lượng về một vấn đề quan trọng của hai bên 

gia đình, của cộng đồng, thậm chí là giữa hai làng với nhau. Trong cưới hỏi của người 

Cơ Tu, hát lý, nói lý được hai bên gia đình thực hiện để kết nối và giao lưu tại nhà trai. 

Khi nhà trai và nhà gái gặp gỡ, họ chào hỏi nhau, nói lý xa gần (tvir) nào là xin giống 

thóc, giống mía, giống gà. Chẳng hạn, nhà trai nói: “Thấy con gà nhà anh nhanh 

nhẹn/Siêng năng, bươi móc kiếm mồi/Anh cho tôi xin về/Để hai nhà càng thêm gắn 

bó” thì nhà gái đáp lại: “Gà nhà tôi ngắn cánh, gảy chân/Mồng tím và lông xấu 

xí/Chưa biết kiếm mồi, tìm sâu/Nên bị người ta cho uống rượu nhạt”; Nhà trai đáp 

tiếp: “Người ta gọi là con gà què/Tôi thì thấy đôi chân tròn lẵn/Vừa có thể kiếm 

ăn/Vừa có thể nuôi đàn con đông đúc” [84; tr. 350-351]. Sau khi thực hiện xong lễ 

nghi cưới hỏi, hai bên gia đình quây quần bên nhau cùng ăn uống và hát lý. Không chỉ 

vậy, hát lý còn thể hiện nỗi lòng của người con gái Cơ Tu. Chẳng hạn, người con gái 

bị một gia đình giàu có bắt đi khi cô đã có chồng. Chứng kiến cảnh hận thù của hai 
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bên gia đình, thậm chí là giữa hai làng với nhau, cô gái hát lý để thể hiện nỗi đau ai 

oán, giằng xé của bản thân. Nghe lời hát lý của cô gái, gia đình chàng trai đã cưới cô 

gái thương và thông cảm cho cô gái mà chấp nhận bỏ qua thù hận với bên gia đình 

cướp cô về làm vợ. Ngoài giá trị hát lý, trong văn hóa của người Cơ Tu còn có tục 

khóc lý. Người Cơ Tu khóc lý trong nhiều hoạt động khác nhau, khóc trâu trong lễ 

đâm trâu, khóc thương người thân khi qua đời (trong đám tang).  

Tung tung ya yá là điệu múa truyền thống của nam và nữ Cơ Tu. Điệu múa này 

được người Cơ Tu thực hiện trong lễ cưới, ma chay cho người chết, lễ hội của làng... 

Đây là điệu múa có ý nghĩa về mặt tâm linh cũng như trong sinh hoạt cộng đồng của 

tộc người Cơ Tu. Điệu tung tung thể hiện khát vọng chinh phục vũ trụ muốn đưa con 

người lên trên tầm cao, cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Điệu ya yá thể hiện khát vọng đón 

đợi ơn đất nghĩa trời, trung thành với người. Như vậy, điệu múa tung tung ya yá mang 

nhiều ý nghĩa sâu sắc về mặt tâm linh cũng như trong cuộc sống hằng ngày của người 

Cơ Tu. Tộc người Cơ Tu cư trú giữa núi rừng bạt ngàn. Do vậy, họ quan niệm rằng 

điệu múa phần nào mang lại niềm tin và hy vọng của các đấng thần linh dành cho cộng 

đồng một cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.  

Lễ đâm trâu của người Cơ Tu được thực hiện sau cưới hỏi khoảng hai năm; Lễ 

têng ping (khi người Cơ Tu làm nhà mồ, tượng mồ cho người đã chết); Lễ kết nghĩa 

giữa hai làng; Lễ dựng nhà gươl – ngôi nhà của cộng đồng...). Ý nghĩa của lễ đâm 

trâu là để cầu khấn thần linh cho mùa màng bội thu, buôn làng được ấm no, hạnh 

phúc. Nghi lễ đâm trâu được thực hiện ở khu vực phía trước, trung tâm nhà gươl. Đây 

là dịp cả làng được quây quần bên nhau, múa hát thâu đêm. Trước khi tiến hành đâm 

trâu, chủ lễ (già làng, thầy cúng) thực hiện nghi thức cúng tế Yang (thần linh). Trước 

khi giết trâu, họ thực hiện nghi thức khóc trâu. Khi trâu được đâm chết, họ giết mổ 

trâu lấy thịt. Mọi người tham gia lễ hội đều nhảy múa vui nhộn và cùng ăn thịt trâu. Lễ 

đâm trâu là dịp tập trung, gặp gỡ,  giao hòa giữa con người với con người, giữa thế 

giới thực tại và thế giới thần thần linh.  

Trong chu kỳ vòng đời người, lễ trưởng thành không chỉ là phong tục mà nó 

còn phản ánh ý thức tự giác của từng cá nhân sinh sống trong cộng đồng. Theo phong 

tục của cộng đồng Cơ Tu, trai gái đến tuổi trưởng thành phải trải qua lễ cà răng, căng 

tai. Điều này được thực hiện một cách nghiêm túc, tự giác. Nếu trai gái nào không 

thực hiện thì cộng đồng sẽ xa lánh, khinh bỉ và không giúp đỡ mỗi khi có việc gì khó 
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khăn. Nếu trai gái nào thực hiện hai lễ này, họ rất tự hào với buôn làng, cộng đồng. 

Trong truyền thống, người Cơ Tu thường tổ chức lễ cưới hỏi tại ngôi nhà chung của 

cộng đồng (gươl). Khi đại diện hai bên gia đình nhà trai, nhà gái cùng cô dâu, chú rể 

đến ngôi ngà chung của làng, già làng với tư cách là chủ hôn đã thực hiện các nghi 

thức, nghi lễ đối với cô dâu và chú rể. Khi thực hiện xong, hai bên gia đình, bà con 

tham dự lễ cưới cùng nhau ăn uống, múa hát chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Như vậy, 

đám cưới không chỉ có sự chứng kiến của hai bên gia đình và già làng, mà còn là ngày 

hội của buôn làng, thậm chí là của hai làng của người Cơ Tu với nhau. Đây là dịp họ 

có thể đến gươl để chung vui với gia đình cô dâu và chú rể. Trong tang ma của người 

Cơ Tu, yếu tố cộng đồng được thể hiện qua việc người dân trong buôn, làng luôn 

chung tay, góp sức đối với gia đình nào có người chết. Gia đình nào hoàn cảnh khó 

khăn, họ chung tay góp gạo, cá, gà, heo. Khi người chết được hai đến ba năm, người 

Cơ Tu làm lễ bỏ mả (lễ têng ping) cho người chết. Đây là lễ chia tay vĩnh viễn giữa 

người sống và người chết để người chết được trở về thế giới vĩnh hằng. Trong dịp này, 

họ làm nhà mồ, tượng mồ và tổ chức lễ đâm trâu. Nhân dịp này, gia đình, người thân, 

cộng đồng làng được quây quần bên nhau. Họ cùng nhau tham gia lễ đâm trâu, cùng 

nhau múa hát và ăn thịt trâu.  

Hiện nay, các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội... đã tác động tới đời sống người 

Cơ Tu ở Quảng Nam. Do đó, các hoạt động trong chu kỳ vòng đời người có nhiều biến 

đổi và tích hợp thêm những giá trị văn hóa mới cho phù hợp với tình hình mới. Tuy 

vậy, các lễ nghi đời người Cơ Tu vẫn khẳng định những giá trị văn hóa tốt đẹp và ý 

nghĩa của gia đình, rộng hơn là của cộng đồng.  

4.2.2. Giá trị giáo dục 

Nghi lễ vòng đời người là cách thức về cách đối nhân xử thế và quy phạm đạo 

đức của một tộc người (hay dân tộc). Với người Việt trong suốt diễn trình phát triển 

của lịch sử dân tộc nói chung và ngay cả một con người cụ thể nói riêng, từ khi sinh ra 

cho đến khi chết cần phải tiến hành nhiều dạng thức nghi lễ, nghi thức khác nhau. Đối 

với tộc người Cơ Tu, các lễ nghi liên quan đến NLVĐN đều phản ánh rất rõ mối quan 

hệ đạo đức trên – dưới, trước – sau, gia đình – làng, cá nhân – cộng đồng.  

Giá trị đạo đức trong nghi lễ vòng đời người Cơ Tu được biểu hiện ở nhiều khía 

cạnh khác nhau kể từ lúc đứa trẻ sinh ra và đặt tên cho đến khi chết. Khi đặt tên cho 

đứa trẻ, người Cơ Tu làm lễ cúng thần linh (Yang) cầu mong thần linh chấp nhận, bảo 
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vệ, phù hộ cho đứa trẻ được khỏe mạnh, chóng lớn và sau này có cuộc sống ấm no, 

hạnh phúc. Người Cơ Tu coi việc đặt tên cho con, cháu là sự kiện trọng đại của gia 

đình. Trong lễ đặt tên cho trẻ, gia đình sẽ mời ông (bà), anh em, họ hàng tới dự góp 

vui, chúc mừng cho gia đình và chúc phúc cho đứa trẻ. Trước đây, đứa trẻ sinh ra tên 

đặt không được trùng với tên ông (bà), cha (mẹ) hoặc những người thân đã chết. Họ 

quan niệm, tên đứa trẻ nếu trùng với tên ông (bà), cha (mẹ) sẽ mang tội bất kính; nếu 

tên đứa trẻ đặt trùng với người đã chết thì sẽ bị linh hồn người chết về làm hại đứa trẻ. 

Như vậy, nghi lễ đặt tên thể hiện tính tôn ti trật tự, thuận tổ tiên, ông (bà), cha (mẹ).  

 Trong hôn nhân, các nghi lễ, nghi thức thể hiện rõ tư tưởng và đạo đức của 

người Cơ Tu. Hôn nhân chính là kết quả sau thời kì tự do tìm hiểu, lúc chàng trai và cô 

gái đã trải qua các nghi lễ trưởng thành và được cộng đồng thừa nhận. Một trong 

những tập tục tiêu biểu, độc đáo của người Cơ Tu là ngủ ruông (lướt zướng) hay còn 

gọi là “ngủ mái”. Đây là giai đoạn tiền hôn nhân của người Cơ Tu. Khi trao đổi với 

chúng tôi, chị Alăng B nói rằng:  

“Trong thời gian ngủ ruông, đôi trai gái không giới hạn về mặt thời gian, mà chỉ 

cần kết quả tìm hiểu nhau có thành vợ thành chồng hay không mà thôi. Điều đặc biệt 

trong phong tục ngủ ruông là đôi trai gái chỉ tâm tình dưới đêm trăng chứ không bao 

giờ có những chuyện đi quá giới hạn trên thân xác”.    

 Bên cạnh tục ngủ ruông, trong truyền thống, người Cơ Tu còn có tục đi sim. 

Đây là tục lệ được cộng đồng Cơ Tu gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cũng giống như tục ngủ 

ruông, tràng trai và cô gái khi đi Sim chỉ được phép tâm sự, hát và đàn cho nhau nghe 

chứ không có chuyện đi quá giới hạn cho phép. Điều đặc biệt, tục đi Sim quy định rất 

nghiêm ngặt về mặt thời gian. Cả chàng trai và cô gái đi Sim phải trở về nhà trước khi 

trời sáng. Sau khi đi sim, cô gái và chàng trai nếu phải lòng nhau thì chàng trai sẽ báo 

cho gia đình mang lễ vật đến nhà gái đặt vấn đề cưới hỏi.  

Sau khi hai bên gia đình thực hiện các lễ nghi theo phong tục, đôi trai gái chính 

thức nên vợ nên chồng. Tuy nhiên, đôi trái gái còn thực hiện nhiều lễ nghi để cảm ơn 

người mai mối, lễ tri ân bà con dân làng, lễ trả ơn bố mẹ. Lễ tắp blo, prơ pơ lăng được 

xem là lễ quan trọng thể hiện sự tri ân của đôi nam nữ và gia đình đối với bà con dân 

làng. Ngoài ra, sau khi cưới, người Cơ Tu còn tổ chức lễ trơ ping cơlưng (cảm ơn 

người mai mối cho đôi nam nữ nên vợ thành chồng) và lễ prơ rơ lăng/prơ rơ lêh (có ý 

nghĩa trả ơn bố mẹ vợ). Lễ đền ơn mẹ là một nét đẹp trong đời sống văn hóa ứng xử 
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của cộng đồng người Cơ Tu, mang đậm tính truyền thống và giá trị nhân văn sâu sắc. 

Buổi lễ không chỉ để cầu mong sức khỏe cho đấng sinh thành mà còn được xem là lễ 

tục cuối cùng mà chàng rể có trách nhiệm thực hiện đối với gia đình nhà gái. Theo 

quan niệm của người Cơ Tu, chàng rể nếu bỏ qua lễ này thì xem như chưa hoàn thành 

nghĩa vụ đối với nhà gái. Để đáp lại nghi lễ này, bên nhà vợ cũng tổ chức lễ vui bua 

(gùi rượu) với các lễ vật như gà, cá, xôi, rượu để đãi nhà trai. Sau những nghi lễ này, 

đôi nam nữ mới thấy an tâm, thoải mái vì đã thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với hai 

bên gia đình [6; tr.30–33]. Lễ cưới của người Cơ Tu cũng phần nào thể hiện tính nhân 

văn trong đời sống tinh thần của người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam.  

Nét độc đáo trong đời sống của người Cơ Tu còn thể hiện trong nghi lễ tang 

ma. Người Cơ Tu quan niệm: Khi chết, linh hồn của người đó sẽ về với thế giới bên 

kia, về đoàn tụ với tổ tiên. Sau lễ mở cửa mả (hay còn gọi là lễ bỏ mả) thì linh hồn 

người chết mới hoàn toàn cắt đứt ràng buộc với người sống. Khi trong gia đình có 

người thân chết, người Cơ Tu thực hiện các lễ nghi chôn cất theo phong tục của cộng 

đồng. Trong truyền thống, họ không có phong tục thờ người chết, không cúng giỗ 

hằng năm như người Kinh. Do đó, sau khi lễ bỏ mả kết thúc thì người thân sẽ “quên” 

hẳn người chết, không còn nhớ thương gì nữa. Người Cơ Tu xem lễ bỏ mả là nghi lễ 

cuối cùng của người sống dành cho người đã chết.  

Để bày tỏ tâm tư, tình cảm và sự tiếc thương với người đã chết, trước khi làm lễ 

lễ bỏ mả, người thân sẽ nói chuyện với người chết. Người Cơ Tu quan niệm, khi đó 

linh hồn người chết vẫn còn quanh quẩn bên gia đình, người thân của họ. Cách ứng xử 

của người Cơ Tu đối với người đã khuất đã phần nào cho thấy một phần ẩn sâu trong 

đời sống tâm linh của họ, đó là sợi dây liên hệ mật thiết với tổ tiên tạo sự kết nối giữa 

quá khứ với thực tại.  

4.2.3. Giá trị nghệ thuật 

Trong đời sống của các dân tộc thiểu số ở Trường Sơn – Tây Nguyên, Cơ Tu là 

một trong những tộc người còn bảo lưu nhiều giá trị của văn hóa truyền thống liên 

quan đến nghi lễ vòng đời người. Những giá trị ấy đã làm nên nét văn hóa riêng biệt, 

độc đáo của tộc người này so với các tộc người khác cùng sinh sống trên cùng một địa 

bàn. Giá trị văn hóa nghệ thuật được biểu thị qua: Điệu múa tung tung ya yá, hát lý, 

nghệ thuật điêu khắc.  

Điệu múa tung tung ya yá xuất hiện trong hầu hết lễ hội, lễ nghi của người Cơ 
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Tu. Trong cưới xin, điệu múa này được người Cơ Tu thể hiện khi nhà trai và nhà gái 

đãi tiệc bà con làng, bản. Trong tang ma, người Cơ Tu múa điệu này quanh quan tài 

khi chuẩn bị đưa người chết đi chôn. Ngoài ra, điệu tung tung ya yá còn xuất hiện 

trong lễ đâm trâu, lễ cầu mùa... của người Cơ Tu. Có thể nói rằng, điệu múa này đã tồn 

tại và thấm sâu vào tiềm thức của người Cơ Tu ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh 

Quảng Nam từ bao đời nay. Đây là nét văn hóa khác biệt giữa người Cơ Tu với các 

dân tộc khác. Tung tung theo nghĩa của tiếng Cơ Tu là vươn cao, mạnh mẽ và vững 

chãi. Đây là điệu múa của nam giới. Điệu múa này thể hiện khát vọng chinh phục vũ 

trụ muốn đưa con người lên trên tầm cao, cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Với ý nghĩa lớn 

lao ấy, điệu múa này thể hiện rất mạnh mẽ và hùng dũng. Khi tham gia múa điệu tung 

tung, đàn ông mặc khố, áo chuồng vải dệt thổ cẩm, chân trần, tay nắm cây nỏ hoặc cây 

mác. Họ nắm chặt tay nhau, xếp thành vòng tròn vừa đi vừa nhún nhảy; đi một bước, 

họ lại tung đôi tay lên và hú một cách tự nhiên; cứ như vậy, họ múa quanh cột xơnur 

theo nhịp trống, chiêng. Điệu múa tung tung thể hiện sức mạnh của trai làng trước 

khắc nghiệt của thiên nhiên. Thông thường, điệu múa tung tung được trai làng biểu 

diễn mỗi khi trong làng có tổ chức lễ đâm trâu.  

Ya yá theo nghĩa của tiếng Cơ Tu là thẳng hàng. Đây là điệu múa dành cho nữ 

giới. Nó thể hiện khát vọng đón đợi ơn đất nghĩa trời, trung thành với người. Trong 

điệu múa, đôi chân nhún nhảy thẳng hàng, đôi tay đưa hứng ra hai bên vuông góc và 

song song với sống cổ nó còn thể hiện sự đứng đắn, chung thủy và không khuất phục 

của người phụ nữ Cơ Tu trước kẻ thù gian ác, bạo tàn. Trong điệu múa, các cô gái mặc 

váy dệt bằng thổ cẩm nhiều màu sắc, hoa văn, vai trần lộ cổ đeo cườm, chân đi trần, 

múa uyển chuyển nhẹ nhàng, đều đặn và quyến rũ.  

Như vậy, điệu múa tung tung ya yá mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về mặt tâm linh 

cũng như trong cuộc sống hằng ngày của người Cơ Tu. Sống giữa núi rừng bạt ngàn, 

người Cơ Tu tin rằng thần đất, thần sông, thần suối, thần rừng đã mang lại cho họ cuộc 

sống bình yên, ấm no.  

Hát lý của người Cơ Tu có nhiều tầng, nhiều lớp ý nghĩa. Nó thể hiện khả năng 

ứng khẩu, trình độ, kinh nghiệm của nghệ nhân, người hát. Các làn điệu làm nên âm 

hưởng của người hát lý là ka lơi, cha chốp, xa lâu – ka lênh và điệu nơ ơi. Trong hát 

lý, người hát phải biết lên bổng xuống trầm đúng lúc, đúng điệu. Cái hay của hát lý là 

dùng một hình tượng để chỉ một sự việc với những hình ảnh ví von, vì thế ngôn từ 
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luôn ẩn ý. Chẳng hạn, nếu hình tượng là con suối thì người tham gia hát phải biết được 

con suối đó là suối cát hay đá, nước trong hay nước đục, sâu hay cạn, có nước bốn 

mùa hay chỉ có trong một mùa mưa. Khi nói về người đáng trọng nể thì người hát lý 

dùng những hình tượng có giá trị như: Con gấu đem mật cho người, con trâu kéo cày 

giúp cho đời, con voi xác to, ngà quý (gấu động vật quý hiếm là cán bộ, mật: Chủ 

trương chính sách, ánh sáng cho người dân; con trâu: Người cán bộ, kéo cày: cán bộ 

làm vì dân; con voi: Đảng – nhà nước, ngà quý: chủ trương định hướng đúng đắn...); 

hay ví một quả núi hiểu tập thể, ví con lợn lòi hiểu người độc thân có bản lĩnh; ví con 

vật nhỏ hiểu người yếu hèn; ví con chuột là người ăn vụng; ví con khỉ, con vượn là 

người phá hoại bướng bỉnh. Trong hát lý, người hát ví cái gì tuỳ thích nhưng câu ví 

phải tương thích với câu mình đưa ra, chẳng hạn khi ví cây kiền kiền thì ứng với việc 

công dụng cho nhà cao cửa rộng, không thể để làm chòi làm lều được [131; tr.179]. 

Trong nghệ thuật của người Cơ Tu không chỉ lưu giữ các điệu múa, hát lý, mà 

còn được thể hiện qua kiến trúc, điêu khắc nhà mồ, tượng mồ và chiếc quan tài 

(T’rang) dành cho người chết. Mặc dù, dụng cụ và chất liệu mà các nghệ nhân Cơ Tu 

sử dụng để làm tuy đơn sơ (rìu, cưa tay, rựa, đục, gỗ, lá rừng, đá...) nhưng bằng tài 

năng và vốn tri thức bản địa phong phú đã tạo nên những kiến trúc mang đậm dấu ấn 

văn hóa đặc trưng của cộng đồng mình.  

Ngôi nhà mồ của người Cơ Tu được xây dựng với nhiều màu sắc và phong cách 

khác nhau. Vật liệu làm bằng gỗ, được chế tác một cách tỉ mỉ, công phu. Bên trong 

ngôi nhà mồ, các nghệ nhân đã khắc họa rất sống động những vật thể, hình ảnh các 

con vật sinh động, gần gũi và thân thiện với đời sống thường ngày của người Cơ Tu. 

Xung quanh nhà mồ, tượng mồ được điêu khắc rất công phu với nhiều đề tài, đặc biệt 

là những hình đầu trâu, đầu gà trống, đầu chim tring, kỳ đà, các hình hoa văn hình học. 

Tất cả tạo nên một cảnh quan thiên nhiên, mối quan hệ giữa con người – xã hội, thể 

hiện ước muốn viễn cảnh giàu có của một người đã chết khi sang thế giới bên kia – nơi 

mà người Cơ Tu quan niệm là dưới mặt đất. Tượng mồ của người Cơ Tu thường theo 

hai chủ đề: Lớp tượng mồ về động vật như: Hình ảnh rùa núi, con chó, gà, chim Tring, 

rồng...; lớp tượng mồ về thực vật như: Cây rơ đul/gộc (rau dớn), cây đủng đỉnh (atút), 

cây Pơ Plơm (là một loại cây thân gỗ, hoa thường nở vào mùa hè)... Mặc dù, hình mặt 

nạ được làm bằng gỗ, nhưng nó rất có sức sống, dù thấy nó bất động nhưng người Cơ 

Tu vẫn xem mặt nạ ma có linh hồn riêng, trở thành một trong những thiết chế không 

thể thiếu trong cấu trúc nhà mồ của người Cơ Tu vùng núi Quảng Nam. Chính vì vậy, 



 

137 

nhà mồ của người Cơ Tu được nhận xét: “Nó thể hiện lên những nét tinh túy, những 

tác phẩm chính của người Cơ Tu. Chúng được trang hoàng bằng những hình vẽ và 

những điêu khắc cách điệu cực kỳ đa dạng. Mỗi tác phẩm có tính riêng của nó và kiểu 

mẫu không bao giờ trùng hợp. Nghệ thuật trang trí nhà mồ Cơ Tu chỉ xuất xứ từ một 

nền văn minh tương đối tiến bộ mà những gì còn lại sẽ biến mất” [135; tr.372]. 

Trải qua sự thay đổi của thời gian, các điệu múa, điệu hát, kiến trúc điêu khắc 

của người Cơ Tu vẫn còn nguyên giá trị văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, giá trị văn hóa 

NLVĐN có được gìn giữ và phát huy được hay không cần có sự giúp sức của đội ngũ 

trí thức, già làng, trưởng bản và các nghệ nhân dân gian người Cơ Tu. Họ chính là lực 

lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng. Ngoài ra, các cấp chính quyền từ địa phương 

đến trung ương cần tìm hiểu, nghiên cứu để đưa ra các chủ trương chính sách thuận lợi 

để các thế hệ người Cơ Tu hiểu và thấy được trong văn hóa của cộng đồng mình đâu là 

giá trị văn hóa truyền thống cần gìn giữ, đâu là yếu tố văn hóa không còn phù hợp cần 

loại bỏ. 

4.2.4. Giá trị nhân văn  

Người Cơ Tu ở Quảng Nam sống chủ yếu ở các vùng núi cao phía Tây của tỉnh. 

Do vậy, thiên nhiên với họ luôn gắn với Yang (thần linh). Giống như người Kinh, 

người Cơ Tu cũng có tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” (zâp rơu madang). Vì vậy, trong 

đời sống tín ngưỡng, họ vẫn tin có “linh hồn” tồn tại và có ảnh hưởng tới cuộc sống 

của buôn làng. Điều này được thể hiện rất rõ trong các lễ nghi liên quan đến việc sinh 

đẻ, cưới hỏi và ma chay của người Cơ Tu.  

 Trước đây, thiết bị y tế phục vụ cho việc sinh đẻ còn nhiều khó khăn, việc kiêng 

cữ của phụ nữ Cơ Tu khi mang thai và sinh nở chủ yếu dựa theo kinh nghiệm, cảm 

tính. Người Cơ Tu quan niệm, phụ nữ khi mang thai, với mong muốn đứa con của 

mình khi sinh ra được khỏe mạnh, không bệnh tật, đau ốm, họ phải kiêng cữ nhiều thứ 

trong ăn uống và đi lại. Ngay cả khi đặt tên cho đứa trẻ, người Cơ Tu cũng rất quan 

tâm, coi trọng. Tên con cái không được trùng với tên của người đã chết hoặc người cao 

tuổi trong dòng họ. Đây không chỉ là tập tục truyền thống của người Cơ Tu, mà nó còn 

là quy ước về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng mà mình 

đang sinh sống.   

Với người Cơ Tu, trong chu kỳ vòng đời người Têng ping (lễ bỏ mả) là nghi lễ 

quan trọng không thể thiếu đối với người chết. Nghi lễ này chính là mắt xích kết nối 

quan hệ giữa người sống và người đã chết. Lễ này được xem là lần tiễn đưa cuối cùng 
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của người sống dành cho người chết. Khi được hỏi quan niệm của người Cơ Tu về lễ 

têng ping, già làng Pơling N nói: 

“Với người Cơ Tu, Têng ping không chỉ là nghi lễ dành cho người chết, mà còn 

mang ý nghĩa cầu mùa cho gia đình và cả bản làng. Lễ này được thực hiện với mong 

muốn làm giảm cơn tức giận của Yang, giúp cho người sống không còn tâm lí sợ hãi 

trước nỗi ám ảnh của cái chết, đồng thời mang lại sự bình yên cho cuộc sống của các 

thành viên trong cộng đồng”. 

Có thể nói, lễ têng ping là lễ nghi quan trọng trong NLVĐN Cơ Tu. Nó thể hiện 

rõ nét nhân sinh quan, thế giới quan của người Cơ Tu. Giai đoạn chuyển tiếp này, vừa 

để cuộc chia ly được kéo dài cho vơi bớt niềm thương nhớ, cũng như người sống sẽ 

được hồn thiêng che chở trước khi đoạn tuyệt mọi mối quan hệ. Người Cơ Tu xem đó 

là một quy luật, là đạo lí của người sống, là niềm an tâm của người sống nghĩ về người 

đã khuất. Trong lễ têng ping, người Cơ Tu không phân biệt người lành hay người dữ; 

người tốt hay người xấu khi làm lễ. Tất cả họ khi chết đều được người thân tổ chức 

làm lễ têng ping. Đây là tính nhân văn trong một lễ hội mang đậm nét truyền thống của 

người Cơ Tu nói riêng và một số tộc người có tục bỏ mả ở Tây Nguyên nói chung.  

Như vậy, NLVĐN phản ánh rõ nét về thế giới quan và nhân sinh quan của con 

người. Đó cũng chính là những tư tưởng triết lí về không gian, thời gian tâm linh vốn 

đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt Nam. Các lễ nghi trong chu kì đời người Cơ Tu 

phản ánh rất rõ mối quan hệ mang giá trị đạo đức trên – dưới, gia đình – làng bản, cá 

nhân – cộng đồng; phản ánh quan niệm sống của cộng đồng thông qua phong tục, tập 

quán và tín ngưỡng.  

4.2.5. Giá trị tâm linh 

Giá trị tâm linh – tính chất thiêng liêng của tâm tư tình cảm, tâm hồn, tinh thần, 

thể hiện rõ trong quan hệ giữa người sống và người chết, người sống với thần linh. Cái 

thiêng đó luôn hướng tới sự cao cả, được tôn thờ và được xem là đích đến để cùng 

hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghi lễ vòng đời đóng vai trò quan trọng khi tạo 

niềm tin vững chắc ấy. Người Cơ Tu cho rằng, những lễ nghi trong chu kỳ vòng đời 

người được thực hiện sẽ giúp gia đình nhận được sự che chở của thần linh, của tổ tiên 

nhằm đảm bảo một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, thoát khỏi ốm đau, hoạn nạn. 

Khi mang thai, sản phụ phải điêng (kiêng cữ) nhiều thứ trong ăn uống, đi lại để 

không làm ảnh hưởng tới thai nhi. Không chỉ riêng sản phụ phải kiêng cữ trong ăn 
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uống, ở và đi lại, mà người chồng sản phụ cũng không được đi vào rừng cấm của làng, 

những nơi kiêng kị. Như vậy, đằng sau những kiêng cữ trong quan niệm mang tính 

tâm linh, nó còn tạo niềm tin, động viên sản phụ trước mỗi lần sinh nở. Niềm tin ấy 

giúp cho họ an tâm để đón nhận và chịu đựng trước những cơn đau chuyển dạ, cũng 

như phút giây thiêng liêng lẫn hạnh phúc khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa con mà 

mình sinh ra trong biết bao điều kiện khó khăn, đặc biệt là điều kiện y tế không có và 

hiểu biết về sinh nở còn nhiều hạn chế.  

Đối với người chết, người Cơ Tu quan niệm chết không có nghĩa là hết. Họ cho 

rằng, linh hồn người chết vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên cạnh người sống. Do đó, 

quanh nhà mồ, họ trồng một số loại cây lương thực (ngô, sắn, chuối…) với ngụ ý làm 

nguồn lương thực cho người chết. Đối với người chết là phụ nữ, các nghệ nhân tạc một 

số đồ dùng trong sinh hoạt như gùi, 

cuốc. Đối với người chết là đàn ông, 

nghệ nhân tạc đồ dùng như rìu, rựa, 

mũi lao. Đặc biệt, ở phía trước của nhà 

mồ, các nghệ nhân bố trí cặp mặt nạ 

ma thuật (cơb hây/ká bel) ở hai bên và 

vị  thần vị thần bảo vệ cầm cây dao dài 

được đặt ở giữa để bảo vệ ngôi nhà 

mồ. Mặc dù, chiếc mặt nạ ma thuật 

được làm bằng gỗ nhưng nó rất có sức 

sống. Dù thấy nó bất động nhưng người Cơ Tu vẫn xem mặt nạ ma có linh hồn riêng, 

trở thành một trong những thiết chế không thể thiếu trong cấu trúc nhà mồ của người 

Cơ Tu vùng núi ở tỉnh Quảng Nam.  

Trong tín ngưỡng của người Cơ Tu, con trâu là vật hiến tế Yang (thần linh). 

Người Cơ Tu quan niệm, con trâu được xem như một vật quý, linh thiêng trong cộng 

đồng làng. Khi nói về vai trò của trâu trong đời sống tâm linh của người Cơ Tu, tác giả 

Le Pichon nhận định: “Trong tín ngưỡng Cơ Tu, trâu là con vật thiêng, không thuộc 

một cá nhân nào hoặc làng nào, nhưng nó thuộc về tổ tiên...” [135; tr. 394]. Trong 

huyền thoại To raja, trâu được coi là anh của người và lúa. Người Tày, Thái coi trâu là 

bà tổ của họ [24; tr.236]. Trong đời sống của người Cơ Tu, hầu hết các lễ lớn của cộng 

đồng như: Lễ cưới hỏi, lễ hội mừng lúa mới, lễ kết nghĩa giữa hai làng, lễ mừng nhà 

Nhà ở ngày nay của người 

Cơ Tu [NCS, 2017] 
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gươl, lễ têng ping (lễ bỏ mả)... đều có sự xuất hiện của biểu tượng trâu.  

Trong nghệ thuật điêu khắc Cơ Tu, hình ảnh nhà mồ và quan tài là yếu tố đặc 

sắc trong kho tàng di sản văn hoá mang tín ngưỡng dân gian gắn liền với tập tục tang 

ma của người Cơ Tu. Hình đầu trâu tạc 

trên các chi tiết kiến trúc của nhà mồ 

và quan tài đã tạo nên sự bí ẩn trong 

đời sống tâm linh của dân tộc này. 

Quan tài với hai đầu trâu là nét đặc 

trưng độc đáo trong văn hóa của người 

Cơ Tu. Đây là loại hình quan tài rất đặc 

biệt được làm từ hai phần thân khoét  

rỗng, bên ngoài phần nắp tạo hình thân 

trâu, hai đầu trâu nằm đối xứng ở hai 

đầu nắp quan tài, phần đầu trâu được thể hiện rất chân thực với đôi sừng cong vút.  

Trên nhà mồ, hai đầu trâu đối xứng ngay trên hai bờ nóc, có nơi hai đầu trâu 

được thể hiện ở trên hai thanh gỗ chận hai đầu mái nhà mồ. Ngoài hình đầu trâu, trên 

nhà mồ, nhà gươl của người Cơ Tu còn có hình ảnh chim tring và gà. Theo tác giả Tạ 

Đức: “Có truyền thuyết cho rằng, tring là loại chim được thần linh cữ đến để dẫn 

người Cơ Tu tìm đất mới và cũng là sứ giả của thần lúa” [23; tr.44]. Người Cơ Tu 

quan niệm, chim Tring thể hiện sự gắn bó, cố kết của làng Cơ Tu, mong muốn phồn 

thực, hạnh phúc với sự gắn bó, thủy chung của vợ chồng và ước muốn phát triển 

mạnh mẽ, sự tồn tại lâu dài của con người, vật nuôi. Hình ảnh gà là ước mơ vươn cao, 

vươn xa và mong muốn có cuộc sống ngày càng ấm no của dân làng mình. Trong các 

lễ hội quan trọng của làng, gà là lễ vật để dâng cúng thần linh. 

Ngôi nhà mồ – biểu tượng hữu hình thể hiện rõ nét tâm linh của cộng đồng Cơ 

Tu. Không phải vậy mà khi đề cập tới nhà mồ truyền thống của người Cơ Tu, tác giả 

Tạ Đức nhận định: “Ngôi nhà mồ thể hiện một cư dân Đông Á xưa, coi ngôi nhà mồ là 

một vũ trụ hai bên 3 tầng – 3 thế giới. Hai bên là đông tây, phí đông gắn với mặt trời, 

sự sống – người đàn bà – chim/gà; phía tây gắn với mặt trăng, cái chết, người đàn ông, 

trâu. Mái nhà là thế giới bên trên, nở tiên – thần linh thể hiện qua các con vật thiêng. 

Sàn lững giữa quan tài và mái là thế giới giữa con người, nơi tái hiện cảnh 6 người 

trong đám ma: 4 người đàn ông đứng đánh trống, thổi khèn, đánh chiêng, hút thuốc, 

hai người đàn bà ngồi bó gối – chống cằm, khóc. Bốn góc là 4 con gà. Dưới cùng thế 

Quan tài hình đầu trâu của người  

     Cơ Tu [Bhơriu Quân, 2014] 
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giới bên dưới của người chết, nơi đặt quan tài” [23; tr.92]. Ngoài yếu tố tâm linh, nhà 

mồ và chiếc quan tài của người Cơ Tu còn là một tác phẩm tạo hình độc đáo, ấn tượng 

trong đời sống văn hóa của tộc người này.  

Với tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”, trong quan hệ với thế giới tự nhiên, người 

Cơ Tu luôn hướng về cái cao cả, thiêng liêng được tôn thờ, đó là thế giới thần linh. 

Các lễ nghi trong chu kỳ đời người giữ một vài trò quan trọng khi tạo niềm tin vững 

chắc. Mỗi lễ nghi được thực hiện sẽ giúp gia đình nhận được sự che chở của thần linh, 

tổ tiên nhằm đảm bảo một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, thoát khỏi ốm đau, hoạn 

nạn. Điều này được thể hiện rõ nét qua: kiêng cữ, lễ vật, âm nhạc, nghi thức trong các 

nghi lễ vòng đời người Cơ Tu.  

 4.3. MỘT SỐ BÀN LUẬN 

4.3.1. Nghi lễ vòng đời trong nhận thức của người Cơ Tu 

Các lễ hội, lễ nghi truyền thống của người Cơ Tu nói chung, các nghi lễ trong 

chu kỳ vòng đời người nói riêng đang có xu hướng linh hoạt, đơn giản hóa trong quá 

trình thực hiện: Quy trình tổ chức nghi lễ; không gian, thời gian tổ chức nghi lễ; đối 

tượng tham gia nghi lễ. 

Trước đây, các lễ nghi trong chu kỳ vòng đời người được tổ chức theo một trình 

tự nhất định. Trong mỗi giai đoạn của vòng đời người có những lễ nghi khác nhau, 

giữa các lễ nghi trong một giai đoạn lại diễn ra theo thứ tự trước – sau, chẳng hạn 

trong giai đoạn sinh đẻ của người Cơ Tu, các nghi lễ được diễn ra theo thứ tự như: Lễ 

cúng báo hết cữ, lễ rước đứa trẻ vào nhà, lễ trình thần linh (Yang), lễ trình với tổ tiên. 

Gia đình sản phụ không thể tổ chức lễ trình với tổ tiên về sự có mặt của đứa trẻ nếu 

chưa tổ chức lễ cúng báo hết cữ; Lễ đâm trâu không thể tổ chức nếu như chú rể và cô 

dâu chưa tổ chức lễ cưới. Đây là các nghi lễ được người Cơ Tu thực hiện một cách 

nghiêm túc. Ngày nay, các nghi lễ trong mỗi giai đoạn vòng đời người có xu hướng 

linh hoạt và giản đơn hơn, trường hợp sản phụ sinh đẻ ở bệnh viện, thì ngay khi trở về 

nhà, gia đình sản phụ tổ chức lễ trình với tổ tiên về sự có mặt của đứa trẻ trong gia 

đình; Lễ đâm trâu được người Cơ Tu tổ chức ở bất kỳ thời điểm nào trong năm để 

phục vụ hoạt động lễ hội cộng đồng, đáp ứng cho nhu cầu đối với du khách tham quan.  

Sống trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, người Cơ Tu đã biết tiết kiệm thời 

gian và tiền bạc. Trong nghi lễ vòng đời, họ có xu hướng rút ngắn thời gian, thu hẹp 

phạm vi về không gian tổ chức. Trước đây, nghi lễ cưới hỏi, tang ma được người Cơ 
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Tu tổ chức cúng tế, ăn uống dài ngày, thậm chí là nhiều lễ nghi hậu cưới xin và tang 

ma được người Cơ Tu tổ chức sau đó một hoặc hai năm (lễ đâm trâu, lễ bỏ mả...), 

nhưng bây giờ thời gian đã được rút ngắn, không gian diễn ra nghi lễ chỉ thực hiện 

trong phạm vi gia đình, dòng họ, chứ không tổ chức quy mô toàn cộng đồng, chẳng 

hạn như: lễ cưới, lễ cúng ma xấu, lễ đâm trâu. 

Trước đây, các nghi lễ của chu kỳ vòng đời người truyền thống, người Cơ Tu 

thực sự là chủ thể, mỗi người tham gia gánh vác một việc nào đó trong tổ chức nghi lễ. 

Theo đó, việc quản lý đều do Hội đồng làng, mà trong đó già làng (Takoh bhươl) là 

người giữ vai trò chủ chốt. Bây giờ, một số nghi lễ, lễ hội trong cộng đồng người Cơ 

Tu đều do chính quyền các cấp chỉ đạo, vì vậy vai trò của hội đồng làng, già làng và 

người dân Cơ Tu – chủ thể sáng tạo của nghi lễ và lễ hội truyền thống phần nào bị 

đánh mất; Nghi lễ cá nhân và nghi lễ cộng đồng không còn mối quan hệ, tác động qua 

lại lẫn nhau; Chủ lễ, đối tượng tham gia nghi lễ chủ yếu là người dân trong buôn làng. 

Ngày nay, nghi lễ và lễ hội của người Cơ Tu có người dân hành hương tham dự và 

đông đảo du khách tham gia lễ hội qua không gian ảo. Sự thay đổi này phần nào làm 

mất dần ý nghĩa và tính thiêng vốn có của nghi lễ trong nhận thức và quan niệm của 

người Cơ Tu so với trước đây.  

Trong truyền thống, người Cơ Tu quan niệm, việc tổ chức lễ nghi không đúng 

thời điểm là điều tối kỵ, mất đi tính thiêng, bị thần linh (Yang) giận dữ. Ngày nay, 

nhiều nghi lễ trong chu kỳ đời người đã chuyển dịch thời gian, không gian cho phù 

hợp với điều kiện, tình hình mới. Đây là nguyên nhân có thể dẫn đến sự phai nhạt đáng 

kể niềm tin và giá trị của tín ngưỡng truyền thống trong nghi lễ vòng đời người Cơ Tu.  

4.3.2. Xu hướng phai nhạt nghi lễ vòng đời truyền thống 

Phong tục tập quán, tín ngưỡng trong cộng đồng người Cơ Tu nói chung, nghi 

lễ trong chu kỳ đời người của người Cơ Tu nói riêng là sản phẩm được hình thành 

trong xã hội của người Cơ Tu trong quá khứ (trong truyền thống). Tuy nhiên, dưới tác 

động của những nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhiều tập quán bản địa tốt đẹp 

của tộc người Cơ Tu đã bị mai một và mất dần theo thời gian.  

Trước đây, nhà gươl (ngôi nhà truyền thống) là ngôi nhà chung của cộng đồng. 

Đây cũng chính là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, hành chính của làng. Mặc dù 

vậy, các nghi lễ quan trọng của cá nhân cũng được tổ chức tại nhà gươl. Chẳng hạn, 

theo phong tục của người Cơ Tu khi trai gái làm lễ cưới phải đến nhà gươl để thực 

hiện theo phong tục của làng. Sau một đến hai năm, cũng tại sân nhà gươl, gia đình 
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chú rể thực hiện nghi lễ cuối cùng đối với nhà gái – lễ đâm trâu. Trong lễ cưới, cô dâu 

và chú rể mặc trang phục truyền thống. Những bộ trang phục dệt bằng thổ cẩm, đính 

cườm, nhiều màu sắc, họa tiết của người Cơ Tu được thay thế bởi những bộ váy cưới 

hiện đại.  

Trong cưới hỏi, nhiều phong tục truyền thống của người Cơ Tu biểu hiện nét 

văn hóa độc đáo, riêng có của người Cơ Tu. Chẳng hạn, trong thời kỳ tiền hôn nhân 

người Cơ Tu có tục đi Sim, ngủ ruông. Hình thức tìm hiểu này không chỉ thể hiện tài 

năng của chàng trai, cô gái; mà còn là minh chứng cho sự nghiêm túc thực hiện luật 

tục của cộng đồng. Ông Trần Tấn V cho biết:  

“Trai gái Cơ Tu bây giờ tìm hiểu và tự do yêu đương; nhiều khi đám cưới diễn 

ra chỉ trong vài ngày quen biết. Vì vậy, nhiều nét văn hóa trong truyền truyền thống 

của người Cơ Tu đã mai một dần. Khi tổ chức lễ cưới, người Cơ Tu không phải đến 

nhà gươl thực hiện lễ nghi cúng thần linh như trước đây, họ tổ chức nghi lễ cưới tại tư 

gia hoặc nhà văn hóa của thôn, xã. Sau một hoặc hai năm, nhà trai cũng không còn 

thực hiện lễ đâm trâu cho nhà gái nữa”. 

Trong tang ma, nhiều lễ nghi trước đây không được tổ chức đối với người chết 

xấu. Theo tục lệ của người Cơ Tu, nếu trong làng có người chết xấu phải tổ chức lễ 

cúng ma xấu tại hai địa điểm (nơi ở cũ và nơi ở mới của làng). Ngày nay, dù chết xấu 

hay chết bình thường, họ đều tổ chức tang lễ như nhau, do đó lễ cúng ma xấu cũng 

không được người Cơ Tu tổ chức. Về thời gian, không gian trong tang ma của người 

Cơ Tu có xu hướng rút ngắn và thu hẹp phạm vi tổ chức so với trước đây. Tục khóc lý 

trong đám tang của người Cơ Tu không còn nữa. Khi người Cơ Tu không còn tổ chức 

lễ bỏ mả (têng ping) cho người chết, phong tục làm làm nhà mồ, tượng mồ, làm quan 

tài và lễ đâm trâu vì thế cũng không được người Cơ Tu thực hiện.  

Khi trình độ dân trí được nâng lên, người Cơ Tu đã dần thay đổi về nhận thức, 

quan niệm về phong tục tập quán, tín ngưỡng trong đời sống. Họ không còn quá tin 

vào vai trò, sức mạnh của thần linh (Yang) đối với cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, 

nhiều nghi lễ trong chu kỳ vòng đời người liên quan đến thần linh cũng dần mất đi 

như: Khi người vợ mang thai, người chồng lỡ vào rừng săn bắn phải làm lễ cúng tạ lỗi 

với thần rừng; Khi đứa trẻ được đưa về nhà, gia đình sản phụ tổ chức lễ cúng báo hết 

cữ, lễ rước đứa trẻ vào nhà, lễ trình thần linh (Yang); Khi trai gái lỡ mang thai ngoài ý 

muốn mà chưa làm lễ cưới hỏi thì phải làm lễ cúng Yang, Lễ tạ lỗi với làng.  

Như vậy, khi trình độ dân trí được nâng lên, cơ cấu kinh tế và tổ chức xã hội 
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của người Cơ Tu thay đổi, thì các lễ nghi, lễ hội liên quan đến nghi lễ vòng đời vì thế 

cũng có xu hướng thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Nhiều lễ nghi trong chu kỳ 

vòng đời truyền thống cũng dần mai một, thay vào đó là sự xuất hiện của một số lễ 

nghi mới được người Cơ Tu tiếp thu từ văn hóa của người Kinh. Sự biến mất của một 

số nghi lễ truyền thống kết hợp với sự xuất hiện những nghi lễ mới làm cho văn hóa 

của người Cơ Tu nói chung, nghi lễ vòng đời nói riêng mang diện mạo mới.  

4.3.3. Xu hướng thích nghi của người Cơ Tu trong thực hiện các nghi lễ 

vòng đời 

Khi niềm tin truyền thống về vai trò của những lực lượng siêu nhiên được Cơ 

Tu nhìn nhận và giải thích bằng khoa học như: Khi sản phụ mang thai không được đến 

đám cưới, đám ma, lễ hội của làng vì sợ thần linh trừng phạt; Không được ăn các loại 

quả dứa, ổi, ớt và các con vật rùa, nhím, chuột, mang vì họ sợ không sinh con được; 

Nếu trong làng có nhiều người chết xấu, người Cơ Tu cho rằng, nơi họ đang sống là 

đất xấu hoặc do thần linh trừng phạt làng, vì vậy họ phải rời bỏ làng cũ để đi nơi khác 

lập làng mới... thì hiện nay người Cơ Tu coi đó là những việc rất đời thường, sản phụ 

khi mang thai cần được ăn uống sao cho đủ chất; Sản phụ có thể tham dự đám cưới, đi 

viếng đám tang, tham gia lễ hội...; Trong làng có nhiều người chết do bệnh tật hay do 

vào rừng săn bắn, hái lượm (bắt ong, săn thú rừng...) bị ngã, bị rắn cắn... thì họ quan 

niệm đơn giản là do số phận, không may mắn.   

Ngày nay, nhiều nghi lễ, lễ hội liên quan đến chu kỳ vòng đời người truyền 

thống được người Cơ Tu phục hồi với sự giúp sức của doanh nghiệp, chính quyền địa 

phương. Việc phục dựng giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời bằng cách mô phỏng 

lại các hoạt động, nghi thức vốn có trong truyền thống như: các điệu múa tung tung ya 

yá, hát lý, nói lý, trang phục và kịch bản thực hiện các bước hành lễ, thụ lễ... Quá trình 

tham gia các hoạt động văn hóa của người Cơ Tu nói chung, các lễ nghi trong chu kỳ 

đời người nói riêng đã có tác động nhất định đến ý thức của chủ thể văn hóa, mà nhất 

là thế hệ trẻ người Cơ Tu có cơ hội hiểu hơn về văn hóa cộng đồng, từ đó nảy sinh 

niềm tin yêu đối với các giá trị văn hóa của dân tộc.  

Qua quá trình giao lưu và tiếp xúc văn hóa các tộc người khác, đặc biệt là văn 

hóa của người Kinh, người Cơ Tu đã có những thay đổi trong văn hóa truyền thống và 

tiếp thu các yếu tố văn hóa mới trong các lễ nghi vòng đời người. Nhiều lễ nghi, lễ vật 

trong NLVĐN trong truyền thống người Cơ Tu không có như: Lễ thôi nôi, lễ đầy 

tháng, lễ sinh nhật, lễ mừng thọ; người Cơ Tu cũng lập bàn thờ, đặt di ảnh người quá 



 

145 

cố và bát hương thờ người chết trong nhà... Ngoài ra, việc tiếp thu những yếu tố mới 

vào trong nghi lễ còn thể hiện ở việc đưa những lễ vật mới vào trong cúng tế. Chẳng 

hạn, trong tiệc sinh nhật của trẻ có bánh kem, bánh kẹo, hoa quả; Trong cưới hỏi có lễ 

vật, lễ nghi: Trao nhẫn vàng, vòng vàng, cắt bánh cưới; Trong các nghi lễ của người 

chết, lễ vật có: Rượu trắng, thuốc lá, bia, bánh kẹo...     

Nếu như trước đây, việc tổ chức, quản lý lễ nghi, lễ hội đều do Hội đồng làng 

đảm nhận, mà trong đó già làng (Takoh bhươl) là người giữ vai trò chủ chốt. Bây giờ, 

chính quyền đã ban hành các quy định về các hoạt động liên quan đến tổ chức, quản lý 

lễ nghi, lễ hội. Điều này đã tác động, ảnh hướng đến các hoạt động văn hóa của người 

Cơ Tu nói chung, nghi lễ vòng đời người nói riêng. Nhiều lễ hội, lễ nghi được tổ chức 

một cách chuyên nghiệp, với sự trợ giúp, giám sát của chính quyền cơ sở. Nhiều nơi, 

chính quyền cấp xã, huyện can thiệp quá sâu vào việc tổ chức chương trình lễ hội, lễ 

nghi của buôn/làng làm mất đi tính chất thiêng của từng lễ nghi và hạn chế tính chủ 

động của cộng đồng.  

Nhiều lễ hội, lễ nghi liên quan đến NLVĐ ngày càng có quy mô ngày càng mở 

rộng và đang được nâng lên thành các lễ hội của địa phương để phục vụ cho hoạt động 

du lịch. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Tấn V cho biết thêm: 

“Nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật liên quan đến lễ nghi, lễ hội của người Cơ Tu 

được phục dựng lại như: Các điệu múa tung tung ya yá, hát lý, khóc lý, trang phục và 

các món ăn truyền thống. Tuy nhiên, tất cả những điều này được người dân, nghệ nhận 

thể hiện chỉ mang tính biểu diễn, mô phỏng lại. Người tham gia lễ hội và các lễ nghi 

nhiều khi họ không hiểu hết các giá trị tâm linh và giá trị nghệ thuật qua cách hành lễ, 

động tác, vì họ chỉ biểu diễn sao cho giống với các động tác, nghi thức truyền thống 

của người Cơ Tu mà họ được đào tạo, truyền dạy lại”. 

Như vậy, nguyên nhân của những biến đổi trên được xác định đến từ cả yếu tố 

chủ quan và khách quan. Xu hướng chuyển đổi, vai trò của chủ thể từ người dân, cộng 

đồng sang các cấp chính quyền. Hơn nữa, mặt trái của cơ chế thị trường với xu hướng 

thúc đẩy “thương mại hóa” các lễ hội, lễ nghi liên quan đến nghi lễ vòng đời người (lễ 

cưới hỏi, lễ hội đâm trâu, lễ têng ping...) đã đặt ra hàng loạt vấn đề trong tổ chức, quản 

lý, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, hội nhập 

quốc tế, sự biến đổi của các lễ nghi, lễ hội truyền thống cũng như sự xuất hiện nhiều 

loại hình tổ chức sự kiện mới liên quan đến nghi lễ vòng đời là tất yếu khách quan 

trong đời sống văn hóa các tộc người thiểu số ở Việt Nam nói chung, tộc người Cơ Tu 
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nói riêng hiện nay.  

4.3.4. Vấn đề quản lý văn hóa hiện nay 

Công tác quản lý văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của xây 

dựng nền văn hóa phù hợp với phát triển chung của đất nước. Nhìn chung, các chủ 

trương, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người thiểu số ở Việt Nam 

hiện nay của Đảng và Nhà nước là đúng đắn. Tuy nhiên, công tác triển khai và thực thi 

chính sách văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở mỗi địa phương nói chung, 

tộc người Cơ Tu nói riêng hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.  

Tại tỉnh Quảng Nam, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các tộc 

người thiểu số tại địa phương nói chung được chính quyền quan tâm, đầu tư trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau. Trong Đề án hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hóa 

các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025 ngày 06 tháng 

11 năm 2019 cũng đã nêu rõ những mục tiêu cụ thể được hỗ trợ bảo tồn văn hóa đồng 

bào như: ngôn ngữ, chữ viết; bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống; hỗ trợ bảo tồn, 

phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian. Chính sách về công tác bảo tồn, phát 

triển văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng còn được thể hiện qua: 

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 về Chương trình phát 

triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030. Tuy nhiên, các chính sách khi áp dụng cho từng tộc người thì vẫn chưa thực sự 

hiệu quả.  

Đối với vùng có người Cơ Tu cư trú và sinh sống, việc triển khai các chủ 

trương, chính sách chưa sát với thực tế, chưa gắn việc bảo tồn văn hóa với phát triển 

kinh tế và đảm bảo đời sống cho người dân. Các hoạt động văn hóa nói chung, hoạt 

động văn hóa liên quan đến NLVĐN Cơ Tu nói riêng vẫn còn nặng tính hình thức. 

Nhiều lễ hội (lễ đâm trâu, tái hiện lễ cưới truyền thống, tổ chức mặc trang phục truyền 

thống, biểu diễn các điệu múa tung tung ya yá, hát lý...). Các hoạt động này được thực 

hiện nhằm phục vụ cho kinh doanh lữ hành hay các sự kiện văn hóa thường niên theo 

quy định của địa phương, chứ chưa thể hiện được ở tầng cốt lõi các yếu tố về nghệ 

thuật dân gian và yếu tố tâm linh của nó. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu T giải thích:  

“Đối với người Cơ Tu, họ sống chủ yếu là bám rừng và canh tác nương rẫy; 

nhưng các quy định về quản lý đất đai, định canh định cư lại không đáp ứng được 

mong muốn của đồng bào Cơ Tu. Do đó, nhiều tập tục liên quan đến rừng và canh tác 

nương rẫy đã biến đổi so với trước đây. Yếu tố thánh thần liên quan đến rừng, nương 
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rẫy được chi phối bởi phong tục, tập quán và luật tục vô hình giờ đã không còn nữa. 

Hay trong hôn nhân, người Cơ Tu có truyền thống hôn nhân họ hàng; nhưng trong luật 

hôn nhân và gia đình lại không có quy định này”. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến phong tục tập quán của dân tộc Cơ Tu còn 

nặng tính áp đặt. Việc vận dụng chính sách vào thực tiễn địa phương thiếu tính sát 

thực do thiếu hiểu biết một cách sâu sắc về đối tượng tiếp nhận và thực thi chính sách.  

Đối với đội ngũ già làng, trưởng bản, các nghệ nhân dân gian, thầy cúng là 

người Cơ Tu, chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra được phương án quản lý và có 

chính sách hỗ trợ cụ thể; trong khi đó, họ chính là “những báu vật nhân văn sống” 

(Living Human Treasures) lưu giữ và truyền dạy giá trị văn hoá của cộng đồng người 

Cơ Tu. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều già làng/trưởng bản, nghệ nhân người Cơ Tu 

không còn mặn mà với văn hóa truyền thống của cộng đồng. Trao đổi về vấn đề này, 

ông ALăng Đ nói:  

“Tôi thấy Đảng và Nhà nước ban hành một số chính sách chung đối với đồng 

bào Cơ Tu. Tuy nhiên, chính sách dành riêng cho già làng/trưởng bản và nghệ nhân 

như chúng tôi thì chưa có. Chúng tôi tự kiếm sống bằng cách đi làm rẫy, làm thuê cho 

các điểm du lịch tại địa phương như dựng nhà ở, nhà gươl truyền thống của người Cơ 

Tu hoặc đi biểu diễn cho các công ty lữ hành”. 

Hơn nữa, đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực văn hóa ở các xã, huyện Đông 

Giang, Nam Giang, Tây Giang – Quảng Nam hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu 

thực tế đặt ra. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Tấn V cũng cho biết thêm:  

“Hiện nay, một số xã, huyện thuộc địa bàn người Cơ Tu sinh sống vẫn còn tồn 

tại thực trạng cán bộ không có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa; những cán 

bộ làm việc khác nhưng phải kiêm nhiệm thêm công tác văn hóa. Một số nơi, chính 

quyền địa phương bố trí cán bộ làm công tác văn hóa nhưng chỉ theo diện hợp đồng 

với mức phụ cấp thấp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng bảo tồn 

và phát huy văn hóa truyền thống của người Cơ Tu ở hầu hết các địa phương đều gặp 

nhiều khó khăn, hạn chế”. 

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, công tác quản lý văn hóa có vai trò rất quan 

trọng đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của tộc người 

Cơ Tu. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, NLVĐN càng biến đổi mạnh hơn cả về nội 

dung lẫn hình thức. Do đó, các cơ quan chuyên môn, các nhà quản lý văn hóa cần có 

những biện pháp hợp lý, chương trình hành động thiết thực để bảo tồn giá trị văn hóa 



 

148 

truyền thống của tộc người Cơ Tu, trong đó có NLVĐN.  

Có thể nói, các chính sách văn hóa của chính quyền địa phương đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số ở Quảng Nam đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống 

kinh tế - xã hội, khôi phục bản sắc văn hóa cộng đồng. Đây chính là tiền đề cho việc 

duy trì và phát huy các giá trị văn hóa tộc người thông qua: phong tục tập quán, tín 

ngưỡng, lễ hội, kiến trúc, điêu khắc, hát lý, khóc lý của người Cơ Tu.   

4.3.5. Phát huy giá trị nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu hiện nay 

 Để phát huy giá trị nghi lễ vòng đời, người Cơ Tu cần nhận thức đúng đắn việc 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Bên cạnh đó, các cấp chính 

quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước bằng những việc làm cụ thể như: 

- Trong mối quan hệ giữa chủ làng - già làng với trưởng thôn/bản, cần có sự kết 

hợp giữa bộ máy quản lý hiện hành của nhà nước với cơ chế tự quản của làng. Đó 

cũng là cơ sở để dung hòa giữa phong tục tập quán, luật tục và pháp luật, kết hợp giữa 

chính quyền với hội đồng già làng, trưởng bản; từ đó điều chỉnh các mối quan hệ xã 

hội trong làng bản. 

- Công tác vận động, tuyên truyền phải giúp người Cơ Tu hiểu rằng, họ vừa là 

chủ thể sáng tạo văn hóa, vừa là người thụ hưởng, vừa là người giữ gìn và phát huy giá 

trị văn hóa. Từ đó, giúp họ nhận thức đúng đắn và tự nguyện tham gia vào quá trình 

bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng mình.  

- Các cấp chính quyền cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực, đảm bảo mức 

sống tối thiểu đối với đội ngũ già làng, trưởng bản, các nghệ nhân dân gian, thầy cúng. 

Khi cuộc sống được cải thiện, họ sẽ dành nhiều thời gian cho việc truyền dạy nghề 

(nghề cúng, nghề dệt, nghề làm tượng mồ, nhà mồ...), dạy tiếng Cơ Tu cho thế hệ kế 

cận và tích cực tham gia vào các lễ hội truyền thống của cộng đồng.  

- Phát huy các nguồn kinh phí hỗ trợ công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn giá 

trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu nói chung, giá trị trong NLVĐN nói riêng 

thông qua các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo…; Cần có 

những nghiên cứu sâu, rộng về tổng thể văn hóa của người Cơ Tu, đặc biệt là các 

phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ nghi liên quan đến chu kỳ vòng đời người; Các đài 

phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương cần tích cực phối hợp với già 

làng, trưởng bản, các nghệ nhân dân gian, thầy cúng và người dân... tổ chức sản xuất 
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nhiều phim tài liệu, chuyên đề về luật tục, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội liên quan đến 

bản sắc văn hóa tộc người Cơ Tu; Khi vận dụng chính sách vào thực tiễn đời sống, 

người làm công tác văn hoá cần tôn trọng lịch sử, tiếng nói, chữ viết và phong tục tập 

quán của người Cơ Tu.  

Ngoài ra, phát huy văn hóa truyền thống Cơ Tu cần dựa trên cơ sở xây dựng đội 

ngũ và phát triển hoạt động du lịch cộng đồng. Đây là việc làm thiết thực giúp người 

Cơ Tu vừa gìn giữ văn hóa truyền thống trong nghi lễ vòng đời người, vừa truyền dạy 

cho các thế hệ kế cận về phong tục tập quán của cộng đồng, vừa đưa những giá trị văn 

hóa liên quan đến nghi lễ vòng đời người ra bên ngoài, cụ thể như: 

- Cần xác định rõ vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, những người đứng 

đầu dòng họ, thầy mo, thầy cúng và các nghệ nhân dân gian người Cơ Tu trong công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của tộc người này. Bởi vì, họ 

chính là chủ thể, lực lượng quan trọng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 

làng văn hóa.  

- Phát triển du lịch theo hướng sinh thái - văn hóa tộc người sẽ khai thác được 

các yếu tố liên quan đến phong tục tập quán, lễ hội, kiến trúc, văn nghệ dân gian, trang 

phục truyền thống, ăn uống, nhà ở... của cộng đồng người Cơ Tu. Hoạt động này vừa 

góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng cao đời sống kinh tế cho 

đồng bào Cơ Tu. 

- Giới thiệu văn hóa truyền thống của người Cơ Tu phục vụ các tour du lịch để 

thu hút khách tham quan như: Văn hóa vật thể (nhà sàn, nhà gươl, nhà mồ, ché, gùi, 

thêu dệt, ẩm thực...); văn hóa phi vật thể (các điệu múa tung tung ya yá, hát lý, lễ hội 

truyền thống...). Đây là nét đẹp văn hóa tộc người liên quan đến NLVĐN Cơ Tu mà du 

khách có nhu cầu quan tâm, khám phá, tìm hiểu.  

- Phát triển du lịch kết hợp với văn hóa truyền thống sẽ khuyến khích đồng bào 

Cơ Tu mặc trang phục truyền thống (áo vỏ cây, khố, áo chữ X, tấm choàng, váy chrờ 

dhu…), giữ gìn các nghề cổ truyền (đan lát, thêu dệt, điêu khắc...), tham gia biểu diễn 

văn nghệ dân gian (các điệu múa tung tung ya yá, hát lý...) và thực hành các bài cúng, 

lễ nghi... trong các dịp lễ hội.  

Tiểu kết chương 4 

Văn hóa truyền thống nói chung, nghi lễ vòng đời người nói riêng đã góp phần 

tạo nên đặc điểm, bản sắc văn hóa của tộc người Cơ Tu. Thông qua các lễ nghi trong 
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chu kỳ vòng đời người, chúng ta nhận diện được đặc trưng văn hóa của người Cơ Tu 

so với các tộc người khác ở Việt Nam. Hơn thế nữa, NLVĐN cũng góp phần chuyển 

tải văn hóa của cộng đồng Cơ Tu qua các thành tố như: luật tục, phong tục, tín 

ngưỡng, lễ hội, trang phục truyền thống, kiến trúc, nghệ thuật dân gian... 

Nghi lễ vòng đời người Cơ Tu ngoài nét riêng, còn mang những đặc trưng 

chung văn hóa nhóm Môn – Khmer về tục lệ, tín ngưỡng liên quan đến con người và 

tự nhiên như: những kiêng cữ trong sinh đẻ – cưới hỏi – tang ma, quan niệm về cái 

chết (ma tốt, ma xấu), quan niệm về thần rừng, thần linh nói chung – Yang. Nói cách 

khác, người Cơ Tu và các tộc người trong nhóm Môn – Khmer đều có tín ngưỡng “vạn 

vật hữu linh” (mọi vật đều có “linh hồn”). Điều này thể hiện rất rõ qua các lễ nghi 

trong chu kỳ vòng đời người. Tuy nhiên, dưới tác động, ảnh hưởng của kinh tế – xã 

hội và quá trình tiếp xúc, giao lưu với các tộc người khác, người Cơ Tu bên cạnh ý 

thức bảo tồn văn hóa của cộng đồng dân tộc mình đã biết tiếp thu nhiều yếu tố văn hóa 

mới từ bên ngoài.  

Nghiên cứu NLVĐN là cách để tiếp cận với nền văn hóa cổ xưa của người Cơ 

Tu. Thông qua nghi lễ vòng đời người, nhiều giá trị văn hóa của họ được lưu giữ và 

trao truyền từ đời này qua đời khác: văn hóa vật thể (trang phục truyền thống, chiêng, 

ché, nhà mồ, tượng mồ, quan tài, cột xơnur, nhà gươl...); văn hóa phi vật thể (các điệu 

múa tung tung ya yá, hát lý, khóc lý, lễ hội đâm trâu...). Tuy nhiên, sống trong xã hội 

hiện đại, người Cơ Tu có điều kiện tiếp cận với văn hóa bên ngoài một cách dễ dàng. 

Do đó, NLVĐN bên cạnh giá trị văn hóa truyền thống cũng đã bổ sung những thành tố 

mới. Trong sinh đẻ, cưới hỏi và tang ma, thế hệ ông (bà) người Cơ Tu vẫn có những 

kiêng cữ. Khác với thế hệ ông (bà) và cha (mẹ), giới trẻ người Cơ Tu khi tách ra ở 

riêng, đi làm, học tập xa nhà và tiếp xúc với nhiều kênh thông tin đại chúng… họ đã có 

những thay đổi nhận thức về NLVĐN cả nội dung lẫn hình thức.  

Với nền văn hóa phong phú, độc đáo thì việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn 

hóa của tộc người Cơ Tu nói chung, giá trị văn hóa trong NLVĐN nói riêng ngày càng 

trở nên đặc biệt cần thiết trong điều kiện hiện nay. Nghiên cứu đặc điểm, giá trị, xu 

hướng biến đổi của NLVĐN, luận án đề xuất nhóm các giải pháp như: Phát huy giá trị 

văn hóa NLVĐN Cơ Tu dựa trên cơ chế, chính sách; xây dựng đội ngũ; hoạt động du 

lịch cộng đồng. Có thể xem đây là những giải pháp cơ bản không chỉ giúp người Cơ 
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Tu gìn giữ giá trị văn hóa trong NLVĐN, mà còn góp phần nâng cao trình độ dân trí, 

đời sống kinh tế cho tộc người này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾT LUẬN  
 

1. Trong tiến trình phát triển lịch sử và sáng tạo văn hóa, tộc người Cơ Tu nói 

riêng, các tộc người thiểu số sinh sống trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung, 

còn bảo lưu một cách tương đối nguyên vẹn các yếu tố văn hóa truyền thống, trong đó 
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có nghi lễ vòng đời người. Nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa truyền thống của tộc người 

Cơ Tu qua NLVĐN là việc làm thiết thực và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bởi vì, 

NLVĐN được xem là môi trường tốt nhất để bảo lưu và trao truyền giá trị văn hóa tộc 

người. Qua nghiên cứu, tìm hiểu NLVĐN, chúng tôi muốn cung cấp một cái nhìn toàn 

diện về các giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Cơ Tu (phong tục tập quán, tín 

ngưỡng, nhân sinh quan, văn hóa nghệ thuật...).   

2. Các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam là nơi cư trú của nhiều tộc người, trong 

đó có tộc người Cơ Tu. Trải qua lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, người Cơ Tu 

đã quần tụ sinh sống chủ yếu trên những dãy núi cao. Tuy nhiên, sau giải phóng 1975, 

mà nhất là từ khi thành lập xã mới, người Cơ Tu đã dần di cư xuống sinh sống ở hai 

bên các con đường, quanh khu vực trung tâm hành chính của xã, huyện được nhà nước 

đầu tư xây dựng. Cuộc sống của người Cơ Tu vẫn bám rừng và canh tác nưỡng rẫy. 

Qua quá trình sống gần, sống chung với các tộc người khác, người Cơ Tu đã thích nghi 

dần với cuộc sống mới. Mặc dù vậy, họ vẫn có ý thức bảo tồn văn hóa bản địa trong 

cộng đồng rất tốt, trong đó có các lễ nghi liên quan đến chu kỳ vòng đời người.  

3. Nghiên cứu cách thức và nghi thức tiến hành NLVĐ người Cơ Tu, chúng tôi 

nhận thấy trong chu kỳ vòng đời người có sự chuyển đổi rõ nét (trước ngưỡng – trong 

ngưỡng – sau ngưỡng). Tuy nhiên, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với 

nhau (nghi lễ trước là tiền đề cho nghi lễ sau). Ở người Cơ Tu, NLVĐ là nghi lễ bắt 

buộc đối với mỗi người. Thông qua đó, mỗi cá nhân không chỉ thực hiện nghĩa vụ của 

bản thân với gia đình và buôn làng, mà còn chịu sự tác động bởi phong tục tập quán, 

tín ngưỡng, thiết chế của cộng đồng.   

4. Trải qua quá trình hình thành và tồn tại trong ý thức cộng đồng, NLVĐN đã 

tạo nên nhiều giá trị văn hóa trong đời sống của tộc người Cơ Tu: Giá trị văn hóa về 

rừng: rừng cấm, rừng tâm linh...; Về lễ hội: lễ têng ping, lễ đâm trâu, lễ kết nghĩa...; 

Kinh nghiệm sinh đẻ và chăm sóc con cái: Kiêng cữ trong ăn uống, đi lại, việc sử dụng 

các loại nước uống...; Các điệu múa, điệu hát trong cưới hỏi, tang ma: Điệu múa tung 

tung ya yá và hát lý, khóc lý...); Nhiều công trình kiến trúc độc đáo: Nhà mồ, tượng 

mồ, chiếc quan tài, cột xơnur...); Giá trị nhân văn: Tục ngủ ruông (lướt zướng) hay còn 

gọi là “ngủ mái”, lễ tri ân của cô dâu, chú rể và gia đình đối với bà con dân làng (lễ tắp 

blo, prơ pơ lăng...), lễ trả ơn bố mẹ (lễ prơ rơ lăng, prơ rơ lêh...), lễ cảm ơn người mai 

mối (trơ ping cơlưng).... 
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5. Nghiên cứu văn hóa Cơ Tu qua NLVĐN là cách để tiếp cận cũng như kết nối 

văn hóa truyền thống của người Cơ Tu với các dân tộc khác cùng cư trú trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, mà nhất là với dân tộc Kinh. Từ đó, chúng ta có thể nhận diện được 

đâu là nét văn hóa riêng tồn tại lâu đời trong đời sống của cộng đồng người Cơ Tu, đâu 

là nét văn hóa mà họ tiếp thu, ảnh hưởng từ bên ngoài. Điều này, một mặt phản ánh sự 

phong phú trong đời sống phong tục tập quán, tín ngưỡng và thẫm mỹ của mỗi tộc 

người, mặt khác thể hiện tính đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.  

6. Ngày nay, dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội 

nhập, văn hóa của tộc người Cơ Tu đã và đang có những biến đổi nhất định. Điều này 

làm ảnh hưởng tới văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, trong đó có NLVĐN. Vì 

vậy, để phát huy giá trị văn hóa NLVĐN một cách có hiệu quả, các cấp chính quyền 

cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ già làng, trưởng bản và các nghệ 

nhân người Cơ Tu có một môi trường tốt nhất để lưu giữ, truyền dạy và phát huy giá 

trị văn hóa tộc người Cơ Tu nói chung, những giá trị văn hóa trong NLVĐN nói riêng. 

Điều này sẽ giúp cho các thệ hệ người Cơ Tu vừa có thể tiếp thu những yếu tố văn hóa 

mới từ bên ngoài, lại vừa có thể hiểu và nhận thức được trong văn hóa của cộng đồng 

mình đâu là giá trị văn hóa truyền thống cần được gìn giữ, đâu là yếu tố văn hóa không 

còn phù hợp cần được thay thế.  

7. Nghi lễ vòng đời người Cơ Tu mang đầy đủ các chức năng như: Chức năng 

cố kết cộng đồng, chức năng xã hội, chức năng văn hóa và chức năng giáo dục. Thông 

qua NLVĐN không chỉ giúp cho các thành viên trong buôn (làng) gắn bó, tương trợ 

lẫn nhau, mà còn giúp họ hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của cộng 

đồng mình. Ngày nay, NLVĐN Cơ Tu đã có nhiều thay đổi. Người Cơ Tu không còn 

quá tin vào sức mạnh, tính thiêng của nghi lễ, nhất là thế hệ trẻ. Nhiều nghi lễ được 

thực hiện phần lớn chỉ mang tính thủ tục, hình thức. Các thế hệ nghệ nhân, thầy cúng 

am hiểu về văn hóa truyền thống của người Cơ Tu ngày càng giảm, các thế hệ kế cận 

thì không thực sự có mong muốn tìm hiểu văn hóa của cộng đồng mình. Trong khi đó, 

đội ngũ làm công tác văn hóa thì chưa đáp ứng được trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Nhiều phong tục tập quán của người Cơ Tu đều chịu sự ràng buộc, quản lý bởi các thủ 

tục hành chính cứng nhắc, không tính đến tính đa dạng tộc người, trình độ phát triển.  

8. Nghiên cứu những nghi lễ trong chu kì vòng đời người Cơ Tu tại các địa 

điểm nghiên cứu, khảo sát góp phần làm rõ những đặc trưng văn hóa của tộc người Cơ 



 

154 

Tu. Thông qua nghi lễ nhằm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục 

thế hệ trẻ trong việc thực hành những lối sống đạo đức lành mạnh, nhận thức rõ vai trò 

của mình là các chủ thể văn hóa trong sự giao lưu văn hóa với các tộc người khác. Từ 

đó biết phân biệt, tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt trong văn hóa, tăng cường sự 

đoàn kết giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong cùng một địa bàn cư trú. Bên cạnh 

đó, luận án góp phần cung cấp luận cứ khoa học nhằm cụ thể hóa các chính sách văn 

hóa, chính sách bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách 

kế hoạch hóa gia đình, Luật Hôn nhân gia đình phù hợp và hiệu quả đối với cộng đồng 

người Cơ Tu hơn.  

9. Từ việc khảo sát và tổng hợp các thông tin liên quan đến NLVĐN Cơ Tu ở 

các địa bàn nghiên cứu, luận án tập trung làm rõ những lễ nghi trong chu kỳ vòng đời 

người trước đây và bây giờ; thực trạng và nguyên nhân dẫn đến biến đổi của từng lễ 

nghi trong bối cảnh hiện tại. Qua đó, luận án làm rõ đâu là nét văn hóa truyền thống, 

đâu là nét văn hóa mà người Cơ Tu tiếp thu từ bên ngoài trong NLVĐN.    

10. Dựa trên những dữ liệu thu thập và phân tích, luận án mong muốn góp 

thêm luận cứ, luận chứng để các nhà quản lý văn hóa, các cấp chính quyền cần 

có những giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị 

văn hóa trong NLVĐ người Cơ Tu, chẳng hạn các chính sách như: Phát triển văn 

hóa – xã hội Cơ Tu dựa trên cơ chế, chính sách, trong xây dựng nếp sống văn hóa, 

phát triển văn hóa Cơ Tu dựa trên cơ sở xây dựng đội ngũ, phát triển những giá trị văn 

hóa trong nghi lễ vòng đời người (kiến trúc nhà mồ, tượng nhà mồ, cột xơnur, lễ hội 

đâm trâu, trang phục, lễ nghi trong cưới hỏi truyền thống...). 
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PHỤ LỤC 1   

GHI CHÚ TỪ NGỮ CƠ TU - VIỆT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

[Nguồn: Briu Liếc (2006), Tiếng thông dụng C’tu - Kinh và văn hóa làng 

C’tu, Sở VHTT Quảng Nam xuất bản, Tam Kỳ] 

 

Stt Từ ngữ Cơ Tu Từ ngữ phổ thông  

Ghi chú Những từ ngữ liên quan đến nghi lễ sinh đẻ và  

nghi lễ trưởng thành 

1 Yang Thần linh  

2 Abhô Yang Thần linh tốt  

3 Abhuy crưng/ Yang  krâng Thần rừng  

4 Aunl Thần nước  

5 Điêng Kiêng cữ Những việc cấm làm 

6 Lướt Báo/thông tin  

7 Hallâu bhưi Cái lều/ chòi  

8 Manứih zup xooc vai Người đỡ đẻ  

9 Taong ching Đánh chiêng  

10 Đhưng (chagâr) Đánh (trống)  

11 Amêq Mẹ  

12 Conh  Bố  

13 Adêi  Chú  

14 Angăh  Cô  

15 Bhượp  Ông  

16 Đơc achăc Đặt tên  

17 Lam/Lên Theo vần cha Đặt tên theo vần cha 

18 Đa Theo vần mẹ Đặt tên theo vần mẹ 

19 Tô/Cabu/ Kabhuh Họ/Dòng họ  

20 PazƠng akoon Ru con  

21 Băn par Nuôi nấng  

22 Ahử Nước gừng  

23 Thuốc Chun Lá cây Chun  

24 Na Con gái  

25 Ca Con trai  

26 Ađhi Em  
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27 Ađhi 'njúih Em trai  

28 Ađhi 'nđil Em gái  

29 Anoo Anh  

30 Akoon Con  

31 Akoon đharưt Con mồ côi  

32 Akoon băn Con nuôi  

33 Akoon huông Con hoang  

34 Akoon talech Con út  

35 Akoon trơnơp Con cả  

36 Akoon trơnúih Con trai Gọi tắt là: Pânjnuyh 

37 Pơ’nđil Con gái Gọi tắt là: Pânđil 

38 Pơrơná Tấm vải địu con  

39 Cxic patai ctơr Căng tai  

40 Cơ niêng Cà răng  

41 Xor dool c’târ Lỗ dái tai  

42 T’rat/xr’noon Khuyên tai  

Những từ liên quan đến nghi lễ trong cưới hỏi  

1 Liêm Đẹp  

2 Chroonh, chơmuông Người yêu  

3 Ca van Người giàu  

4 Dhrứt Nghèo khó  

5 Manứih tơmóh Người làm mối  

6 Trơkiêng Trai gái yêu nhau  

7 Bơbooch  Hát đối đáp tâm tình  

8 Bơbooch Hát giao duyên  

9 Piah h'jưl Đánh đàn  

10 Abhượp Trăng tròn  

11 Tơcoóh bhươl Già làng  

12 Pơq Chòi nhỏ ở rẫy  

13 Đợc loom  Ưng bụng  

14 Xay Bàn bạc  

15 Amêq kađiêl Mẹ vợ  

16 Amêq kadic Mẹ chồng  

17 Kla bhuh Chủ họ  
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18 Jậr nha Tục thách cưới  

19 Panooi Sính lễ  

20 Kóng têi Vòng tay  

21 Kóng tuôr Vòng cổ  

22 Chrơmiêk Nhẫn  

23 L’lát Chuỗi mã não  

24 H’rát Chuỗi hạt cườm  

25 Coong nam  Vòng đồng  

26 Cănh Vòng tay  

27 P’nâng Bằng bạc Chất liệu: bằng bạc 

28 Jal gơhul Quấn khố  

29 Aruông Tấm choàng  

30 Kơteeng Cái thắt lưng  

31 Hđooh/xà lùng Váy  

32 Ưđool Váy dài  

33 Adooh Áo   

34 Chrơ gul/chrơ peng Áo chữ X  

35 Xờ nát Yếm  

36 Cơ ting papah Dây thắt váy  

37 Cơ ting trving Dây buộc đầu  

38 Đhơnưưc Khăn  

39 Aoọc Con heo  

40 Blunh Con cá  

41 Atưal Con gà  

42 Atưal Con gà  

43 Patất boop Lễ ăn hỏi  

44 Pới kadic Lấy chồng  

45 Pới mamai Đón dâu  

46 Xớơi/Trơpây Lễ cưới  

47 Têng bhiệc đam Tổ chức đám cưới  

48 Tà vạk Rượu Tà vạt Rượu từ cây Tà vạt 

49 Tàđin Rượu Tà đin Rượu từ cây Tà đin 

50 Alắc Rượu trắng  

51 Đươi loom ađây Hôn nhân tự do  
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52 Coop kađiêl   “bắt vợ”  

53 Gnoo Đặt lời, cam kết  

54 Htap luônh Vỗ bụng Vỗ bụng hứa và nhận 

55 Tơrluc cabhuh  hỗn hợp dân tộc  

56 Tung tung  Múa nam  

57 Ya yá Múa nữ  

58 P’rá pr’ma  Nói lý   

59 Têng bhanoóch Hát lý  

60 Tamoi Khách   

61 Prơzơc/zaziêng Bạn  

62 Mrđoo crnon Hàng xóm  

63 Mnih năl/ ken Người quen  

64 Bhuh xong Họ hàng  

65 Mamai Con dâu  

66 Cha xui Gia đình con dâu  

67 Xaxao Con rể  

68 Cha xao Gia đình con rể  

69 Ađhơq Chị Dâu  

70 Kadic Chồng  

71 Kadic chơnăp  Người chồng lý tưởng  

72 Kađiêl Vợ  

73 Pới kađiêl Lấy vợ  

74 Kađiêl pâk tơơm Vợ cả  

75 Kađiêl tu Vợ lẻ  

76 Lơi cađiêl Bỏ vợ  

77 Manưih cơmai  người vợ goá chồng  

78 Trơnôp Hai, ba vợ  

79 Xaxol Ở rể  

80 Pa dum/pazum Lễ ăn chung  

Những từ ngữ liên quan đến nghi lễ trong tang ma  

1 Crbưn  Kiêng kỵ điều cấm  

2 Takóh Già Người già 

3 Ca moách Người chết  

4 Xo ca tiếc Thử đất Xem đất tốt hay xấu 
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5 Trang Quan tài  

6 Trơlăp xơnăm, trang Nắp hòm  

7 Ping Mộ (mả)/nhà mồ  

8 Abhưi Con ma  

9 Brau Ma quỷ  

10 Abhưi môốp Ma xấu  

11 Adich Ông bà, tổ tiên  

12 Atươch gông Con gà trống  

13 Pấp bhuôi Chủ lễ/thầy cúng  

14 Xơnur Cột tế trâu  

15 Bhuôi chin Lễ cúng chín  

16 Bhuôi hớt/hất Lễ cúng sống  

17 achớu Cháu  

18 Vêêl/ bhươl/crnon Làng/ bản/ thôn  

19 Đhưng chagâr Đánh trống  

20 T’rang Quan tài  

21 Dha rang Quan tài lớn  

22 Rọoc Quan tài nhỏ  

23 T’rang Aconh  Quan tài bố  

24 T’rang Acăn  Quan tài mẹ  

25 Rơpping Bàn thờ  

26 Takoh bhươl Trưởng làng  

27 Đhung Nhà ở  

28 Tơrí Trâu  

29 Tơgây Sừng trâu  

30 Acor kpiêu Đầu trâu  

31 Tari Kỳ đà  

32 Crop Con rùa  

33 Prắp/kâbei Mặt nạ  

34 Acuông Con công  

35 Achim Con chim  

36 Pơlanh Hình mặt trời  

37 Bhuôi Yang crung Lễ cúng thần rừng  

38 Yang  loong Thần cây  
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39 Yang  ploong Thần trời  

40 Yang Katiếc Thần đất  

41 Yang Tăm Thần suối  

42 Cheen môp Chết xấu  

43 Cheen liêm Chết bình thường  

44 Têng Ping Lễ làm nhà mồ  

45 Alớ Tấm chiếu  

46 Pơ hoàng Thổ cẩm  

47 Nhim tơ rí Khóc trâu  

48 A chua Trên nóc  

49 Goong Cồng  

50 Tăm Màu đen  

51 Mờ riêng Màu đỏ  

52 Bhooc Màu trắng  

53 Rớc Màu vàng  

54 Ca râu a tứt Quả trứng gà  

55 Ca lênh Kể lễ, tâm sự  Cho người đã khuất 

56 Nhim Khóc  Khóc cho người chết 

57 Cha haroo têmê Lễ ăn mừng lúa mới  

58 Đơ doong Cây nêu  

59 Xơnur/ Sanuôr Cột buộc trâu/Cột lễ  

60 Đơ doong Cây nêu  

61 Rơvai Linh hồn  

62 Yang Rơvai Linh hồn con người  

63 Dđaang đác Mở cửa mả  

64 Teeng ping Lễ bỏ mả  

65 Abhô yang Thần giữ nhà  
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PHỤ LỤC 2  

BẢNG HỎI PHỎNG VẤN THỰC ĐỊA 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN 

 

Kính thưa Ông (Bà)! 

Để hoàn thành luận án Nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu ở Quảng Nam, chúng 

tôi tiến hành khảo sát tại địa phương để hỏi ý kiến của Ông (Bà) về phong tục tập 

quán, tín ngưỡng của người Cơ Tu trong nghi lễ vòng đời người cũng như những tác 

động của điều kiện kinh tế - xã hội đến sự biến đổi của nó hiện nay. Chúng tôi hy vọng 

kết quả của cuộc khảo sát này sẽ góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những lễ nghi 

truyền thống tốt đẹp trong nghi lễ vòng đời người Cơ Tu hiện nay. 

Ý kiến của Ông (Bà) chỉ mang tính chất tham khảo để phục vụ cho mục đích 

nghiên cứu khoa học, chúng tôi không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác. 

Cách trả lời: Ông (Bà) vui lòng khoanh tròn vào ý kiến mà mình 

chọn hoặc ghi ý kiến vào các dòng để trống (….......). Xin chân thành cảm ơn sự hợp 

tác của quý Ông (Bà). Thời gian bắt đầu lúc:.......…giờ…......phút, ngày….....…, 

tại:…….........................................................................................................................…. 

Câu 1: Giới tính người được phỏng vấn 

1. Nam   

2. Nữ 

3. Tuổi:....... 

Câu 2: Ông (Bà) cho biết, khi mang thai sản phụ người Cơ Tu có kiêng cữ ăn gì 

không? 

1. Trái cây:............................................................................................................ 

2. Con vật:............................................................................................................. 

3. Vì sao:………………………………………..….…………………………… 

Câu 3: Ông (Bà) có biết khi mang thai phụ nữ Cơ Tu có được đến những chỗ này 

không? 

1. Nơi thờ cúng 

2. Lễ hội 

3. Nhà gươl 

4. Đám cưới, hỏi 

5. Đám tang 
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Câu 4: Ông (Bà) cho biết, những hoạt động mà phụ nữ khi mang thai không được làm 

là gì? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Lý do:................................................................................................................ 

Câu 5: Ông (Bà) cho biết, phụ nữ Cơ Tu trước đây và bây giờ thường sinh đẻ ở đâu? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Lý do:................................................................................................................ 

Câu 6: Ông (Bà) cho biết, khi đứa trẻ chào đời, người Cơ Tu có tổ chức nghi lễ gì 

không? Ý nghĩa của nghi lễ đó là gì? 

1. Nghi lễ:............................................................................................................. 

2. Tục lệ: .............................................................................................................. 

3. Ý nghĩa:............................................................................................................. 

Câu 7: Ông (Bà) cho biết, tên của đứa trẻ khi sinh ra được đặt theo họ cha hay họ mẹ?  

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao:............................................................................................................... 

Câu 8: Ông (Bà) cho biết, lễ đặt tên cho đứa trẻ được người Cơ Tu thực hiện như thế 

nào?  

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao :.............................................................................................................. 

Câu 9: Ông (Bà) cho biết, mỗi gia đình người Cơ Tu thường ở chung với nhau gồm 

mấy thế hệ? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao :.............................................................................................................. 

Câu 10: Ông (Bà) cho biết, những nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của trai gái người 

Cơ Tu? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Ý nghĩa của nghi lễ:.......................................................................................... 

Câu 11: Ông (Bà) cho biết độ tuổi cưới hỏi của trai gái người Cơ Tu? 

1. Trước đây: 

- Độ tuổi của nữ: ........ tuổi. 

- Độ tuổi của nam: ........ tuổi. 
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2. Bây giờ: 

- Độ tuổi của nữ: ........... tuổi. 

- Độ tuổi của nam: ........ tuổi. 

Câu 12: Ông (Bà) cho biết, trai gái người Cơ Tu tìm hiểu nhau qua tục lệ gì trước khi 

cưới hỏi? 

1. Trước đây: 

- Tục lệ của làng:............................................................................................... 

- Tục lệ của gia đình:......................................................................................... 

2. Bây giờ: 

- Tục lệ của làng:............................................................................................... 

- Tục lệ của gia đình:......................................................................................... 

Câu 13: Ông (Bà) cho biết, tục ngủ ruông và đi sim của người Cơ Tu?  

1. Tục  ngủ ruông ................................................................................................. 

2. Tục đi sim:........................................................................................................ 

3. Ý nghĩa:………………………………………………………………………. 

Câu 14: Ông (Bà) cho biết, trai gái Cơ Tu bây giờ tìm hiểu nhau trước khi cưới hỏi 

thông qua hình thức nào dưới đây? 

1. Gia đình, người thân giới thiệu 

2. Từ mối quan hệ trong công việc 

3. Thông qua bạn bè giới thiệu 

4. Thông qua zalo, face book 

Câu 15: Ông (Bà) cho biết, trong hôn nhân truyền thống, người Cơ Tu có quan niệm 

về người chồng và người vợ lý tưởng không? 

1. Có/không:……………………………………………………...……………… 

2. Về người chồng.................................................................................................. 

3. Về người vợ:....................................................................................................... 

Câu 16: Ông (Bà) cho biết, trong cưới hỏi, nhà gái và nhà trai Cơ Tu có tục lệ gì? 

1. Tục lệ của nhà gái:............................................................................................ 

2. Tục lệ của nhà trai:............................................................................................ 

Câu 17: Ông (Bà) cho biết, lễ vật nhà gái thách cưới đối với nhà trai gồm những gì?  

1. Lễ vật trước đây:............................................................................................... 

2. Lễ vật ngày nay:................................................................................................ 

3. Vì sao:……………………………………………………………..…………. 

Câu 18: Ông (Bà) cho biết, trong cưới hỏi, cô dâu và chú rể người Cơ Tu thường mặc 

trang phục gì? 

1. Trang phục truyền thống:.................................................................................. 

2. Trang phục ngày nay:....................................................................................... 
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Câu 19: Ông (Bà) cho biết, trong cưới hỏi cô dâu, chú rể thường đeo trang sức gì? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

Câu 20: Ông (Bà) cho biết, thành phần tham gia lễ cưới hỏi của nhà trai, nhà gái 

người Cơ Tu gồm những ai? 

1. Trước đây: 

- Nhà trai:............................................................................................................ 

- Nhà gái:............................................................................................................. 

2. Bây giờ: 

- Nhà trai:............................................................................................................ 

- Nhà gái:............................................................................................................. 

Câu 21: Ông (Bà) cho biết, gia đình nhà trai thường chuẩn bị thực phẩm, của cải gì để 

mang đến nhà gái trong ngày cưới? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

Câu 22: Ông (Bà) cho biết, hát lý trong cưới hỏi của người Cơ Tu? 

1. Đối tượng tham gia hát:…................................................................................ 

2. Thời gian hát:…................................................................................................ 

3. Nội dung hát:………………………………………………………………… 

4. Nhạc cụ hỗ trợ gồm:…………………………………………………………. 

Câu 23: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu có nguyên tắc gì trong cưới hỏi? Vì sao? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao:……....................................................................................................... 

Câu 24: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu có những hình thức cưới xin gì? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

Câu 25: Ông (Bà) cho biết, sau cưới xin nhà trai và nhà gái có thực hiện tục lệ gì với 

nhau nữa không? 

1. Nhà trai:............................................................................................................ 

2. Nhà gái:............................................................................................................. 

Câu 26: Ông (Bà) cho biết: Sau cưới hỏi, chàng rể người Cơ Tu có thực hiện tục lệ gì 

với nhà gái nữa không? 

1. Tục lệ:............................................................................................................... 

2. Lễ vật:............................................................................................................... 

3. Thời gian thực hiện:.......................................................................................... 

4. Ý nghĩa:............................................................................................................. 
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Câu 27: Ông (Bà) cho biết, mỗi cặp vợ chồng người Cơ Tu thường sinh đẻ bao nhiêu 

người con? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao:............................................................................................................... 

Câu 28: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu có làm lễ mừng thọ cho người thân của mình 

không? Vì sao? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao:............................................................................................................... 

Câu 29: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu quan niệm như thế nào về cái chết? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao:……....................................................................................................... 

Câu 30: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu thực hiện nghi lễ chọn đất chôn người chết 

như thế nào? 

1. Cách thức thực hiện:........................................................................................... 

2. Ý nghĩa:.............................................................................................................. 

Câu 31: Ông (Bà) cho biết, những lễ nghi trong tang ma của người Cơ Tu? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao:………………………………………………………………………... 

Câu 32: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu làm nhà mồ vào dịp nào? Ý nghĩa của việc 

làm nhà mồ là gì? 

 1. Thời gian:……………………………………………………………...……… 

 2. Ý nghĩa:……………...………………………………………………………...  

Câu 33: Ông (Bà) cho biết, chất liệu nhà mồ của người Cơ Tu? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Nguyên nhân:.................................................................................................... 

Câu 34: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu chôn cất người chết ở đâu?  

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Vì sao:……....................................................................................................... 

Câu 35: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu có tục thăm mộ đối với người chết không? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Lý do:................................................................................................................ 

Câu 36: Ông (Bà) cho biết, khóc lý trong tang ma của người Cơ Tu? 
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1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

Câu 37: Ông (Bà) cho biết, trong đám tang người chết, người Cơ Tu có tục múa tung 

tung, ya yá không? 

 1. Có/Không:........................................................................................................ 

2. Những người tham gia múa là ai:..................................................................... 

Câu 38: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu có tục bốc mộ đối với người đã chết không? 

1. Trước đây:.......................................................................................................... 

2. Bây giờ:.............................................................................................................. 

3. Lý do:................................................................................................................ 

Câu 39: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu có tục kỵ giỗ, thờ cúng người chết ở trong 

nhà không? 

1. Trước đây:......................................................................................................... 

2. Bây giờ:............................................................................................................. 

3. Lý do:................................................................................................................ 

Câu 40: Ông (Bà) cho biết, người Cơ Tu thực hiện lễ têng ping (lễ mở cửa mả/lễ bỏ 

mả) cho người chết như thế nào? 

1. Thời gian:.......................................................................................................... 

2. Quy trình thực hiện:.......................................................................................... 

3. Ý nghĩa:………………………………………………………………………. 

Câu 41: Ông (Bà) cho biết, tục khóc trâu của người Cơ Tu? 

1. Thời gian:.......................................................................................................... 

2. Đối tượng:......................................................................................................... 

3. Nghi thức:……………………………………………………………………. 

Câu 42: Ông (Bà) cho biết, nghi lễ đâm trâu của người Cơ Tu trước đây thường tổ 

chức vào những dịp nào? 

1. Lễ cưới hỏi 

 2. Lễ mừng nhà gươl 

 3. Lễ lập làng 

 4. Lễ bỏ mả cho người chết 

 5. Lễ kết nghĩa giữa hai làng 

6. Lễ mừng lúa mới 

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ông (Bà)! 
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PHỤ LỤC 3  

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU MINH HỌA CÁC NỘI DUNG  

TRONG LUẬN ÁN 

 

- Số phiếu phát ra: 450 

- Số phiếu thu vào: 450 

- Địa điểm: Huyện Tây Giang (150 phiếu), huyện Đông Giang (150 phiếu), 

huyện Nam Giang (150 phiếu) 

 

Bảng 1: Giới tính 

Tên đơn vị hành chính Giới tính Số lượng Tỷ lệ % 
Tổng 

(450 phiếu) 

Huyện Tây Giang 
Nam 61 40,7  

150 Nữ 89 59,3 

Huyện Đông Giang 
Nam 98 65,3  

150 Nữ 52 34,7 

Huyện Nam Giang 
Nam 104 69,3  

150 Nữ 46 30,7 

 

Bảng 2: Các câu hỏi liên quan đến nghi lễ vòng đời người Cơ Tu ở tỉnh 

Quảng Nam 

2.1. Thưa Ông (Bà), người Cơ Tu bây giờ có tâm lý mua chiêng, ché, mã 

não, thanh la, hạt cườm hay mua tivi, tủ lạnh, bàn ghế, xe máy? 

 

Tên đơn vị 

hành chính 
Tổng 

Số người có tâm lí 

mua chiêng, ché, 

mã não, thanh la, 

hạt cườm 

 

Tỷ lệ 

% 

Số người có tâm 

lí mua tivi, tủ 

lạnh, bàn ghế, 

xe máy 

 

Tỷ lệ 

% 

Huyện Tây Giang 150 20 người  13,3 130 người 86,7 

Huyện Đông Giang 150 14 người  
 

9,3 
136 người 

 

90,7 

Huyện Nam Giang 150 12 người  
 

8,0 138 người 92,0 
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2.2. Ông (Bà) có thuộc bài hát tâm tình (bơbooch), hát lí (bh-nóoch) và 

múa điệu tung tung ya yá hay hát được các bài hát nhạc trẻ và nhạc karaoke nào 

không? 

Tên đơn vị 

hành chính 
Tổng 

Số người biết hát 

những bài tâm 

tình (bơbooch), 

hát lí (bh-nóoch), 

múa điệu tung 

tung ya yá  

 

 

Tỷ lệ 

% 

Số người thuộc 

các bài hát nhạc 

trẻ và hát 

karaoke  

 

 

Tỷ lệ 

% 

Huyện Tây Giang 150 12 người  1,8 138 người 98,2 

Huyện Đông Giang 150 14 người  2,1 136 người 97,9 

Huyện Nam Giang 150 15 người  2,2 135 người 97,8 

 

2.3. Ông (Bà) cho biết: Trong ba thế hệ của gia đình người Cơ Tu, mỗi thế 

hệ sinh bao nhiêu người con?  

 

Huyện Tây Giang 

 

Số người con đối với 

mỗi cặp vợ chồng 

Các thế hệ trong gia đình 

 

Thế hệ ông/bà 

 

Thế hệ cha/mẹ 
Thế hệ con/cháu 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Từ 1-2 con 18 12,0 52 34,7 79 52,7 

Từ 2-4 con 49 32,7 62 41,3 63 42,0 

Từ 4-6 con 60 40,0 28 18,7 8 5,3 

Từ 6-8 con 15 10,0 6 4,0 0 0,0 

Trên 8 người con 8 5,3 2 1,3 0 0,0 

 

2.4. Ông (Bà) cho biết: Trong ba thế hệ của gia đình, mỗi thế hệ sinh bao 

nhiêu người con?  
 

Huyện Đông Giang 

 

Số người con đối với 

mỗi cặp vợ chồng 

Các thế hệ trong gia đình 

Thế hệ ông/bà Thế hệ cha/mẹ Thế hệ con/cháu 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Từ 1-2 con 27 18,0 55 36,7 82 54,7 



 

16 

Từ 2-4 con 52 34,7 65 43,3 50 33,3 

Từ 4-6 con 56 37,3 27 18,0 18 12,0 

Từ 6-8 con 10 6,7 2 1,3 0 0,0 

Trên 8 người con 5 3,3 1 0,7 0 0,0 

 

2.5. Ông (Bà) cho biết: Trong ba thế hệ của gia đình, mỗi thế hệ sinh bao 

nhiêu người con?  
 

Huyện Nam Giang 

 

Số người con đối với 

mỗi cặp vợ chồng 

Các thế hệ trong gia đình 

Thế hệ ông/bà Thế hệ cha/mẹ Thế hệ con/cháu 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

Từ 1-2 con 30 20,0 56 37,3 88 58,7 

Từ 2-4 con 55 36,7 70 46,7 48 32,0 

Từ 4-6 con 54 36,0 20 13,3 14 9,3 

Từ 6-8 con 8 5,3 3 2,0 0 0,0 

Trên 8 người con 3 2,0 1 0,7 0 0,0 

 

2.6: Khảo sát tỷ lệ đặt tên con theo tiếng Cơ Tu và lai tiếng Hàn Quốc của 

người Cơ Tu ở các huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang – Quảng Nam 

(Năm 2019) 

 

Tên đơn vị 

hành chính 
Tổng 

Tên theo tiếng 

Cơ Tu 

Tỷ lệ 

% 

Tên theo tiếng 

Hà Quốc 

Tỷ lệ 

% 

Huyện Tây Giang 150 117 người  78,0 33 người 22,0 

Huyện Đông Giang 150 125 người  83,3 25 người 16,7 

Huyện Nam Giang 150 131 người  87,3 19 người 12,7 
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2.7: Khảo sát độ tuổi kết hôn của các cặp vợ chồng trẻ tại huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam qua các năm (từ năm 2014-2018) 

  

Tuổi 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Dưới 

18 

 2  1    1   

18  1  1       

19 1 1    1     

20  2 1  1 1     

21    2  2 1    

22 2  1  1    1  

23 2 2  2 2  1  1  

24 3 3 2 3 2  2  1 2 

25 3 4 3 5 2  2 5 1  

26    6  7  8   

27 4 5 3 7 4 8 3   9 

28 4 4  4 5 5  6 6 8 

29  2 4 2 4 2 5 1 6  

30 5 1 6  6 1 7  10 1 
 

2.8: Khảo sát độ tuổi kết hôn của các cặp vợ chồng trẻ tại huyện Đông 

Giang, tỉnh Quảng Nam qua các năm (từ năm 2014-2018) 
 

 

Tuổi 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Dưới 

18 

 1  1       

18  1  1       

19  1    1     

20  1 1  1 1     

21  2  2  1 1    

22 1  1  1    1  

23 2 3  2 1  1  1  

24 2 3  2 2  1  1 2 

25 2 4  5 2   6 1  

26  5 3 6 3 6 2 8   

27 4 6 3 7 4  4 7  8 

28 5 5  4 3 3  3 4 3 

29  4 5 3 6 2 6 1 7  

30 7 2  2 6   1 8 1 
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2.9: Khảo sát độ tuổi kết hôn của các cặp vợ chồng trẻ tại huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam qua các năm (từ năm 2014-2018) 

 

Tuổi 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Dưới 

18 

 1         

18    1       

19  1    1     

20  1    1     

21       1    

22 1 3  2 1 2 1  1  

23 1 3  3  2   1  

24 2 5  5 1  1 6  6 

25 2 6  7 1   7 1  

26  6 3 6 2  2 7   

27 5 5   5 6 6 5  5 

28 5 4  3 6 3 7 2  2 

29  3 6 2 7 2 8  8 1 

30 6 2  1 8   1 9  

 

       2.10:  Khảo sát lễ vật thách cưới của người Cơ Tu trước đây và bây giờ 

 

STT Tên lễ vật 

Lễ vật đối với người 

cùng cộng đồng Ghi chú 

Trước đây Bây giờ 

1 Trâu 1-2 con  Ngày nay không còn 

2 Bò 1-2 con 1 con Đối với gia đình có điểu kiện  

3 Heo  5-8 con 2 con Bắt buộc 

4 Gà  10-20 con   3-5 con Bắt buộc 

5 Mã não 20-30 hạt 10 viên Không có cũng được 

6 Cườm xanh 2-3 chuổi 1 chuỗi Không có cũng được 

7 Rượu 5-10 hủ 1-3 hủ Bắt buộc 

8 Chiêng 10-20 cái 1-2 cái Bắt buộc 

9 Ché 4-6 cái 1-2 cái Bắt buộc 

10 Vàng  1-5 phân Bắt buộc 
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PHỤ LỤC 4  

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN,  

TƯ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 

 

CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM 
 

 

 

I 

 

Huyện Tây Giang 

1  Lê Hoàng Linh  Phó chủ tịch huyện  Tháng 2/2017 

2  Cơ Lâu Năm   Già làng (71 tuổi) Tháng 2/2017 

  3  B’nươch Bơn  Nghệ nhân điêu khắc (56 tuổi) Tháng 2/2017 

  4    Alăng Bương     Người dân (52 tuổi) Tháng 4/2017 

  5    Alăng Nương     Người dân (48 tuổi) Tháng 4/2017 

6  Alăng Mưc  Người dân (67 tuổi) Tháng 4/2017 

7 A Râl Rơ Bơn  Già làng (68 tuổi) Tháng 4/2017 

8  Bnướch Crớt  Nghệ nhân (41 tuổi) Tháng 4/2017 

9  Bhriu Pố  Người dân (66 tuổi) Tháng 4/2017 

10   Cơ Lâu Năm   Già làng (71 tuổi) Tháng 4/2017 

11  Cơlâu Nhom Người dân (47 tuổi) Tháng 4/2017 

12  Pơloong Plênh Cán bộ Phòng văn hóa (42 tuổi) Tháng 4/2017 

13  Alăng Bương  Người dân (52 tuổi) Tháng 4/2017 

14  Alăng Nương Người dân (48 tuổi)  Tháng 4/2017 
 

II 

 

Huyện Đông Giang 
 

1 Ating Tươi  Phó Chủ tịch huyện Tháng 6/2017 

2 A rất Hối  Già làng (78 tuổi) Tháng 6/2017 

3 A rất Ngun  Già làng (87 tuổi) Tháng 6/2017 

4 A Ting Neh   Người dân (75 tuổi) Tháng 6/2017 

5 A Lăng Nay Già làng (69 tuổi) Tháng 6/2017 

6  Alăng Đợi   Nghệ nhân (54 tuổi) Tháng 8/2017 

7 A Lăng Học Già làng (70 tuổi) Tháng 8/2017 

8 A Lăng Nay Già làng (71 tuổi) Tháng 8/2017 

9 A Lăng Biêu   Già làng (71 tuổi) Tháng 8/2017 

10 A Lăng Lan Đảng ủy (39 tuổi) Tháng 8/2017 

11 Avô Tô Nhưa Già làng (67 tuổi) Tháng 8/2017 
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12 Ating Nhân  Già làng (70 tuổi) Tháng 8/2017 

13   Zâm Ahêil    Thầy cúng (68 tuổi) Tháng 8/2017 

14   PơLoong    Già làng (80 tuổi) Tháng 8/2017 

15   ALăng Linh    Thầy cúng (64 tuổi) Tháng 8/2017 
 
 

III 

 

Huyện Nam Giang 

1  Zơ Râm Thị Hai  Phó Chủ tịch HĐND  Tháng 10/2018 

2   Plúp Lan   Người dân (41 tuổi) Tháng 10/2018 

3   Pơling Liêng   Già làng (72 tuổi) Tháng 10/2018 

4   Pơling Nưa   Già làng (74 tuổi) Tháng 10/2018 

5   Pơling Mơ   Người dân (40 tuổi) Tháng 10/2018 

6   Pơling Zơơi   Người dân (tuổi 44)  Tháng 11/2018 

7   Pơling Dót   Người dân (45 tuổi) Tháng 11/2018 

8   Pơling Gưởi   Nghệ nhân (59 tuổi) Tháng 11/2018 

9   Pơling Sương   Già làng (70 tuổi) Tháng 11/2018 

10   Pơling Chiêu   Thầy cúng (54 tuổi)  Tháng 11/2018 

11   Cơlâu Bang   Người dân (46 tuổi) Tháng 11/2018 

 

IV 

  

Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam 

1 ALăng Mai   Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam Tháng 9/2017 

2  Hồ Thanh Tân  Phó Trưởng ban Tháng 9/2017 

3 Nguyễn Thị Minh Thu CV Phòng Chính sách dân tộc Tháng 9/ 2017 

4 Hồ Ngọc Viên  CV Phòng Tuyên truyền & Địa bàn Tháng 9/ 2017 

 

V 

 

Các nhà nghiên cứu, chuyên gia 
 

1 Briu Liếc   Bí thư huyện Tây Giang Tháng 2/2017 

2 Trần Tấn Vịnh   Quảng Nam Tháng 10/2017 

3 Nguyễn Hữu Thông   Thừa Thiên Huế Tháng 5/2018 

4 Nguyễn Văn Lê   Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin  

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

Tháng 6/2018 

5 A Lăng Măn   Trưởng phòng Dân tộc, huyện Nam  

 Giang, tỉnh Quảng Nam 

Tháng 10/2018 
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PHỤ LỤC 5  

CÁC PHỎNG VẤN SÂU, HỒI CỐ VÀ CHUYÊN GIA 
 

 

PHỎNG VẤN SÂU 
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-     * Người trả lời: B’nươch B – Nghệ nhân điêu khắc (56 tuổi) – Thôn A 

Riêu, xã Tr'Hy – Huyện Tây Giang – Quảng Nam 

   - Thời gian phỏng vấn: ngày 26/2/2017 

   - Địa điểm: Thôn A Riêu – xã Tr'Hy – huyện Tây Giang – Quảng Nam 

  * Nội dung phỏng vấn 

    + Hỏi: Ông cho biết, nhà gươl của người Cơ Tu được xây dựng để làm gì? 

    + Trả lời: Với cộng đồng Cơ Tu, gươl là ngôi nhà truyền thống, ngôi nhà 

chung của cộng đồng. Người Cơ Tu thường dựng nhà gươl ở vị trí trung tâm của 

làng. Bởi vì, họ cho rằng nhà gươl là ngôi nhà linh thiêng của cả cộng đồng. Vì 

vậy, nhà gươl thường cao, to hơn các ngôi nhà ở của mỗi gia đình. Trước đây, 

nhà gươl thường là nơi quan sát các hoạt động xung quanh buôn làng, là nơi 

thanh niên Cơ Tu chưa vợ thường lui tới, tụ tập nghe già làng kể truyện, trao 

truyền kinh nghiệm săn bắt thú rừng hay mỗi khi cộng đồng tổ chức lễ hội. 

Trong nhà gươl, người Cơ Tu trưng bày nhiều loại nhạc cụ, dụng cụ truyền thống 

của làng, nhiều xương đầu thú mà dân làng đã săn bắt hoặc đã giết thịt trong các 

lễ hội. Nhà gươl hầu như chỉ dành tổ chức những sự kiện quan trọng của làng 

như: lễ kết nghĩa giữa hai làng, lễ cưới, lễ đâm trâu. Phụ nữ chỉ được vào nhà 

gươl trong các dịp lễ hội. 

    + Hỏi: Bây giờ, nhà gươl có thay đổi gì không? 

    + Trả lời: Ngày nay, ngôi nhà gươl của người Cơ Tu đã thay đổi, nhiều mô 

típ trang trí cổ truyền bị biến mất, thay thế vào đó là những hình vẽ trang trí hiện 

đại. Trước đây, người Cơ Tu đến nhà gươl cả ngày lẫn đêm. Bây giờ, họ chỉ đến 

nhà gươl khi có tổ chức sự kiện lớn của thôn, xã. Họ thường đến nhà gươl một 

lần/tuần. Tại nhiều xã của huyện, ngôi nhà gươl chỉ được xây dựng trên cơ sở mô 

phỏng lại nhà gươl truyền thống nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội của 

buôn làng. Tuy nhiên, trong ngôi nhà gươl, người Cơ Tu vẫn còn trưng bày các 

loại nhạc cụ, dụng cụ truyền thống và đầu thú vật. 

    + Hỏi: Cột xơnur có vai trò gì trong đời sống của người Cơ Tu? 

    + Trả lời: Cột xơnur (cột lễ) của người Cơ Tu được làm bằng cây thân gỗ. 

Cột được nghệ nhân gia công rất tỉ mỉ. Đây là công trình sáng tạo mĩ thuật của 

tập thể nghệ nhân khéo tay nhất trong làng. Cột thường đặt tại nơi hành lễ, ở vị 

trí cao và trước sân nhà làng (gươl). Cột xơnur được dựng lên nhằm phục vụ cho 

các hoạt động lễ hội của cộng đồng (lễ đâm trâu, lễ mừng lúa mới...). Người Cơ 
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Tu quan niệm, mỗi khi dân làng tổ chức lễ hội gì thì cột xơnur chính là nơi thần 

linh hội tụ về dự lễ. Phía trên cùng của cột lễ cũng chính là bàn thờ để dâng lễ 

vật hiến sinh cho thần linh (Yang).  

     + Hỏi: Lễ vật trên cột xơnur gồm những gì? 

     + Trả lời: Cột xưnur (Cột lễ) dù to hay nhỏ đều có kệ (phểu đan) đựng lễ vật 

cúng thần linh (Yang). Trong đám cưới, trên kệ cột xơnur đựng các lễ vật như: 

cá, thịt sóc phơi khô, một lọ rượu cần; bên nhà trai ném gà lên cột xơnur, con gà 

ném lên cột xơnur được buộc chân lại; nếu gà mắc trên cột xơnur xem như thần 

linh đã phù hộ cho gia đình và buôn làng. Trong đám tang, trên kệ cột xơnur 

đựng các lễ vật như: một cặp bánh sừng trâu, cá nướng, một lọ rượu cần.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Người trả lời: Alăng C (người dân, 52 tuổi), thôn Agrồng, xã A Tiêng, 

huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 11/4/2017 

     - Địa điểm: thôn Agrồng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn 

   + Hỏi: Bà cho biết, trước đây trai gái người Cơ Tu tìm hiểu nhau trước 

khi tổ chức cưới hỏi như thế nào? 

     + Trả lời: Trước đây, trai gái người Cơ Tu tìm hiểu nhau qua tục ngủ ruông 

(ngủ mái) trong cái chòi rẫy, chòi ruông hoặc tục đi “Sim” trên các đồi sim của 

làng. Cùng với tục đi “Sim”, người Cơ Tu còn có tục “Ngủ ruông”. Điều đặc biệt 

trong phong tục ngủ ruông là đôi trai gái chỉ tâm tình dưới đêm trăng chứ không 

bao giờ có những chuyện đi quá giới hạn trên thân xác. Nhiều trường hợp phải 

trả món nợ từ đời trước để lại do đã nhận lễ từ trước nên khi cô gái lớn lên phải 

gả cho gia đình mà đời trước cha mẹ mình chưa trả nợ. Ngoài ra, gia đình nào 

giàu, có nhiều của cải thì có tục “bắt vợ”. Họ sẵn sàng giúp nhà cô gái họ cướp 

về trả đầy đủ sính lễ cho nhà trai đã đặt của (lễ vật) trước đó và đáp ứng sính lễ 

mới do cha mẹ cô gái yêu cầu.  

    + Hỏi: Bây giờ thì sao thưa bà? 

    + Trả lời: Khi mối quan hệ giao lưu giữa người Cơ Tu với các dân tộc khác 

được mở rộng, việc học tập của con em người Cơ Tu được nâng cao. Vì vậy, khi 

ra trường, con em của họ đã vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, công ty, nhà 

máy, xí nghiệp. Do vậy, thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục tập quán của cộng đồng 

mình, đồng thời tiếp thu những nét văn hóa mới, tiến bộ từ bên ngoài. Điều này 

giúp cho thế hệ trẻ có cách nhìn nhận khác so với thế hệ cha ông. Trong quan hệ 

tình cảm, trai gái người Cơ Tu có cơ hội quen nhau từ nhiều mối quan hệ. Họ tự 

do tìm hiểu, yêu đương và lựa chọn bạn đời. Khi ưng nhau thì có thể trở nhau đi 
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chơi, dẫn về nhà giới thiệu; khi nào thấy phù hợp, họ xin phép hai bên gia đình 

làm lễ cưới hỏi. Trước đây, việc tìm hiểu của trai gái Cơ Tu chỉ khép kín trong 

làng. Ngày nay, trai gái lớn lên được tự do tìm hiểu và yêu đương. Việc tìm hiểu, 

yêu đương và cưới hỏi không chỉ được mở rộng ra giữa các làng, xã, huyện với 

nhau, mà còn giữa trai gái người Cơ Tu với trai gái các dân tộc khác.  

   + Hỏi: Trước đây, phụ nữ Cơ Tu khi mang thai có kiêng cữ gì không? 

     + Trả lời: Trước đây, phụ nữ Cơ Tu khi mang thai không được tới nơi tổ 

chức lễ hội, đám cưới, đám tang, nơi thờ cúng: vì họ sợ mang điều rủi ro cho gia 

đình và buôn làng; thai phụ cũng không được ăn các loại con vật như rùa, nhím, 

chuột, mang...; các loại trái cây như: ớt, dứa, ổi...: vì theo quan niệm của người 

Cơ Tu nếu ăn những thứ đó sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng, sợ sinh quái 

thai; người vợ không được tới những nơi để các vật thiêng trong nhà (chiêng, 

ché, sừng trâu, sọ thú vật…). Ngoài ra, trong thời gian người vợ mang thai, 

người chồng không được vào rừng cấm của làng săn bắn thú rừng, vì nếu người 

chồng vào rừng sẽ bị thần linh trừng phạt. Khi người chồng có vợ đang thai 

không được ăn đầu của thú rừng, đặc biệt không được ăn mâm cúng khi bắt được 

thú rừng, cho dù người chồng sản phụ là người cao tuổi. Trường hợp người mẹ 

bị xảy thai hoặc thai bị chết yểu, gia đình lo sợ phải mời thầy mo (thầy cúng) tới 

nhà làm lễ cúng, vì họ sợ con ma xấu đã làm hại đứa trẻ trong bụng mẹ. Những 

kiêng cữ đối với người mẹ mang thai cho đến khi giáp năm cho đứa trẻ là hết.  

    + Hỏi: Bây giờ thì sao? 

    + Trả lời: Ngày nay, trong thời gian thai kỳ, người mẹ mang thai đã được y, 

bác sỹ tư vấn và tiếp thu các biện pháp y học hiện đại. Khi sản phụ có vấn đề gì 

bất thường, gia đình đưa tới trạm y tá xã hoặc bệnh viện tuyến huyện để bác sỹ 

khám rồi cho thuốc uống. Trường hợp thai sản bị ảnh hưởng, người mẹ ở lại 

bệnh viện và được bác sỹ chăm sóc chu đáo.  

     + Hỏi: Những kiêng cữ của phụ nữ Cơ Tu khi sinh? 

    + Trả lời: Người Cơ Tu quan niệm sinh đẻ là việc bẩn thiểu nên gần đến ngày 

sinh họ làm sẵn một cái chòi ngoài rẫy hoặc bìa rừng để cho sản phụ sinh đẻ ở 

đó. Nếu sản phụ nào sinh đẻ ở nhà sẽ bị thần linh làm hại đứa trẻ và gia đình. 

Khi hết thời gian ở cữ, sản phụ mới cùng đứa trẻ về nhà. Ngay cả khi sinh xong, 

hết thời gian kiêng cữ, sản phụ về nhà nhưng không được tới gần nơi thờ cúng, 

không đi đám cưới, đám tang và lễ hội của làng.  

       + Hỏi: Sau khi sinh, người Cơ Tu có làm nghi lễ gì không? 

      + Trả lời: Lễ đầu tiên đối với sản phụ sau khi sinh là lễ cúng báo hết cữ. Lễ 

vật chủ yếu là gà, gạo với ý nghĩa trình báo với thần linh (Yang) là sản phụ đã 

thực hiện xong thời gian ở cữ. Lễ đặt tên cho đứa trẻ được thực hiện khi đứa trẻ 
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sinh ra sau một thời gian từ một đến ba tháng đến hơn một năm, điều này tùy 

thuộc vào sức khỏe của trẻ. Lễ vật là 4 chén cơm nếp, 2 ống cá suối nướng. Lễ 

này có ý nghĩa là cầu mong Yang phù hộ cho đứa trẻ chóng lớn, khỏe mạnh. 

Thành phần tham dự lễ là người thân trong gia đình. Lễ này có ý nghĩa là cầu 

mong Yang phù hộ cho đứa trẻ chóng lớn, khỏe mạnh. Khi làm lễ đặt tên, người 

Cơ Tu làm một con gà, dùng máu của nó chấm lên trán đứa trẻ với ý nghĩa chúc 

phúc và sự có mặt của nó trong gia đình và cộng đồng.  
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      * Người trả lời: Alăng N (người dân, 48 tuổi), thôn Agrồng, xã A Tiêng, 

huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 11/4/2017 

      - Địa điểm: thôn Agrồng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng 

Nam 

   * Nội dung phỏng vấn 

    + Hỏi: Chị cho biết, ngày nay cha (mẹ) các cô gái người Cơ Tu có đồng ý 

cho con cái của mình lấy chồng ngoài cộng đồng không?  

     + Trả lời: Trước đây, người Cơ Tu rất sợ con gái lấy chồng là người ngoài 

cộng đồng, vì cha mẹ của họ rất lo sợ con gái mình bị bỏ rơi. Về sau, những cặp 

vợ chồng Cơ Tu – Kinh và các tộc người khác hầu hết đều sống êm ấm, các 

chàng trai khác tộc rất quan tâm, thương yêu vợ của mình. Họ cần cù, chăm chỉ 

làm ăn và dễ dàng hòa nhập cộng đồng. Điều này đã phần nào giúp cho cha mẹ 

cô gái Cơ Tu cảm thấy yên tâm hơn khi con gái lấy chồng ngoài cộng đồng, nhất 

là người chồng đó ở cách xa gia đình. Các cô gái Cơ Tu giờ đây cũng rất chuộng 

lấy chồng là người khác dân tộc, nhất là lấy chồng người Kinh. Các cô gái cho 

đó là niềm tự hào không chỉ riêng cá nhân mình, mà còn là niềm tự hào cho cả 

gia đình, dòng họ nữa. 

     + Hỏi: Cha (mẹ) các cô gái có yêu cầu lễ vật thách cưới như trước không? 

     + Trả lời: Lễ vật thách cưới có cũng được, không có cũng không sao. Trong 

hôn nhân, người Cơ Tu gần như không có sự phân biệt giàu nghèo. Tình trạng 

thách cưới theo luật tục của gia đình nhà gái trong cưới hỏi là rất hiếm; nếu có 

thì chỉ số ít trường hợp đối với người Cơ Tu sinh sống ở vùng cao. 

   + Hỏi: Khi các chàng trai, cô gái người Cơ Tu lấy vợ, lấy chồng ngoài 

cộng đồng, đám cưới được tổ chức như thế nào?  

     + Trả lời: Nếu hôn nhân với người dân tộc khác, các nghi lễ được tinh giản 

tối đa và có sự kết hợp phong tục tập quán của hai tộc người. Chẳng hạn, chị gái 

tôi là Alăng Bương khi lấy chồng người Kinh. Khi tổ chức đám cưới, gia đình tôi 

làm một số lễ theo truyền thống của người Cơ Tu, còn bên chồng chị tôi là anh 



 

25 

Lê Văn Cường thì tổ chức theo phong tục của người Kinh.  

      Nhiều gia đình khá giả hơn thường chọn hình thức đám cưới kết hợp với 

phong tục người Kinh và tập quán truyền thống. Theo cách này, họ tổ chức đám 

cưới làm hai lần. Lần đầu, hai bên tổ chức theo phong tục Kinh (làm tiệc rượu, 

bánh kẹo hoặc cỗ mặn mời chính quyền, láng giềng, bạn bè). Lần sau, họ giết lợn 

cúng Yang, mời bà con thân thuộc đến ăn uống, múa tung tung ya yá, hát lý, nói 

lý. So với trước, đám cưới không kéo dài ba đến bảy ngày, mà chỉ tổ chức từ một 

đến hai ngày. 

   + Hỏi: Khi cưới xong, chị gái và anh rể chị cũng như hai bên gia đình có 

làm lễ gì nữa không? 

    + Trả lời: Khi anh rể và chị gái tôi về thăm conh (bố), amêq (mẹ) tôi sau ngày 

cưới một đến hai ngày, gia đình tôi có mổ heo và làm một mâm cúng tổ tiên cầu 

mong cho anh chị tôi được khỏe mạnh, có cái ăn, cái mặc đầy đủ, phải có hiếu 

với conh (bố), amêq (mẹ) hai bên. Buổi tiệc ăn uống có sự tham gia của gia đình 

và họ hàng bên conh (bố), amêq (mẹ) tôi. Chị gái và anh rể ở lại một đêm bên 

gia đình tôi rồi sáng hôm sau về lại bên nhà trai. 

  + Hỏi: Ngày nay, phụ nữ người Cơ Tu chưa tổ chức cưới xin mà mang 

thai thì gia đình và làng xử lý thế nào? 

    + Trả lời: Đối với trường hợp “ăn cơm trước kẻng”, gia đình và già làng 

không đuổi cô gái ra khỏi làng và bắt gia đình làm lễ tạ lỗi với Yang, với cộng 

đồng làng. Sự việc được giải quyết bằng cách, hai bên gia đình gặp nhau, bàn 

bạc rồi mới đưa ra quyết định. Ở huyện Tây Giang, trai gái nếu để chuyện này 

xảy thì gia đình sẽ từ mặt con. Gia đình hai bên không tổ chức cưới hỏi, không 

hỗ trợ kinh tế. Đôi trai gái phải tự bao bọc nhau, tự lo kiếm sống. Tuy nhiên, sau 

khi ổn định cuộc sống, sinh con cái, đôi trai gái vẫn có thể về thăm hỏi bố mẹ. 

Nhiều trường hợp sau khi sinh con, cha mẹ thấy con cái khổ quá cũng âm thầm 

hỗ trợ, giúp đỡ. Trường hợp cô gái là người Cơ Tu, chàng trai là người ngoài 

cộng động thì phụ thuộc vào bên gia đình nhà trai.    
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   * Người trả lời: Zâm A (thầy cúng, 68 tuổi), thôn ĐhơRôồng, xã Tà Lu, 

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 14/8/2018 

     - Địa điểm: thôn ĐhơRôồng, xã Tà Lu, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn 

   + Hỏi: Ông cho biết: Sau khi chôn cất và bốc mộ cho người chết xong, 

người Cơ Tu có thờ cúng, thăm mộ và tổ chức kỵ giỗ không? 

    + Trả lời: Trước đây, người Cơ Tu làm têng ping (lễ mở cửa mả/lễ bỏ mả) 
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xong thì không làm gì đối với người chết nữa. Mối quan hệ giữa người sống và 

người chết xem như đã chấm dứt. Bây giờ, khi chôn cất người chết xong, người 

Cơ Tu đã lập bàn thờ, thắp hương cúng bái người chết vào ngày rằm và mồng 

một hằng tháng. Nhiều gia đình còn tổ chức thờ cúng, kỵ giỗ vào các ngày 10/3 

âm lịch, 15/4 âm lịch, cúng ông Táo và ngày mất của người chết. Đây là những 

nét văn hóa mà người Cơ Tu tiếp thu từ phong tục của người Kinh. 

    + Hỏi: Ngày nay, người Cơ Tu có làm lễ têng ping (lễ mở cửa mả/ lễ bỏ 

mả) cho người chết không?  

    + Trả lời: Từ khi người Cơ Tu không làm nhà mồ, lễ têng ping cho người 

chết vì thế không còn được tổ chức rộng rãi, quy mô nữa như trước đây nữa. 

Nghi lễ này được tổ chức khép kín trong phạm vi dòng họ và gia đình. Đối với 

người Cơ Tu ở vùng thấp, họ chỉ lưu giữ lễ cúng ma (cúng ông/bà, tổ tiên). 

    + Hỏi: Người Cơ Tu có tục đi viếng tang đối với người chết không? 

    + Trả lời: Theo phong tục truyền thống của người Cơ Tu chúng tôi, khi trong 

làng có người chết thì anh em họ hàng, bà con trong làng đi đám tang bằng việc 

góp của như: củi, gạo, gà, vịt; riêng con rể, anh em ruột thịt nếu có điều kiện 

kinh tế thì góp trâu, bò. Bây giờ, người đi viếng đám tang, đi kỵ giỗ thường mua 

bia, rượu, trà, bánh, nước ngọt và bỏ tiền vào bì thư bọc ngoài bó hương. Đây là 

nét văn hóa mà người Cơ Tu chúng tôi tiếp thu từ phong tục của người Kinh. 

Trường hợp gia đình bên vợ có người chết, chàng rể mang bia, rượu, gà, cá, thịt 

heo về mời họ hàng. Những người thân, bạn bè đến thắp hương, đi viếng được 

gia đình tổ chức mời ăn uống.  
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     * Người trả lời: A Lăng Đ (nghệ nhân, 54 tuổi), thôn Gừng, thị trấn Prao, 

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   - Thời gian phỏng vấn: ngày 15/8/2018 

   - Địa điểm: Thôn Gừng, thị trấn Prao, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn  

    + Hỏi: Ông cho biết, người Cơ Tu làm nhà mồ cho người chết khi nào?  

     + Trả lời: Trước đây, sau khi chôn cất người chết khoảng hai đến ba năm, 

người Cơ Tu làm lễ têng ping hay còn gọi là lễ mở cửa mả/lễ bỏ mả cho người 

chết. Đây cũng là dịp người Cơ Tu làm nhà mồ, tượng mồ cho người chết. Nhà 

mồ của người Cơ Tu được làm rất kỳ công (thời gian có thể kéo dài vài tháng).  

    + Hỏi: Đặc điểm nổi bật của ngôi nhà mồ Cơ Tu là gì? 

    + Trả lời: Nhà mồ của người Cơ Tu có đặc điểm mái hồi tròn, chất liệu làm 

bằng gỗ. Sau này, nhà mồ có sự biến đổi là có mái hình vuông hoặc chữ nhật có 

4 hoặc 6 cột. Trên nhà mồ, các nghệ nhân chạm khắc rất nhiều con vật mang ý 
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nghĩa tâm linh (gà, kỳ đà, tắc kè, chim Tring); xung quanh nhà mồ có nhiều 

tượng mồ với nhiều biểu hiện sắc thái khác nhau. Người Cơ Tu quan niệm, 

tượng mồ đặt xung quanh nhà mồ với mong muốn là người chết cũng có người 

tâm sự, giống như họ đang sống ở một thế giới khác cũng có người thân quây 

quần xung quanh mình vậy; bên trong nhà mồ là chiếc quan tài hình chiếc thuyền 

độc mộc được chạm khắc rất độc đáo với hai đầu là hình đầu trâu. Người Cơ Tu 

quan niệm, con trâu là biểu tượng của cộng đồng, là sức mạnh của cộng đồng, là 

con vật gần gũi, thân thiện và gắn bó với người Cơ Tu nên chiếc quan tài cho 

người chết phải được chạm khắc hình đầu trâu.  

    + Hỏi: Người Cơ Tu quan niệm như thế nào về chiếc mặt nạ gỗ? 

     + Trả lời: Mặt nạ của người Cơ Tu được làm bằng gỗ. Khi đục đẽo chiếc mặt 

nạ, các nghệ nhân Cơ Tu thường làm một mình, ở những nơi kín đáo, tránh 

người khác tới xem và bình luận, vì họ sợ có người khác xem mặt nạ sẽ mất tính 

thiêng của nó. Mặt nạ có nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, mỗi chiếc mặt nạ 

được tô vẽ chủ yếu là các màu đen, trắng, đỏ. Mặt nạ thường được treo ở nhà 

gươl và đặt ở nhà mồ của người Cơ Tu. Chiếc mặt nạ được dùng trong các dịp tế 

lễ của cộng đồng. Trong đời sống của người Cơ Tu, mặt nạ không chỉ là vật bảo 

vệ, xua đuổi ma xấu cho cộng đồng mà còn là biểu tượng không thể thiếu trong 

ngôi ngà gươl, nhà mồ của người Cơ Tu.   

     + Hỏi: Ông cho biết, đặc điểm chiếc quan tài của người Cơ Tu? 

    + Trả lời: Trước đây, chiếc quan tài cho người chết được làm bằng các loại 

cây gỗ tốt trong rừng (liêm, gõ, kiền kiền, dổi). Quan tài được đục đẽo theo hình 

thuyền độc mộc, dày và chắc, hai đầu chiếc quan tài được chạm khắc hình đầu 

trâu. Người Cơ Tu cho rằng, chiếc quan tài giống như hình chiếc thuyền độc mộc 

là vì họ quan niệm đời người cũng như con thuyền trôi giữa dòng nước vậy. Biểu 

tượng đầu trâu trên chiếc quan tài có ý nghĩa tâm linh của người Cơ Tu. Họ quan 

niệm, con trâu to lớn đại diện cho sức mạnh bền vững, sự may mắn, thân thiện 

và gần gũi với cộng đồng. Vì vậy, khi làm lễ đâm trâu, người Cơ Tu có tục khóc 

trâu trước khi tiến hành đâm trâu. Máu của trâu được lấy để tế thần linh (Yang). 

Ngày nay, chiếc quan tài của người Cơ Tu vẫn được làm bằng gỗ, nhưng không 

chạm khắc hình đầu trâu như trước đây. Khi rừng được chính quyền quản lý và 

quy hoạch, người Cơ Tu không còn tự do vào rừng chặt phá như trước nữa. Khi 

trong gia đình có người chết, họ chủ yếu tới các cửa tiệm bán quan tài để mua về. 

     + Hỏi: Là một nghệ nhân, ông thấy các chính sách hiện nay có phù hợp 

với đội ngũ già làng/trưởng bản, nghệ nhân người Cơ Tu không? 

     + Trả lời: Tôi thấy Đảng và Nhà nước có ban hành một số chính sách chung 

đối với đồng bào Cơ Tu. Tuy nhiên, chính sách dành riêng cho già làng/trưởng 
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bản và nghệ nhân như chúng tôi thì chưa có. Chúng tôi tự kiếm sống bằng cách 

đi làm rẫy, làm thuê cho các điểm du lịch tại địa phương như dựng nhà ở, nhà 

gươl truyền thống của người Cơ Tu hoặc đi biểu diễn cho các công ty lữ hành.  
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   * Người trả lời: ALăng L (thầy cúng, 64 tuổi), thôn Gừng, thị trấn Prao, 

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   - Thời gian phỏng vấn: ngày 15/8/2018 

   - Địa điểm: Thôn Gừng, thị trấn Prao, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn  

   + Hỏi: Ông cho biết, trong truyền thống người Cơ Tu có tục chọn đất 

chôn người chết không? 

     + Trả lời: Đối với người Cơ Tu ở vùng thấp, họ có tục đốt trứng gà để chọn 

đất tốt chôn người chết. Việc đốt trứng gà được thực hiện như sau: họ lấy một 

quả trứng gà sống rồi khoét một lỗ nhỏ, sau đó đặt quả trứng ở một vị trí cân 

bằng nhất tại khu đất họ định chọn, già làng hoặc người lớn tuổi có uy tín cúng 

xin rồi đốt quả trứng. Họ đốt đến khi nào quả trứng phụt phần trong lòng ra thì 

mới dừng lại. Người Cơ Tu quan niệm, nếu nước trong lòng quả trứng phun về 

phía mình (tức là phía người đốt trứng) là đất chỗ đó xấu, nếu phun về phía bãi 

đất trống phía đối diện thì đất phía người đốt trứng là đất tốt.  

    + Hỏi: Ngày nay, người Cơ Tu chôn cất người chết ở đâu? 

    + Trả lời: Khi đất đai bị thu hẹp và quy hoạch, người Cơ Tu không còn đất để 

chôn cất người chết một cách bừa bãi như trước đây, người chết được chôn cất ở 

các khu nghĩa trang của làng đã được chính quyền quy hoạch. Nhiều nơi, chính 

quyền phân khu nghĩa trang theo thôn, xã. Khi chết, người đó ở thôn, xã nào thì 

được chôn cất người chết ở đó.  

    + Hỏi: Đối với người Cơ Tu ở vùng cao thì sao?  

    + Trả lời: Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, họ không có tục chọn đất. Họ 

thấy đất trống, dễ đào thì chọn. Tuy nhiên, khi đào huyệt nếu gặp chỗ có tổ mối 

hoặc một cái lổ thì họ sẽ bỏ rồi chuyển qua đào chỗ khác. Người Cơ Tu quan 

niệm chỗ đó sẽ không giữ được linh hồn người chết; nếu chôn chỗ đó, linh hồn 

người chết sẽ quay trở về làm hại gia đình. Người Cơ Tu ở vùng cao không có 

tục bốc mộ, làm nhà mồ cho người chết. Trong đám tang, họ không khóc lý đối 

với người chết. Ngoài ra, người Cơ Tu ở vùng cao còn có tục chôn người chết 

trong chum đất nung. Những nơi chôn người chết trong mộ chum thì không ai tới 

chỗ đó vì sợ hồn ma sẽ nhập vào và theo về nhà. Vì vậy, nơi chôn người chết 

bằng mộ chum, người Cơ Tu sẽ bỏ hoang.  

     + Hỏi: Khi đưa quan tài đi chôn, người Cơ Tu có tục lệ gì không? 
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     + Trả lời: Khi đưa quan tài ra nghĩa địa, chân của người chết hướng về phía 

trước. Người Cơ Tu quan niệm, làm như vậy thì người chết sẽ không quay về 

làng nữa. Trên đường di quan, những người tham gia đều phải đi dưới những tấm 

vải lớn để tránh những điều xấu xẩy ra. Từ khi di quan đến huyệt, không ai nói 

với ai một câu nào, họ sợ linh hồn người chết quay về làm hại người thân, bởi sự 

lưu luyến giữa kẻ ở và người đi. Trên đường đi, họ ném gạo lên quan tài với ý 

nghĩa cho linh hồn người chết ăn, cầu xin linh hồn người chết phù hộ mùa màng. 

       Người chết khi được chôn cất, đầu hướng đông, chân hướng tây, với ý niệm 

người chết luôn ngước mắt lên trời, nhớ cội nguồn, nhớ sự sống; còn nơi mặt trời 

lặn là trở về cõi vĩnh hằng. Quan tài được đặt theo hướng Nam - Bắc, bởi ở 

hướng đó, linh hồn con người sẽ về với thế giới tổ tiên và mang theo các vật 

dụng mà người sống đã dành tặng. 

     + Hỏi: Người Cơ Tu đào huyệt chôn người chết khi nào? 

     + Trả lời: Khác với người Kinh, người Cơ Tu không đào huyệt từ ngày hôm 

trước, mà họ đào huyệt vào ngày đi chôn người chết. Họ quan niệm rất thực tế, 

nếu như đào huyệt từ hôm trước thì nhỡ may có hồn của ai đó trong làng đi lang 

thang rồi xuống huyệt đã đào sẵn để chơi, ẩn nấp. Nếu như thế, ngày hôm sau 

quan tài người chết đè lên thì cái hồn kia bị chôn đè lên. Do đó, người có cái hồn 

lang thang đó sẽ bị chết theo.  

     + Hỏi: Khi quan tài được đưa ra nghĩa địa, người Cơ Tu có làm lễ cúng 

gì nữa không? 

     + Trả lời: Khi quan tài được đưa tới nghĩa địa, người Cơ Tu không chôn 

luôn, mà đặt quan tài cạnh chỗ chôn. Sau đó, họ làm lễ cúng thần linh và các linh 

hồn ngoài nghĩa địa. Mâm cúng gồm có các lễ vật: xôi, gà, rượu và một chén 

gạo. Nội dung văn khấn: thầy cúng báo với thần linh (thần thổ địa, thần cai quản 

khu nghĩa địa) là người chết đã chọn nơi này để về với tổ tiên, xin các hồn ma 

trong nghĩa địa phù hộ cho linh hồn người chết được an nghỉ tại nơi này. Cúng 

xong, thầy cúng mang chén gạo đi đến các ngôi mộ bên cạnh đã chôn trước đó 

và bỏ lên mỗi ngôi mộ một nhúm.  

 

 

 

 

 

 

 

    * Người trả lời: Pơling S (già làng 70 tuổi), thôn Pà Lanh, xã Cà Dy, 

huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam  

     - Thời gian phỏng vấn: ngày 11/11/2018 

    - Địa điểm: thôn Pà Lanh, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam 

    * Nội dung phỏng vấn      

     + Hỏi: Trước đây, người Cơ Tu có tục “bắt vợ” không?  

     + Trả lời: Trong truyền thống, người Cơ Tu có tục “bắt vợ”. Tục này có hai 
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hình thức sau. Một là: Những cô gái đã có chồng hoặc chưa có chồng mà được 

chàng trai nhà giàu thích; Hai là: Trường hợp hai bên gia đình đã tổ chức cưới 

hỏi, nhưng cô gái không yêu chàng trai cưới mình về mà phải lòng và đi theo 

một chàng trai khác. Đây là trường hợp hôn nhân do cha mẹ áp đặt. Khi đó, gia 

đình bên chồng cô gái họp bàn anh em lên kế hoạch đi bắt cô gái về. Trước khi 

đi bắt, họ tìm hiểu cô gái đang sống ở đâu, làm gì. Khi bắt được cô gái, họ không 

đưa cô gái về nhà mà để cô gái ở nhà ruông (nhà rẫy) buộc tay chân cô gái lại rồi 

bàn giao cho người chồng. Những ngày sống ở nhà ruông, cô gái được chồng 

chăm sóc, tâm sự. Thời gian có thể kéo dài tới một đến hai tháng, đến khi nào cô 

gái hứa hẹn sẽ không để tái diễn việc đó một lần nào nữa thì người chồng mới 

báo với gia đình đưa cô gái về nhà chung sống; có trường hợp gia đình chàng trai 

để đến khi nào cô gái mang thai thì mới cho về nhà. Đây là trường hợp rất hiếm 

trong cộng đồng của người Cơ Tu, vì việc này xảy ra, cô gái không chỉ có lỗi với 

chồng, mà cả gia đình, họ hàng cô gái đều có lỗi với chàng rể, gia đình thông gia 

và xóm làng hai bên.   

     + Hỏi: Tục “bắt vợ” được thực hiện như thế nào? 

     + Trả lời: Trước khi thực hiện kế hoạch “bắt vợ”, gia đình chàng trai tổ chức 

họp anh, chị em, bà con trong dòng họ lại để bàn về việc đóng góp bao nhiêu của 

cải, nếu gia đình cô gái đòi hỏi lễ vật. Ngoài ra, chàng trai và gia đình cũng tìm 

hiểu thông tin xem gia đình cô gái mà mình định đi bắt đã nhận lễ vật của gia 

đình nào khác chưa, nhận những lễ vật gì rồi. Theo phong tục của người Cơ Tu, 

chàng trai và cô gái bị bắt nếu nên vợ thành chồng thì chàng trai tổ chức “bắt vợ” 

phải đáp ứng toàn bộ lễ vật mà gia đình cô gái yêu cầu, nếu gia đình cô gái đã 

nhận lễ vật của chàng trai khác thì gia đình chàng trai tổ chức “bắt vợ” phải trả 

lại toàn bộ lễ vật mà gia đình cô gái đã nhận của người khác.  

     + Hỏi: Ông cho biết, quan niệm của người Cơ Tu về tục “bắt vợ”? 

     + Trả lời: Theo quan niệm của người Cơ Tu, gia đình có con gái bị bắt làm 

vợ thường rất tự hào, vì họ cho rằng chàng trai đi “bắt vợ” thường chọn cô gái 

nào đẹp, giỏi giang. Hơn nữa, những chàng trai đi “bắt vợ” phải là gia đình giàu 

có mới có thể đáp ứng được lễ vật cho nhà gái, lễ tạ lỗi với bà con xóm làng, trả 

lễ vật mà gia đình người khác đã đặt trước đó cho gia đình cô gái bị bắt làm vợ, 

lễ vật tổ chức cưới hỏi cô gái về làm vợ. 

     + Hỏi: Khi thực hiện xong việc “bắt vợ”, chàng trai và gia đình có làm gì 

nữa không? 

     + Trả lời: Khi thực hiện xong việc “bắt vợ”, chàng trai phải làm lễ tạ lỗi với 

gia đình cô gái và xóm làng nơi cô gái sinh sống. Sau đó, gia đình chàng trai tổ 

chức gặp gỡ gia đình cô gái để bàn bạc và xin cưới hỏi theo phong tục. Trường 
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hợp cô gái bị bắt về không đồng ý chung sống với chàng trai thì chàng trai cũng 

phải làm lễ tạ lỗi với gia đình cô gái và bà con xóm làng nơi cô gái sinh sống.  
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    * Người trả lời: Pơling C (thầy cúng, 54 tuổi), thôn A Dinh, xã Chà Vàl, 

huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

  - Thời gian phỏng vấn: ngày 11/11/2018 

  - Địa điểm: thôn A Dinh, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

  * Nội dung phỏng vấn      

    + Hỏi: Khi sản phụ sinh đẻ, người Cơ Tu có tục lệ gì không? 

    + Trả lời: Trước đây, người Cơ Tu xem sinh đẻ là việc bẩn thiểu sẽ làm ảnh 

hưởng đến thần linh tốt trong nhà. Do đó, khi sắp đến ngày sinh đẻ, sản phụ được 

người thân đưa ra ngoài môt cái chòi ở bìa rừng hoặc trên rẫy đã được chuẩn bị 

từ trước, đi theo sản phụ có một cụ bà là người có kinh nghiệm đỡ đẻ đi theo 

giúp sản phụ sinh, chăm sóc em bé và khấn vái thần linh phù hộ. Cụ bà chỉ lo 

giúp đỡ khi sản phụ sinh nở khoảng ba đến năm ngày, thời gian về sau người mẹ 

và người thân tự lo cho sản phụ.  

     + Hỏi: Người Cơ Tu có quan niệm như thế nào về người chồng, người vợ 

trước khi lựa chọn để cưới hỏi không? 

     + Trả lời: Trước đây, người Cơ Tu có quan niệm người chồng hay người vợ 

lý tưởng truyền thống (hngai chơnăp kadic kađiêl tâ ti hay). Người chồng lý 

tưởng (kadic chơnăp) là người siêng năng, khỏe mạnh, săn được thú rừng, đan 

được gùi, chặt gỗ, làm nhà, nghĩ đến người khác). Họ được gọi là zrơng moong 

(cây cột chính, đóng vai trò chủ chốt); hoặc những chàng trai xuất thân trong gia 

đình có nhiều của cải như trâu, bò, chiêng, ché, mã não và có nhiều chị em gái 

(sẽ mang về nhiều sính lễ cho gia đình) cũng được gia đình cô gái ưa chuộng.  

       Người Cơ Tu quan niệm, người vợ lý tưởng (kađiêl chơnăp) là người siêng 

năng, khỏe mạnh, biết đan dệt, lòng thơm thảo, hiền hậu như quả xoài tôi ao 

ước). Giống như người chồng Cơ Tu, người vợ lý tưởng truyền thống là người 

phụ nữ khỏe mạnh, giỏi lao động, tính tình thuận thảo, biết xẻ chia. Người phụ 

nữ nào nếu biết dệt vải thì càng được đánh giá rất cao. Gia đình nào có được cô 

con gái như vậy sẽ được nhà trai vui vẻ mà tặng thêm sính lễ.  

     + Hỏi: Sau đám cưới, cô dâu và chú rể Cơ Tu có thực hiện thêm lễ nghi 

gì nữa không? 

      + Trả lời: Trước đây, khi cưới hỏi xong, cô dâu và chú rể phải làm lễ chạm 

bếp hay khuấy tro (tắp tơpêếh hay zbur ploo). Lễ này muốn nói cô con gái đi lấy 

chồng không còn đỡ đần bố mẹ được nữa. Vì vậy, cô mong cho bố mẹ hãy vững 

vàng lên, khỏe mạnh và sống lâu. Ngoài ra, cô dâu và chú rể còn làm lễ cảm tạ 
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(tắp blo, prơ pơ lăng) và lễ trên đường (trơ ping cơ lưng). Lễ cảm tạ là lễ quan 

trọng thể hiện sự tri ân của đôi nam nữ, gia đình đối với bà con dân làng. Lễ trên 

đường là lễ tạ ơn những người đã mách nước cho gia đình về cô gái đó, nghĩa là 

họ đã chỉ cho chàng trai tìm được cô gái đẹp, tốt bụng. 
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    * Người trả lời: Pơling G (nghệ nhân, 59 tuổi), thôn Đắc Chờ Đay, xã La 

Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 12/11/2018 

   - Địa điểm: thôn Đắc Chờ Đay, xã La Dêê, huyện Nam Giang, Quảng 

Nam  

   * Nội dung phỏng vấn      

   + Hỏi: Ông cho biết, nghi lễ trong cưới hỏi của người Cơ Tu trước đây? 

     + Trả lời: Trước đây, các nghi lễ trong cưới hỏi của người Cơ Tu gồm có: 

Lươt tơmoóh (lễ dạm ngõ), Pooi (lễ cưới), Lễ tắp blo/prơ pơ lăng (lễ tri ân của 

đôi nam nữ và gia đình đối với bà con dân làng, lễ trơ ping cơlưng (lễ cảm ơn 

người mai mối), lễ prơ rơ lăng/prơ rơ lêh (lễ trả ơn bố mẹ vợ). Trong trường hợp 

con trai của cô lấy con gái của cậu thì sau lễ tắp blo, nhà trai phải làm lễ trơ ping 

cơ lưng (lễ trên đường). Đây là lễ tạ ơn những người đã mách nước cho cô gái 

đó cho gia đình mình, lễ vật thường là một con heo nhỏ.  

     + Hỏi: Bây giờ thì sao thưa ông? 

     + Trả lời: Bây giờ, nghi lễ trong cưới hỏi của người Cơ Tu có nhiều điểm 

khác biệt so với trước đây. Sau khi trai gái ưng nhau và được hai bên gia đình 

đồng ý, họ tổ chức nghi lễ cưới hỏi đơn giản hơn so với trước đây. Người Cơ Tu 

tổ chức lễ cưới hỏi cơ bản giống như người Kinh (lễ dạm ngõ, lễ đính hôn – lễ ăn 

hỏi, lễ cưới – lễ rước dâu).  

     + Hỏi: Trong ngày cưới, người Cơ Tu có tục lệ gì không? 

     + Trả lời: Theo tục lệ của người Cơ Tu, khi nhà gái tới, nhà trai phải đặt một 

chậu đựng nước ở cửa ra vào để cho nhà gái rửa tay. Lúc ra về, nhà gái lấy luôn 

cái chậu đựng nước đó. Ngoài ra, khi vào nhà trai, nhà gái phải bước qua cái rìu 

để ở bậc cửa gọi là pơrơđở pơđong (bước vào nhà). Theo quan niệm của người 

Cơ Tu, việc nhà gái bước qua cái rìu có nghĩa là từ nay giữa hai nhà không còn 

cách ngăn gì nữa. Khi đám cưới kết thúc, nhà trai tặng chiếc rìu này cho nhà gái. 

Tiếp theo, mẹ chàng trai bưng một chén đac chingach (nước trong) vảy lên thân 

và xoa lên trán con dâu tương lai của mình để chúc phúc cho cô, mong cô trong 

trắng, khoẻ mạnh, ngoan hiền, chăm chỉ, tinh khiết như nước vậy. Sau đó bà trao 

cho cô các lễ vật như: cườm, vòng, kiềng bạc, mã não. Đến lúc mổ heo bà lại lấy 

huyết heo chấm lên trán và hai tay cô để prliêng (làm phép, vỗ về thần linh) để 
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ma xấu đừng bắt cô đau ốm.  

    + Hỏi: Sau cưới xin, gia đình nhà trai và nhà gái người Cơ Tu có thực 

hiện lễ nghi nào nữa không?  

     + Trả lời: Sau cưới xin, người Cơ Tu có các tục lệ Bhiêc Prđăh tơrí (Lễ đâm 

trâu), Pơrdit đac toh (Lễ đền ơn mẹ), Trzáo (Tục thăm hỏi của nhà gái đối với 

nhà trai). Lễ đâm trâu được người Cơ Tu tổ chức sau lễ cưới khoảng một đến hai 

năm sau ngày cưới. Đây là lễ cuối cùng mà chàng trai thực hiện nghĩa vụ đối với 

gia đình nhà gái. Nếu không thực hiện lễ đâm trâu, nhà trai xem như vẫn còn 

mắc nợ nhà gái. Sau khi thực hiện xong lễ đâm trâu, khoảng ba năm sau, cô con 

gái đi lấy chồng thực hiện lễ đền ơn mẹ. Ngoài ra, nhà gái còn có tục thăm hỏi 

đối với nhà trai (Trzáo). Đây là tục thăm hỏi của cha mẹ hoặc anh em trai với 

người con gái hoặc chị em gái đã đi lấy chồng xa, lâu ngày chưa gặp lại nhau. 

Tục lệ này thể hiện tình cảm sâu đậm giữa họ hàng thân thích, giữa nhà trai và 

nhà gái của người Cơ Tu.  
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     * Người trả lời: Hồ Thanh T - Phó Trưởng ban - Ban Dân tộc tỉnh Quảng 

Nam 

     - Thời gian phỏng vấn: ngày 16/9/2017 

     - Địa điểm: Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn  

     + Hỏi: Ông cho biết, khi người Cơ Tu sống gần, sống chung với các tộc 

người khác có làm ảnh hưởng tới đời sống văn hóa của họ không? 

     + Trả lời: Từ khi khu vực miền núi Quảng Nam có các tộc người khác lên 

đầu tư làm ăn, sinh sống, lấy chồng, lấy vợ là người Cơ Tu. Quá trình sống gần, 

sống chung, họ đã thích ứng, giao lưu, tiếp biến và trao truyền nhiều yếu tố văn 

hóa của hai dân tộc với nhau. Điều này một mặt gìn giữ những giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc, mặt khác bổ sung các yếu tố văn hóa mới 

vào trong đời sống của người Cơ Tu. 

      + Hỏi: Dưới tác động của mạng xã hội và trào lưu văn hóa đại chúng, 

văn hóa truyền thống người Cơ Tu có ảnh hưởng gì không? 

      + Trả lời: Theo tôi, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, các mạng xã 

hội và trào lưu văn hóa đại chúng đã phần nào làm cho thế hệ trẻ người Cơ Tu ít 

quan tâm đến các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng mình như: việc bảo 

tồn phong tục tập quán, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nhạc cụ, hát lý… Ngoài ra, sự 

chi phối của nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức 

các sự kiện của người Cơ Tu. Đây là những yếu tố làm cho các lễ hội văn hóa 

truyền thống của người Cơ Tu ngày càng bị thương mại hóa, thiếu vắng đi sự 
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sáng tạo trong văn hóa.  

      + Hỏi: Theo ông, các chính sách của Đảng và Nhà nước có ảnh hưởng gì 

đến văn hóa truyền thống của người Cơ Tu không? 

      + Trả lời: Từ khi được Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội dân tộc và miền núi, người Cơ Tu đã có những thay đổi 

đáng kể về đời sống vật chất – tinh thần. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng 

đã ban hành tài liệu liên quan đến nếp sống mới về việc cưới xin, tang ma, xây 

dựng lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, các chính sách phần lớn có thể áp dụng cho 

người Kinh là chính. Đối với cộng đồng Cơ Tu, những chính sách được ban hành 

vẫn còn gặp không ít khó khăn khi thực thi. Bởi vì, các văn bản chưa được dịch 

ra tiếng Cơ Tu, mà chỉ được cán bộ thôn, xã tuyên truyền thông qua các cuộc 

họp cộng đồng dân cư hoặc trên đài phát thanh.  

        Tôi cho rằng, các chính sách đưa ra nếu nặng về biện pháp hành chính, 

mệnh lệnh cứng nhắc, không tính đến tính đa dạng tộc người, trình độ phát triển 

dân tộc, đều dẫn đến kết quả không tốt. Chính sách phải gắn với yếu tố truyền 

thống của tộc người, yếu tố kinh tế, tâm lý… thì mới đi vào thực tiễn đời sống 

của đồng bào Cơ Tu hơn. Ở đây, tôi lấy ví dụ: Trong Luật hôn nhân và gia đình: 

đối với các dân tộc thiểu số, cần áp dụng vào tình hình cụ thể mà có những quy 

định thích hợp. Các điều khoản trong luật phải cụ thể hóa trên cơ sở kế thừa và 

tiếp nhận các tập quán, nghi lễ hôn nhân và gia đình truyền thống tốt đẹp đã 

được đồng bào Cơ Tu chấp nhận. Nếu bỏ quên những giá trị văn hóa truyền 

thống của tộc người thì việc thực hiện luật của Nhà nước khó đi vào cuộc sống, 

kết quả mang lại sẽ không được như mong muốn. 

      + Hỏi: Theo ông, nguyên nhân nào làm cho các lễ nghi trong chu kỳ 

vòng đời người Cơ Tu biến đổi? 

      + Trả lời: Nguyên nhân chủ yếu là do người người Cơ Tu chưa nhận thức 

đúng đắn về tầm quan trọng của nghi lễ vòng đời người. Nhất là thế hệ trẻ, họ 

chưa hiểu rõ về phong tục tập quán, tín ngưỡng của cộng đồng mình. Nhiều khi, 

thế hệ trẻ không thể đọc, hiểu và viết được chữ Cơ Tu, thậm chí còn hiểu sai lệch 

về văn hóa truyền thống của cộng đồng mình. Đội ngũ làm công tác văn hóa 

chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Công tác quản lý chưa gắn việc bảo tồn văn 

hóa với phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống cho đồng bào. Ngoài ra, nền kinh tế 

thị trường, quá trình đô thị hóa, sự bùng nổ khoa học công nghệ… đã làm cho 

giới trẻ người Cơ Tu xa dần và thiếu sự quan tâm đến những giá trị văn hóa 

truyền thống của cộng đồng mình.  
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    * Người trả lời: Hồ Ngọc V - CV Phòng Tuyên truyền & Địa bàn - Ban 

Dân tộc tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 16/9/2017 

    - Địa điểm: Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam 

  * Nội dung phỏng vấn  

   + Hỏi: Ông cho biết, độ tuổi kết hôn của trai gái người Cơ Tu trước đây 

và bây giờ? 

   + Trả lời: Người Cơ Tu rất coi trọng việc cưới hỏi. Với họ, hôn nhân không 

chỉ là sự kiện quan trọng cả đời của cô dâu và chú rể, mà đó còn là sự kiện lớn 

của cả gia đình và cộng đồng. Lễ cưới hỏi diễn ra sau khi trai gái đã tìm hiểu 

nhau thông qua nhiều phong tục: Tục lướt zướng (ngủ ruông – ngủ mái), tục đi 

Sim. Ngày nay, dưới sự tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau, trai gái Cơ 

Tu đã thay đổi nhận thức về việc tìm hiểu, độ tuổi cũng như nghi thức cưới hỏi 

so với trước đây.  

       Trước đây, nam giới thường lấy vợ ở độ tuổi từ 14 đến 18, nữ thường lấy 

chồng từ 12 đến 15 tuổi. Ngày nay, do phải học tập, lo công ăn việc làm ổn định, 

đặc biệt là khi trình độ dân trí được nâng lên, trai gái Cơ Tu được học hành và 

hiểu biết pháp luật của nhà nước nên họ đã nhận thức được vai trò quan trọng 

của việc lập gia đình. Do vậy, họ thường kết hôn sau 20 tuổi là chủ yếu. Những 

trường hợp cưới hỏi trước 20 tuổi là rất hiếm. Đối với trai gái kết hôn dưới 18 

tuổi thì chính quyền địa phương không cấp giấy kết hôn. Khi nào đủ 18 tuổi, 

chính quyền mới cấp giấy kết hôn.  

   + Hỏi: Hình thức cưới xin của người Cơ Tu trước đây như thế nào? 

     + Trả lời: Trong truyền thống, người Cơ Tu có nhiều hình thức trong cưới 

xin như: Hôn nhân con trai cô lấy con gái cậu; hôn nhân anh chồng, chị em vợ; 

hôn nhân áp đặt, hôn nhân “bắt vợ”… 

     + Hỏi: Bây giờ thì sao thưa ông? 

     + Trả lời: Ngày nay, các hình thức hôn nhân này một phần bị pháp luật 

nghiêm cấm và phản đối, một phần do trình độ, hiểu biết và nhận thức của người 

Cơ Tu được nâng lên, nhất là thế hệ trẻ. Ngoài ra, trong cộng đồng Cơ Tu đã 

xuất hiện các hình thức hôn nhân hỗn hợp dân tộc, hôn nhân tự do. Các hình 

thức hôn nhân này xuất hiện là do người Cơ Tu tiếp xúc, sống gần, sống cộng cư 

với người Kinh và các tộc người khác. Các nghi lễ trong cưới xin cũng có sự 

biến đổi. Khác với truyền thống, nhiều gia đình khá giả hơn thường chọn hình 

thức đám cưới kết hợp với phong tục người Kinh và tập quán truyền thống. Theo 

cách này, họ tổ chức đám cưới làm hai lần. Lần đầu, hai bên tổ chức theo phong 

tục Kinh (làm tiệc rượu, bánh kẹo hoặc cỗ mặn mời chính quyền, láng giềng, bạn 



 

36 

bè). Lần sau, họ giết lợn cúng Yang (thần linh), mời bà con, họ hàng đến ăn 

uống, múa tung tung ya yá, hát lý. 

PHỎNG VẤN HỒI CỐ 
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-      * Người trả lời: Cơ Lâu N (già làng, 71 tuổi) – thôn Pơ’Ning – xã Lăng – 

Tây Giang – Quảng Nam) 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 26/2/2017 

   - Địa điểm: thôn Pơ’Ning – xã Lăng – huyện Tây Giang – tỉnh Quảng 

Nam 

   * Nội dung phỏng vấn 

-      + Hỏi: Ông cho biết, người Cơ Tu quan niệm thế nào về rừng? 

     + Trả lời: Với người Cơ Tu chúng tôi, rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 

với buôn làng. Rừng không chỉ là nơi tâm linh, nơi cung cấp nguồn thực phẩm 

cho đời sống của người Cơ Tu, mà rừng còn là nơi để người Cơ Tu khai thác gỗ 

để làm nhà ở, nhà mồ, quan tài cho người chết nữa.  

-      + Người Cơ Tu có kiêng cữ gì về rừng không? 

     + Trả lời: Đối với rừng, nhất là rừng tâm linh, rừng già, người Cơ Tu có 

nhiều kiêng cữ. Chẳng hạn, khi phát rẫy người Cơ Tu thường phát rẫy ở những 

nơi đất rừng không non quá, không già quá và tuyệt đối cấm phát rẫy nơi khu 

rừng có nghĩa địa, rừng thiêng (khu rừng có nhiều gỗ quý, rừng đầu nguồn...). 

Nếu ai cố tình vi phạm, thần rừng sẽ làm dân làng ốm đau, không sinh con đẻ cái 

được, buôn làng sẽ bị dịch bệnh, thiên tai lũ lụt rình rập. Trước đây, khi gia đình 

nào muốn vào rừng chặt hạ cây về làm quan tài, nhà mồ cho người chết phải làm 

lễ cúng rừng và có sự cho phép của già làng mới được làm; người chồng có vợ 

đang mang thai thì không được vào rừng săn bắn, chặt gỗ, bắt ong… Nếu người 

chồng vi phạm những việc này, thần linh sẽ trừng phạt người vợ đang mang thai 

không sinh con được.  

-      + Hỏi: Trước đây, người Cơ Tu có tục nhà trai đặt của (lễ vật) cho nhà 

gái khi con cái đang còn nhỏ không?  

     + Trả lời: Cộng đồng người Cơ Tu có tục nhận của (lễ vật) trong truyền 

thống. Đây là tục lệ được người Cơ Tu chúng tôi chấp nhận. Thông thường, nhà 

trai chủ động đến nhà gái xin vợ cho con, em mình. Khi con cái còn rất nhỏ, hai 

bên gia đình đã gặp nhau. Nhà trai đã chủ động sang đặt lễ vật cho nhà gái (Jập 

nhar). Khi cô gái lớn lên bắt buộc phải về bên nhà trai.  

     + Hỏi: Trường hợp bên nhận lễ vật không sinh được con gái hoặc không 

sinh con được thì sao? 

     + Trả lời: Trường hợp nhà trai đặt lễ vật xin vợ, nhưng gia đình nhận lễ vật 
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không sinh được con thì phải trả lễ vật mà nhà trai đã đặt trước đó; có trường 

hợp nhà gái nhận lễ vật của nhà trai khi con gái đang còn quá bé, nhưng khi lớn 

lên cô gái lại thích và yêu một chàng trai khác thì gia đình cô gái cũng phải trả 

lại lễ vật cho nhà trai trước đó đã gởi; nếu già làng và gia đình nhà gái thống nhất 

được việc trả lễ vật cho nhà trai thì hai bên gia đình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp 

như trước; nếu gia đình nhà nhận lễ vật khó khăn, già làng có thể thương lượng 

với nhà trai thống nhất cho họ trả dần dần qua các năm. Sau này, gia đình hai bên 

nếu sinh được con gái, con trai cũng có thể gả cho nhau. Sau buổi gặp gỡ, hai gia 

đình sẽ tổ chức một lễ gọi là lễ đoàn kết. Lễ này ghi nhớ mối quan hệ thông gia 

của hai bên gia đình, thậm chí là làm lễ kết nghĩa giữa hai làng với nhau nếu hai 

gia đình không cùng làng.  

     + Hỏi: Trước đây và bây giờ người Cơ Tu có tổ chức lễ mừng thọ cho bố 

(mẹ), ông (bà) không? 

     + Trả lời: Trước đây, người Cơ Tu không tổ chức lễ mừng thọ cho những 

người già trong gia đình. Cộng đồng chỉ tổ chức lễ mừng thọ cho già làng – 

người có uy tín, vị trí và đứng đầu trong làng. Ngày nay, người Cơ Tu ở những 

vùng gần hoặc sống cộng cư với người Kinh thì học hỏi theo phong tục của 

người Kinh. Họ có tổ chức lễ mừng thọ cho bố (mẹ), ông (bà) theo phong tục 

như người Kinh. Tuy nhiên, lễ mừng thọ chỉ thực hiện đối với gia đình nào có 

điều kiện kinh tế, còn đa số là không tổ chức.  
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-       * Người trả lời: Alăng M, người dân (67 tuổi), thôn Voòng, xã Tr'Hy, 

huyện Tây Giang, Quảng Nam 

-       - Thời gian: ngày 15/4/2017 

-       - Địa điểm: thôn Voòng, xã Tr'Hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam 

    * Nội dung phỏng vấn  

-       + Hỏi: Ông cho biết: Người Cơ Tu có tục trai gái tìm hiểu nhau trước 

khi cưới không? 

-       + Trả lời: Thời gian tiền hôn nhân, trai gái Cơ Tu có tục ngủ ruông và đi 

sim. Thời gian trai gái đi sim, ngủ ruông không giới hạn số ngày. Một cô gái có 

thể đi sim, ngủ ruông với nhiều chàng trai và ngược lại. Trong một chòi ngủ 

ruông, nhiều đôi trai gái có thể đến cùng một thời gian.  

-     + Hỏi: Khi đi sim và ngủ ruông, đôi trai gái làm gì? 

-     + Trả lời: Mỗi cặp tự chọn cho mình một vị trí để cùng nhau tâm sự, trò 

chuyện. Trai gái ngủ ruông và đi sim chỉ được phép tâm sự, hát và đàn cho nhau 

nghe chứ không có chuyện đi quá giới hạn cho phép. Một trong những điều thú 

vị trong tục đi sim là chàng trai và cô gái phải về nhà trước khi trời sáng. Khi 
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chàng trai đặt vấn đề đi sim với cô gái, gia đình cô gái rất quý. Khi biết con gái 

mình đi sim, họ thường tổ chức làm gà, vịt mời chàng trai đi sim với con gái 

mình. 

-       + Hỏi: Nếu đôi trai gái vượt quá giới hạn theo luật tục thì có bị gì 

không? 

-       + Trả lời: Nếu đôi trai gái nào vi phạm luật tục của làng sẽ bị phạt rất nặng 

như: bị đuổi ra khỏi làng, gia đình người vi phạm phải mổ heo, trâu tạ tội với 

Yang (thần linh), với dân làng. Đối với người Cơ Tu ở vùng cao: Khi đi ngủ 

ruông, đi sim nếu đôi trai gái vượt quá giới hạn, theo phong tục của người Cơ 

Tu thì chàng trai phải cầm một con gà, một lọ nước làm bằng ống tre, một vòng 

đeo tay bằng đồng đi đến cửa từng nhà, gọi chủ nhà ra dùng tay chạm vào con 

gà, chai nước, vòng đeo tay. Cứ thế, chàng trai đi qua từng nhà trong làng đến 

khi nào hết thì mang con gà về nhà gươl làm thịt và mời người cao tuổi đến ăn 

và dùng rượu. Điều đặc biệt, người trẻ tuổi không được ngồi ăn cùng. Thực hiện 

xong thủ tục này, nhà trai phải đến nhà cô gái làm lễ tạ lỗi và xin làm lễ cưới 

hỏi theo phong tục của người Cơ Tu. 
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     * Người trả lời: Già làng A rất N (87 tuổi) và A rất H (78 tuổi), thôn 

ĐhơRôồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, Quảng Nam 

   - Thời gian phỏng vấn: ngày 22/6/2018 

    - Địa điểm: thôn ĐhơRôồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn  

    + Hỏi: Ông cho biết, người Cơ Tu có tục con gái đi làm dâu khi đang còn 

ít tuổi không?  

    + Trả lời: Trước năm 1986, người Cơ Tu có tục nhà gái nhận lễ vật của nhà 

trai. Vì vậy, các cô gái Cơ Tu sinh ra trong gia đình khó khăn phải đi làm dâu từ 

rất sớm. Nhiều khi, đứa trẻ vừa lọt lòng đến 3 tuổi gia đình cô đã nhận sính lễ, 8 

tuổi đi làm dâu. Khi về nhà trai, những cô gái đó chỉ làm một số công việc đơn 

giản như: lấy nước ở máng cách làng hàng cây số, đi một mình hoặc theo mẹ 

chồng đi bẻ măng, hái nấm, xúc cá, tìm rau, luộc sắn. Tôi có đứa cháu tên là A 

rất Nươch 20 tuổi nhưng phải nuôi vợ khi mới 7 tuổi vì trước đó gia đình của 

cháu tôi có mang lễ vật sang đặt cho nhà gái. Cô gái đó ở bên gia đình cháu tôi 

đến khi nào trưởng thành thì gia đình cháu tôi mới qua xin nhà gái làm lễ cưới 

xin theo phong tục. Khi cưới, gia đình cháu tôi còn cho thêm nhà gái một số lễ 

vật như chiêng, ché…; thậm chí, gia đình cháu tôi còn mổ trâu đãi làng và hai 

bên gia đình trong khi cưới.  

     + Hỏi: Ông cho biết, trước đây người Cơ Tu tổ chức lễ cưới hỏi như thế 
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nào? 

     + Trả lời: Trước đây, theo phong tục của người Cơ Tu lễ cưới được tổ chức ở 

gươl (ngôi nhà truyền thống của người Cơ Tu). Trong lễ cưới, già làng là người 

làm chủ hôn. Già làng sẽ tuyên bố trước hai bên gia đình, bà con rồi làm lễ cúng 

thần linh tác hợp cho chàng trai và cô gái.  

     + Hỏi: Bây giờ thì sao thưa ông? 

     + Trả lời: Bây giờ, đám cưới của người Cơ Tu có khác. Khi trai gái Cơ Tu có 

thể lấy chồng, lấy vợ ngoài cộng đồng, họ tổ chức cưới hỏi vừa theo phong tục 

của người Cơ Tu, vừa theo phong tục của tộc người khác. Thông thường, đám 

cưới thường diễn ra ở hai địa điểm chính: Nhà văn hóa của thôn, xã hoặc tại tư 

gia nhà chú rể. Sau khi trai gái tìm hiểu nhau và đồng ý đi đến hôn nhân sẽ về 

thưa với hai bên gia đình; trường hợp đôi trai gái đủ tuổi thì chính quyền mới cấp 

giấy kết hôn, nếu chưa đủ tuổi thì vẫn cho cưới hỏi nhưng chờ đến khi đủ tuổi 

mới được cấp giấy kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình.  

     + Hỏi: Trước đây, người Cơ Tu có chế độ đa thê không? 

     + Trả lời: Trước đây, trong cộng đồng người Cơ Tu có chế độ đa thê. Tuy 

nhiên, người lấy hai vợ phải là người có nhiều của cải, giàu có. Trường hợp 

người chồng chủ động lấy vợ hai thì phải làm một lễ tạ lỗi với bố mẹ vợ. Khi 

thực hiện lễ tạ lỗi với bố mẹ vợ xong, chàng trai tiến hành lễ cưới hỏi đối với 

người vợ thứ hai theo phong tục của người Cơ Tu. Việc cưới vợ hai chỉ phù hợp 

với gia đình giàu có. Vì khi lấy vợ hai, chàng trai phải làm lễ tạ lỗi với bố mẹ vợ 

thứ nhất. Lễ vật trong lễ tạ lỗi giống như lễ vật trong lễ cưới trước đây. Ngoài ra, 

người chồng còn phải chuẩn bị lễ vật cưới hỏi đối với người vợ thứ hai. Trường 

hợp người vợ thứ hai đã nhận lễ vật của gia đình khác thì chàng trai phải trả đủ lễ 

vật cho họ mới được cưới hỏi người vợ thứ hai theo phong tục. 

     + Hỏi: Người Cơ Tu có trường hợp tảo hôn không? 

     + Trả lời: Khi xảy ra trường hợp bỏ nhau, người vợ nếu chủ động thì phải trả 

lại toàn bộ lễ vật mà nhà chồng đã bỏ ra trong lễ thách cưới trước đây. Cô gái 

phải một mình ra đi, không được mang theo tài sản, con cái. Trường hợp người 

chồng chủ động ly dị thì anh ta bị mất toàn bộ sính lễ đã bỏ ra trước đây cho nhà 

gái, người vợ được tự do về sống với bố mẹ. Sau này nếu có ai muốn lấy cô, gia 

đình cô sẽ nhận toàn bộ sính lễ của chàng rể mới. 

     + Ông cho biết, tục bói chân gà của người Cơ Tu trong cưới xin? 

     + Trả lời: Trong cộng đồng Cơ Tu chúng tôi có tục xem chân gà để quyết 

định việc cưới xin. Người xem chân gà phải là người cao tuổi, có uy tín và kinh 

nghiệm sống. Khi chân gà được luộc xong, đại diện bên nhà trai và nhà gái cùng 

ngồi lại xem bói chân gà. Mỗi ngón chân gà đều có tượng trưng riêng. Ngón cái 
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là ngón tượng trưng cho chàng rể, ngón tiếp theo tượng trưng thôn nhà trai, ngón 

áp út tương trưng là cô gái, ngón cuối cùng trượng trưng thôn nhà gái. Khi ngón 

cái và ngón áp út chạm nhau, hôn nhau (tơrchâm) thì đó là điều tốt. Trường hợp, 

ngón chàng rể dài thì sau này chú sẽ to tiếng, chèn ép vợ. Trường hợp, ngón cô 

gái dài thì sau này cô sẽ giành quyền chồng (bhrớ gôông). Trường hợp ngón cái 

và ngón áp út không chạm nhau sẽ là điềm xấu. Lúc này, việc cưới hỏi xem như 

bất thành. Nếu chân gà tốt, nhà gái mới chính thức chấp thuận việc gả con. 
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    * Người trả lời: Ating N (già làng, 75 tuổi), thôn Gừng, thị trấn Prao, 

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   - Thời gian phỏng vấn: ngày 23/6/2018 

   - Địa điểm: Thôn Gừng, thị trấn Prao, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn 

   + Hỏi: Ông cho biết, tục hôn nhân con cô lấy con cậu của người Cơ Tu? 

   + Trả lời: Trong hôn nhân truyền thống của người Cơ Tu, con trai bên nhà cô 

bao giờ cũng muốn lấy gái con nhà bên nhà cậu. Về cái lý người ta vẫn biết bên 

ngoại có cùng dòng máu (gọi tơr’pưn/nối rốn), nhưng bên nội khác họ thì lấy 

nhau được. Mục đích của hôn nhân dạng này là ở của cải (jập nhar). Nếu của 

cải bên con trai cô ít hơn so với quy định theo luật tục thì gia đình bên cậu vẫn 

thông cảm không đòi gì hơn, vì cũng con cái trong nhà; trường hợp nhà trai có 

điều kiện có thể gởi thêm lễ vật cũng không tiếc. Họ cho rằng, cho nhà cậu cũng 

như để trong nhà mình.  

    + Hỏi: Trước đây, người Cơ Tu có tục “áp đặt” đối với con cái trong hôn 

nhân không? 

    + Trả lời: Trước đây, trong cộng đồng người Cơ Tu có tục nhà gái nhận lễ vật 

của nhà trai khi con gái còn nhỏ. Khi nhà trai đáp ứng các lễ vật theo yêu cầu của 

nhà gái thì có thể đưa cô con dâu tương lai về nhà mình. Tuy nhiên, trong thời 

gian ở bên nhà chồng, cô gái được bố trí ngủ riêng. Hằng ngày, cô gái theo mẹ 

chồng đi làm nương, rẫy, vào rừng hái măng, chặt củi, đi bắt cá, nấu cơm lam, 

làm bánh sừng trâu. Đây là những công việc mà người phụ nữ đảm nhận trong 

gia đình. Cô gái ở bên nhà chồng và theo mẹ chồng làm tất cả các việc. Khi nào 

cô gái làm được các việc mà mẹ chồng hướng dẫn thì hai bên gia đình gặp gỡ 

bàn chuyện cưới xin cô gái theo phong tục của người Cơ Tu. Khi cưới hỏi xong, 

họ làm lễ ăn chung, ngủ chung (Pazum). Sau lễ này, đôi trai gái chính thức trở 

thành vợ chồng và được phép ngủ chung với nhau. Có trường hợp, nhà trai vẫn 

đặt lễ vật theo yêu càu của nhà gái. Tuy nhiên, họ không đưa cô con dâu tương 

lai về nhà mình ngay sau khi đặt lễ vật, mà họ vẫn để cô gái ở bên nhà bố mẹ đẻ 
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đến khi nào cô gái lớn thì hai bên gia đình gặp gỡ và bàn chuyện cưới xin cho 

đôi trai gái theo thỏa thuận và cam kết trước đó.  

       + Hỏi: Trong truyền thống, người Cơ Tu có tục đi ở rể không?  

       + Trả lời: Trường hợp nhà gái thách cưới quá cao, nhiều chàng trai vì gia 

đình quá nghèo, không lo đủ các khoản chi phí đành chịu đi xaxol (ở rể) từ khi 

còn nhỏ. Khi lớn lên, chàng trai có thể làm được các việc như: đi rừng bắt ong, 

làm bẫy bắt thú, chặt hạ cây rừng, bắt cá, biết làm nhà và thực hiện xong lễ cà 

răng thì được cho là trưởng thành. Khi đó, hai bên gia đình có thể gặp gỡ bàn 

bạc việc cưới xin cho đôi trai gái. Nếu chàng trai ở rể có tài năng và được cô gái 

bên gia đình mà mình đi ở rể thích và yêu thương thì bên gia đình cô gái miễn 

giảm, thậm chí là bỏ qua số lễ vật thách cưới theo phong tục. Khi cưới hỏi xong, 

họ làm lễ ăn chung, ngủ chung (Pazum). Sau lễ này, đôi trai gái chính thức trở 

thành vợ chồng và được phép ngủ chung với nhau.   

     + Hỏi: Lễ vật nhà trai gởi cho nhà gái khi cô con gái đang còn nhỏ gồm 

những gì? 

     + Trả lời: Khi nhà trai muốn đặt lễ vật khi con gái của họ đang còn nhỏ thì 

phải được sự đồng ý của cha mẹ và người cậu của gái nữa. Lễ vật mà nhà trai đặt 

tùy theo yêu cầu của nhà gái. Tuy nhiên, trong cộng đồng người Cơ Tu chúng tôi 

quy ước, nếu nhà trai gởi của là một con trâu thì sau này nhà gái phải gả một cô 

con gái cho nhà trai; có nhiều trường hợp nhà trai gởi của cho nhà gái gồm: 

chiêng, ché, mã não.  

     + Hỏi: Việc bố mẹ cô gái nhận của (lễ vật) có ảnh hưởng gì khi cô gái lớn 

lên không thưa ông? 

     + Trả lời: Theo phong tục của người Cơ Tu, nhà gái đã đồng ý nhận của (lễ 

vật) thì đồng nghĩa với việc sau này con gái lớn lên phải gả cho nhà trai. Nếu nhà 

gái không gả con thì phải trả lại đủ số lễ vật mà nhà trai đã gởi trước đó. Trong 

cộng đồng chúng tôi vẫn có nhiều cô gái khi lớn lên mặc dù không thích chàng 

trai bên gia đình đã đặt của cho bố mẹ mình trước đó, nhưng do bố mẹ nghèo 

khó nên đã sử dụng hết số lễ vật đã nhận, vì vậy mà cô gái phải ngậm ngùi lấy 

chàng trai đó vì thương bố mẹ mình.  

 

 

 

 

 

 

     * Người trả lời: Ating N (già làng, 70 tuổi), thôn ĐhơRôồng, xã Tà Lu, 

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   - Thời gian phỏng vấn: ngày 14/8/2018 

   - Địa điểm: thôn ĐhơRôồng, xã Tà Lu, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn 

   + Hỏi: Ông cho biết: Người Cơ Tu có tục chia của cho người chết không?                         
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   + Trả lời: Trước đây, người Cơ Tu có tục chia của cho người chết. Khi bỏ 

người chết vào quan tài, họ bỏ những đồ vật mà người chết khi sống có dùng, 

người thân của họ bỏ vào trong hòm hoặc bên cạnh hòm chôn cùng người chết 

(ché, vải, gùi, dao...). Người Cơ Tu quan niệm, những đồ của người chết khi 

sống đã dùng hoặc làm ra mà không chôn cùng thì hồn ma của người chết sẽ về 

đòi. Trường hợp con cháu muốn giữ lại đồ vật của người chết khi sống làm ra 

thì phải xin bằng cách bỏ đồ vật đó vào cạnh tay người chết và đọc câu thần 

chúa: “Bố (mẹ) ơi! Bố (mẹ) đi rồi, số của cải của bố (mẹ) con đã bỏ rồi, số của 

cải còn lại con xin để lại cho con cháu sau này làm kỷ vật”.  Khi đó, con cháu 

mới được giữ lại những đồ vật mà mình xin. Kỷ vật của người chết làm ra 

người thân giữ lại không được bán, mà chỉ được phép tặng, cho con cháu khi 

lấy vợ lấy chồng. 

   + Hỏi: Ngày nay, người Cơ Tu có tục chọn đất để chôn người chết không 

thưa ông? 

     + Trả lời: Khác với trước đây, lễ nghi xem đất chôn người chết có một số 

thay đổi. Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, họ vẫn còn tục xem đất bằng việc đốt 

trứng gà. Tuy nhiên, người Cơ Tu ở vùng thấp có thay đổi. Khi tiếp xúc và sống 

cộng cư với các tộc người khác, mà nhất là người Kinh, người Cơ Tu ở vùng 

thấp đã tiếp thu phong tục từ người Kinh. Trong tang ma, họ cũng mời thầy 

cúng, dùng la bàn để xem hướng đất sao cho phù hợp với hướng tuổi của người 

chết để chọn làm nơi đào huyệt. Trong lễ cúng chọn đất, lễ vật là gà, chén cơm 

nấu chín, hương, đèn.  

     + Hỏi: Phong tục và lễ nghi trong tang ma của người Cơ Tu trước đây 

như thế nào? 

     + Trả lời: Khi trong gia đình có người thân chết, họ đánh một hồi chiêng, 

trống báo cho làng biết. Thi thể người chết được gia đình tắm rửa, vệ sinh sạch 

sẽ, mặc đồ đẹp và đặt vào quan tài. Những ngày đầu, gia đình thực hiện nghi 

thức đánh trống nuôi hồn người chết. Trong những ngày diễn ra tang lễ, người 

thân buồn đau và khóc lý cho người chết bằng điệu calâu (dành cho phụ nữ) và 

điệu calênh (dành cho đàn ông). 

       Người Cơ Tu có tục đi viếng đám tang bằng việc góp của cho gia đình có 

người thân chết như: củi, gạo, cá, gà, bò, trâu. Trong tang ma, người Cơ Tu còn 

có tục chọn đất chôn người chết bằng việc đốt trứng gà và tục biếu quan tài. Đám 

tang diễn ra từ ba đến bảy ngày thì người chết được đưa đi chôn. Lễ nghi đưa 

tang của người Cơ Tu gồm đội kèn, trống đi trước, phía sau là đoàn người khiêng 

quan tài người chết, đi kế cạnh quan tài là con cháu vừa đi vừa khóc, đi cuối 

cùng là người trong buôn/làng.  
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       Khi chôn người chết được khoảng hai đến ba năm, người Cơ Tu làm lễ têng 

ping. Trong lễ này, người Cơ Tu làm nhà mồ và tổ chức lễ đâm trâu. Sau lễ têng 

ping, người Cơ Tu không còn tổ chức nghi lễ nào cho người chết nữa. Người Cơ 

Tu cũng không có tục thờ cúng và thăm mộ đối với người đã chết.  

      + Hỏi: Bây giờ thì sao thưa ông? 

     + Trả lời: So với trước đây, lễ nghi tang ma của người Cơ Tu có nhiều thay 

đổi. Tục lệ con cháu đi vòng quanh người chết vừa khóc vừa thọc gậy xuống 

sàn nhà giờ không còn, thay vào đó là con cháu mặc tang phục màu trắng, ngồi 

quanh quan tài khóc thương cho người đã khuất. Gần cạnh quan tài người chết, 

họ sắp xếp đội kèn, trống, chiêng hỗ trợ con cháu mặc tang phục màu trắng, 

quấn tấm vải màu đen tham gia điệu múa ya yá (vũ điệu dâng trời). Hơn nữa, 

người Cơ Tu cũng ý thức được việc tổ chức tang lễ như trước đây sẽ rất tốn kém 

cho gia đình và anh em họ hàng. Do đó, tang lễ của người Cơ Tu được rút ngắn 

lại, thay vì tổ chức từ năm đến bảy ngày thì còn lại một đến hai ngày. Gia đình 

nào tổ chức đám tang dài ngày sẽ bị chính quyền nhắc nhở, thậm chí là phạt 

tiền. Một số lễ nghi trong truyền thống của người Cơ Tu không còn nữa như: 

nghi thức khóc lý, lễ têng ping, lễ đâm trâu. Người Cơ Tu chúng tôi đã chủ 

động tiếp thu một số lễ nghi chôn chất người chết theo phong tục của người 

Kinh, chẳng hạn như: Lễ báo tang, thành lập ban tang lễ, lập bàn thờ và trang trí 

phòng tang, lễ phát tang, nhạc tang, động quan, lễ an táng. 
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    * Người trả lời: PơLoong R (già làng, 80 tuổi), thôn ĐhơRôồng, xã Tà 

Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 14/8/2018 

    - Địa điểm: thôn ĐhơRôồng, xã Tà Lu, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

    * Nội dung phỏng vấn 

    + Hỏi: Ông cho biết: Cha mẹ cô gái người Cơ Tu khi gả con có dựa vào 

tiêu chí nào đối với các chàng trai không?  

    + Trả lời: Trước đây, nhiều gia đình có con gái xinh đẹp thì khi chọn rể 

thường đồng ý gả con cho những gia đình nào có nhiều của cải (chiêng cổ, ché 

xưa, nhiều trâu, mã não). Tuy nhiên, một số gia đình thì lựa chọn các chàng trai 

khoẻ mạnh, giỏi giang (làm được những việc mà đàn ông đảm nhiệm: biết săn 

bắn, đặt bẫy thú rừng, bắt ong, làm nhà) thì mới chịu nhận làm rể. Việc tìm hiểu 

giữa đôi nam nữ thường khép kín trong làng, rất hiếm có trường hợp khác làng.  

    + Hỏi: Tang ma của người Cơ Tu ở vùng cao và vùng thấp có gì giống và 

khác nhau không?  

     + Trả lời: Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, khi gia đình có người chết, họ 
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không đánh chiêng, trống báo cho người ở trong làng biết như ở vùng thấp, mà 

họ cho người thân chạy qua từng nhà báo. Họ không để người chết trong nhà lâu. 

Họ cho rằng, người chết nếu để lâu trong nhà thì linh hồn người chết sẽ lưu 

luyến với người thân không chịu đi. Vì vậy, họ rất sợ để người chết trong nhà 

lâu. Gia đình nào có người chết buổi sáng thì buổi chiều mang đi chôn luôn. Họ 

chôn người chết ở khu đất trống và ít người qua lại. 

     + Hỏi: Đối với người chết xấu thì sao thưa ông?  

     + Trả lời: Đối với những người chết xấu, người Cơ Tu vùng cao chôn ngay 

khi chết. Chết chỗ nào chôn chỗ đó. Khi chôn người chết xấu xong, gia đình và 

những người trong làng không ra đường và nương rẫy từ ba đến năm ngày. Gia 

đình có người chết xấu không được đến gia đình, thôn khác, mà chỉ ở nhà và 

trong thôn của mình, thời gian kiêng cữ này kéo dài một tháng mới hết. Đối với 

người Cơ Tu ở vùng cao hay vùng thấp, nếu một tuần mà trong làng có liên tục 

hai hoặc ba người chết xấu, người Cơ Tu sẽ đập phá nhà cửa, đốt nương rẫy nơi 

ở cũ để chuyển đến nơi khác sống, lập làng mới. Người Cơ Tu quan niệm, nơi ở 

mới phải là nơi mà trước đó chưa có người ở, kể cả nơi người dân làng đó bỏ đi 

cũng không được. Họ cho rằng, đất ở nơi đó trước đây cũng là đất xấu nên người 

làng đó mới bỏ đi.  

     + Hỏi: Người Cơ Tu có tục khóc thương đối với người chết không? 

     + Trả lời: Để thể hiện tình cảm tiếc thương đối với người đã mất, người thân 

buồn đau và khóc thương (nhim) cho người chết bằng điệu calâu (dành cho phụ 

nữ) và điệu calênh (dành cho đàn ông). Họ khóc về những hoạt động của người 

chết khi còn sống, để cho linh hồn người chết được siêu thoát. Sau mỗi lời, họ lại 

gõ một tiếng trống. Nó tạo nên một không khí âu sầu, ảo não, rất đặc trưng cho 

không khí tang tóc, rất nặng tình với người đã chết. 
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     * Người trả lời: Pơling Liêng E (Già làng 72 tuổi), thôn Blăng, xã Chơ 

Chun, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

     - Thời gian: ngày 15/10/2018 

     - Địa điểm: thôn Blăng, xã Chơ Chun, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

   * Nội dung phỏng vấn  

   + Hỏi: Ông cho biết, lễ vật thách cưới của người Cơ Tu trước đây gồm 

những gì? 

     + Trả lời: Trước đây, gia đình nhà gái rất coi trọng lễ vật thách cưới. Họ coi 

lễ vật là điều kiện quyết định cho việc cưới hỏi của đôi trai gái. Lễ vật thách cưới 

của người Cơ Tu gồm: Trâu, bò, heo, gà, mã não, mâm đồng, chiêng, ché, thanh 

la, kiềng bạc đeo cổ; điều đặc biệt là những con vật nhà trai mang tới nhà gái 
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phải là những con vật bốn chân (trâu, lợn, dê). Người Cơ Tu quan niệm, những 

con vật bốn chân là do đàn ông đi săn bắn về. Vì vậy, nếu ngày cưới chàng rể 

mang lễ vật là những con vật bốn chân đến sẽ thể hiện thành ý và sự coi trọng 

của mình đối với nhà bố mẹ vợ. 

     + Hỏi: Bây giờ thì sao? 

     + Trả lời: Ngày nay, lễ vật thách cưới của người Cơ Tu giảm đi rất nhiều. Lễ 

vật bây giờ khác trước nhiều lắm; nếu nhà trai là người Kinh, lễ vật thường là: 

cau, trầu, lợn, gà, vàng và tiền. Nếu là người Cơ Tu với nhau, nhà trai vẫn mang 

lễ vật như: Bò, heo, gà, mã não, chiêng, ché. Tuy nhiên, số lượng mỗi thứ ít hơn 

trước đây. Nhiều gia đình nghèo, nhà gái thương và thông cảm nên chỉ lấy mỗi 

thứ một ít cho có lệ.  

     + Hỏi: Ngày nay, nghi lễ cưới hỏi của người Cơ Tu có khác gì không? 

     + Trả lời: Khác với trước đây, bây giờ nhiều gia đình nhà trai hoặc nhà gái 

có thể thống nhất bỏ qua những nghi lễ không cần thiết và tốn kém về mặt kinh 

tế nếu thấy một trong hai bên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những đình khá 

giả, họ thường chọn hình thức đám cưới kết hợp với phong tục người Kinh và 

tập quán của người Cơ Tu. Trường hợp chú rể là người Kinh, cô dâu là người Cơ 

Tu thì đám cưới diễn ra theo phong tục của người Kinh. Gia đình nhà gái vẫn đòi 

lễ vật đối với nhà trai. Tuy nhiên, lễ vật thách cưới chủ yếu là vàng, heo, gà...   

    + Hỏi: Trong cưới xin, người Cơ Tu vùng cao có gì khác với người Cơ Tu 

vùng thấp không? 

    + Trả lời: Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, ngoài các tục lệ giống người Cơ 

Tu ở vùng thấp. Trong ngày cưới, nhà trai mang rượu tà vạt (lấy từ cây tà vạt), 

rượu tà đin (lấy từ cây tà đin), rượu đuốc (lấy từ cây mây rừng) đến nhà gái. 

Trong đám cưới, họ không có tục hát lý; trong tang ma không có tục khóc lý. 

Người Cơ Tu ở vùng cao cũng không có tục nhà gái thăm hỏi nhà trai sau cưới 

hỏi. Khi cô gái về nhà chồng thì không về lại nhà mẹ đẻ làm lễ tắp tơpêếh hay 

zbur ploo (chạm bếp hay khuấy tro) như phong tục của người Cơ Tu ở vùng 

thấp. 
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    * Người trả lời: Pơling N (già làng, 74 tuổi), thôn Ta pot, xã Đac Pring, 

huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

     - Thời gian phỏng vấn: ngày 15/10/2018 

   - Địa điểm: thôn Ta pot, xã Đắc Pring, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam  

 * Nội dung phỏng vấn  

   + Hỏi: Ông cho biết, trước đây người Cơ Tu quan niệm như thế nào về 

cái chết?  



 

46 

     + Trả lời: Trong truyền thống, người Cơ Tu thường phân chia cái chết thành 

hai loại: chết xấu và chết bình thường. Chết xấu là chết vì thai ngén, tai nạn, thắt 

cổ tự tử, đuối nước, rắn cắn, bị cọp vồ...; chết bình thường là chết vì tuổi già hay 

nói cách khác, đó là những cái chết không đau đớn, không có máu, chết trong sự 

chứng kiến của gia đình và cộng đồng. Đối với người Cơ Tu ở vùng cao, người 

chết xấu ở đâu thì chôn luôn ở đó; đối với người Cơ Tu ở vùng thấp, xác của 

người chết xấu không đưa về nhà mà đưa thẳng đến chỗ chôn cất. Khi chôn 

người chết xấu, gia đình thường chôn luôn những thứ mà khi sống người đó 

dùng và làm ra. Người Cơ Tu quan niệm, nếu không bỏ những thứ đó khi chôn 

thì hồn ma xấu sẽ quay về làm hại gia đình và cộng đồng; thậm chí bên cạnh 

ngôi mộ chôn người chết xấu, họ còn làm tượng người làm bằng gỗ để làm cho 

nó (con ma xấu) sợ và không có cơ hội quay về làng.  

      + Hỏi: Khi trong làng có người chết xấu, người Cơ Tu có kiêng cữ gì 

không? 

      + Trả lời: Đối với làng nào có người chết xấu, trong thời gian ba ngày kể từ 

sau khi làng tổ chức cúng không ai được phép bước vào khu vực này, người nào 

vi phạm phải chịu mọi hậu quả trước buôn làng. Nếu trong làng có ai bị ốm đau, 

bệnh tật nặng, người vi phạm phải chịu tất các lễ vật cúng tế như làng đã cúng 

trước đó. Sau thời gian trên, mọi hoạt động, sinh hoạt của gia đình người chết 

xấu và buôn làng mới trở lại bình thường. 

   + Hỏi: Bây giờ, người Cơ Tu còn quan niệm về chết xấu và chết bình 

thường nữa không? 

    + Trả lời: Ngày nay, người Cơ Tu không còn phân biệt chết xấu và cái chết 

bình thường nữa. Khi trong gia đình hay cộng đồng có người chết dù là hình thức 

nào đi nữa thì người thân vẫn tổ chức mai tang. Đối với người Cơ Tu ở vùng 

thấp, họ tổ chức mai táng người chết giống như người Kinh. Tuy nhiên, đối với 

nguời Cơ Tu ở vùng cao, họ vẫn còn duy trì một số tục lệ như: Lễ cúng ma, bỏ 

các vật dụng vào mộ người chết, người chết được chôn ở nghĩa địa của làng.  

    + Hỏi: Khi đi phúng viếng, người Cơ Tu có tục lệ gì không? 

    + Trả lời: Khi đi phúng viếng người chết, bà con buôn làng thường góp củi, 

gạo, rượu, gà, vịt, thổ cẩm tùy theo lòng hảo tâm. Đối với con rể là heo, bò; nếu 

gia đình con rể nào có điều kiện thì góp trâu; nếu là con cháu, anh chị em trong 

gia đình thì góp gà, vịt, heo (nếu có điều kiện thì góp bò, trâu).  

     + Hỏi: Khi chôn cất người chết xong, người Cơ Tu có tục thăm viếng, tảo 

mộ hay lập bàn thờ đối với người chết không? 

    + Trả lời: Trước đây, khi chôn cất xong, người Cơ Tu không tổ chức thăm 

viếng, tảo mộ, không lập bàn thờ đối với người chết. Ngày nay, người Cơ Tu 
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cũng lập bàn thờ, thắp hương cúng bái người chết vào ngày rằm và mồng một 

hằng tháng. Khi người Cơ Tu không làm nhà mồ cho người chết, lễ bỏ mả và lễ 

đâm trâu vì thế không còn được tổ chức nữa.  

    + Hỏi: Lễ têng ping (lễ mở cửa mả/lễ bỏ mả) đối với người chết được 

người Cơ Tu thực hiện như thế nào? 

     + Trả lời: Trước đây, lễ têng ping được tổ chức sau thời gian khoảng một đến 

hai năm tính từ khi người thân của họ qua đời. Trong lễ têng ping, người thân, 

bạn bè khóc thương cho người đã khuất cùng với tiếng cồng, chiêng rồi nâng 

quan tài ra khỏi hố. Họ đặt quan tài phía trong nhà mồ ngang với mặt đất. Khi 

quan tài đã đặt xong, họ tưới rượu xung quanh quan tài để linh hồn người chết 

vui chơi cùng tổ tiên.  

     Khi gần đến ngày làm lễ têng ping, người thân trong gia đình vào rừng chặt 

hạ những cây gỗ tốt về làm nhà mồ. Khi ngôi nhà mồ hoàn thành xong, họ tiến 

hành bốc mộ người chết. Xương cốt người chết được bọc rất kỹ, sau đó bỏ vào 

các tiểu nhỏ. Sau thời gian nuôi hồn người chết, họ đưa các tiểu nhỏ vào trong 

quan tài lớn đặt trong nhà mồ cùng với tổ tiên. Khi mọi việc được tiến hành 

xong, người Cơ Tu tổ chức lễ đâm trâu để cúng tế thần linh. Lễ têng ping được 

người Cơ Tu thực hiện khoảng năm đến sáu ngày liên tục.  

     + Hỏi: Quan niệm của người Cơ Tu về lễ này? 

     + Trả lời: Với người Cơ Tu, lễ têng ping không chỉ là nghi lễ dành cho người 

chết, mà còn mang ý nghĩa cầu mùa cho gia đình và cả bản làng. Lễ này được 

thực hiện với mong muốn làm giảm cơn tức giận của Yang, giúp cho người sống 

không còn tâm lí sợ hãi trước nỗi ám ảnh của cái chết, đồng thời mang lại sự 

bình yên cho cuộc sống của các thành viên trong cộng đồng. 

PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 
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    * Người trả lời: Briu Liếc, Bí thư huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 25/2/2017 

    - Địa điểm: Tại văn phòng huyện ủy huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

    * Nội dung phỏng vấn  

    + Hỏi: Ông cho biết, người Cơ Tu trước đây thường cư trú ở đâu? 

    + Trả lời: Theo các cụ nhà tôi kể lại, người Cơ Tu chúng tôi trước đây thường 

sống an cư trên các đồi núi cao từ Thừa Thiên Huế trở vào tới Quảng Nam. 

Ngoài ra, người Cơ Tu còn sống ở một số tỉnh Xekong, Saravan ở phía Nam 

nước Lào. Người Cơ Tu thường sống thành từng làng biệt lập, khép kín và cách 

xa so với trung tâm hành chính. Thời kỳ chống Pháp, dân tộc chúng tôi sống 

trong rừng núi gần như là một chiến lũy bất khả xâm phạm.  
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     + Hỏi: Bây giờ thì sao? 

     + Trả lời: Từ sau đổi mới (1986), Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách 

mới như định cư, kinh tế mới, nông thôn mới, thành lập địa vực hành chính thôn, 

xã, huyện, mà nhất là từ sau năm 1990 trở đi. Vì vậy, người Cơ Tu có điều kiện 

sống cộng cư với người Kinh và các tộc người khác. Ngoài những hộ sống trên 

các dãy đồi núi cao, nhiều hộ đã di cư ra sinh sống, buôn bán ở hai ven đường 

mà nhà nước xây dựng. 

     + Hỏi: Phương thức sinh kế trước đây của người Cơ Tu? 

     + Trả lời: Cuộc sống của người Cơ Tu trước đây chủ yếu là phương thức 

canh tác nương rẫy trên các đồi núi dốc hay ven các sông, suối. Vật dụng sản 

xuất, canh tác, săn bắn, hái lượm thô sơ. Đời sống của người Cơ Tu chủ yếu dựa 

vào nương rẫy, sản vật từ rừng (thú, chim muông, rau rừng...).  

     + Hỏi: Bây giờ có gì khác không? 

     + Trả lời: Từ khi được nhà nước hỗ trợ về vốn, cây trồng, vật nuôi, người Cơ 

Tu đã biết tăng gia chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt theo mô hình trang trại của 

từng hộ gia đình. Họ đã biết tăng gia sản xuất, buôn bán, làm thuê để tạo ra của 

cải vật chất, cải thiện cuộc sống hằng ngày. Sản vật làm ra, người Cơ Tu đã biết 

trao đổi, luật tục với người Kinh để kiếm tiền mua vàng, bạc, các vật dụng, đồ 

dùng sinh hoạt trong gia đình. 

     + Hỏi: Trang phục của người Cơ Tu trước đây như thế nào? 

     + Trả lời: Theo các cụ kể lại, trang phục đầu tiên của người Cơ Tu chúng tôi 

là vỏ cây rừng. Mỗi tấm áo khoác trên người bằng vỏ cây rừng là kỳ công của 

nghệ nhân người Cơ Tu. Vỏ cây rừng được bóc mang về đập rập, phơi khô và 

được kết với sợi dây để giữ lại khi mặc nó trên người. Về sau, dân tộc chúng tôi 

đã biết biết trồng bông, xe sợi, nhuộm màu và dệt vải nên đã có những bộ trang 

phục mang đặc trưng của dân tộc. Người Cơ Tu đã tạo nên những bộ trang phục 

nhiều màu sắc, hoa văn với lối dệt điêu luyện và tinh xảo. Trang phục của nam 

giới là mặc gơhul (khố), cởi trần; trang phục của phụ nữ là áo, váy. Màu sắc trên 

trang phục của người Cơ Tu gồm năm sắc màu cơ bản (đen, xanh thẫm, trắng, đỏ 

và vàng). Tất cả màu sắc này được chế tác từ các loài thảo mộc tự nhiên.  

      + Hỏi: Bây giờ thì sao?  

      + Trả lời: Bây giờ, người Cơ Tu chủ yếu mặc theo trang phục giống như 

người Kinh. Họ cho rằng, trang phục của người Kinh hiện đại, có nhiều mẫu mã 

đẹp để lựa chọn. Do vậy, trang phục truyền thống của người Cơ Tu đã dần bị mai 

một. Người Cơ Tu chúng tôi chỉ mặc trang phục truyền thống trong các dịp lễ 

nghi trong gia đình và lễ hội của cộng đồng.   

     + Hỏi: Những ảnh hưởng của người Cơ Tu trong việc giao lưu với các 



 

49 

dân tộc khác?  

     + Trả lời: Trước đây, người Cơ Tu cư trú và sinh sống chủ yếu trên những 

vùng rừng núi cao hiểm trở. Vì vậy, cuộc sống của họ gần như khép kín, biệt lập 

không giao lưu với các dân tộc khác. Từ khi Đảng và Nhà nước có chính sách 

đầu tư phát triển đường xá, mà nhất là từ khi thành lập xã mới thì sự giao lưu văn 

hóa giữa người Cơ Tu và các dân tộc khác, nhất là với người Kinh diễn ra ngày 

một mạnh mẽ và toàn diện hơn. Đây là nguyên nhân tạo nên sự thay đổi trong 

tập quán sản xuất, tiêu dùng, tín ngưỡng và lễ hội trong đời sống của người Cơ 

Tu. Điều này, một mặt giúp cho người Cơ Tu tiếp thu những yếu tố văn hóa mới 

để bổ sung, làm phong phú thêm cho nền văn hóa của dân tộc mình; một mặt 

lược bỏ dần một số tục lệ không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trong 

đó có những tục lệ liên quan đến nghi lễ chu kỳ đời người như: mang thai, sinh 

nở, cưới hỏi, ma chay.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

     * Người trả lời: Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng phòng Văn hóa – Thông 

tin huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian phỏng vấn: ngày 22/6/2018 

    - Địa điểm: Phòng Văn hóa - Thông tin, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

    * Nội dung phỏng vấn  

      + Hỏi: Ông cho biết, lễ đâm trâu của người Cơ Tu được thực hiện như 

thế nào? 

      + Trả lời: Lễ đâm trâu của người Cơ Tu thường tổ chức vào các dịp lễ lớn 

của cộng đồng, chẳng hạn như: Lễ mừng nhà gươl, lễ kết nghĩa giữa hai làng, lễ 

cưới, lễ lập làng, lễ têng ping (lễ mở cửa mả/lễ bỏ mả) cho người chết... Với 

người Cơ Tu, lễ đâm trâu là dịp gia đình, cộng đồng quay quần bên nhau ăn 

uống, hát lý. Họ xem đây là ngày hội của cộng đồng.  

     + Hỏi: Ngày nay, người Cơ Tu còn tổ chức lễ đâm trâu nữa không?  

     + Trả lời: Hiện nay, lễ đâm trâu bị chính quyền cấm. Khi có sự kiện quan 

trọng của cộng đồng, già làng phải xin chính quyền cho phép mới được tổ chức. 

Thông thường, lễ đâm trâu bây giờ chỉ được phục dựng lại để phục vụ cho hoạt 

động du lịch hoặc được tổ chức trong cưới xin. Tuy nhiên, nghi thức này chỉ 

được tổ chức đối với những hộ gia đình nào có nhiều của cải.  

     + Hỏi: Lễ nghi trong lễ đâm trâu?  

     + Trả lời: Nghi lễ đâm trâu được thực hiện rất đơn giản. Trước khi đâm trâu, 

họ làm một mâm cúng gồm: gà, cá, xôi, rượu. Đại diện lễ cúng là người già, có 

uy tín trong gia đình nhà trai. Về hình thức, người Cơ Tu vẫn buộc trâu vào cột, 

vẫn lấy ít máu của trâu để tế thần linh. Tuy nhiên, sau khi tế thần linh xong, họ 
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không dùng lao, mác chạy quanh đâm trâu như trước đây. Khi trâu chết, họ giết 

trâu để lấy thịt tế thần linh. Phần thịt trâu còn lại, họ dùng tiệc chiêu đãi hai họ 

và bà con trong buôn làng.  

     + Hỏi: Ông cho biết, lễ đâm trâu sau cưới xin của người Cơ Tu được thực 

hiện như thế nào? 

     + Trả lời: Người Cơ Tu có tục đâm trâu sau lễ cưới. Lễ đâm trâu còn phụ 

thuộc vào điều kiện kinh tế của từng gia đình; nếu gia đình nhà trai có điều kiện 

kinh tế thì tổ chức lễ đâm trâu ngay sau lễ cưới; nếu gia đình nhà trai nào khó 

khăn thì để sau khoảng 2 đến 3 năm có thể tổ chức lễ đâm trâu. Việc thực hiện lễ 

đâm trâu là trách nhiệm, nghĩa vụ mà chàng rể phải thực hiện đối với gia đình 

bên vợ. Đây được xem như là món nợ mà chàng rể và gia đình phải trả; nếu 

không thực hiện lễ đâm trâu xem như chàng rể vẫn còn nợ gia đình nhà gái.  

     + Hỏi: Tục đâm trâu của người Cơ Tu khi làm lễ têng ping (lễ mở cửa 

mả, lễ bỏ mả) cho người chết? 

     + Trả lời: Sau khi chôn người chết được khoảng hai đến ba năm, người Cơ 

Tu làm lễ têng ping (lễ mở cửa mả, lễ bỏ mả). Sau khi thực hiện xong nghi lễ bốc 

mộ, nuôi hồn người chết và đưa vào nhà mồ, người Cơ Tu làm lễ đâm trâu. 

Trong lễ này có sự chứng kiến, tham gia không chỉ của gia đình, dòng họ của 

người chết, mà còn có cả cộng đồng làng nữa. Họ xem đây là ngày hội của làng.  
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     * Người trả lời: Nguyễn Hữu Thông – Nguyên Phân viện trưởng - Phân 

viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế. 

     - Thời gian phỏng vấn: ngày 25/5/2018 

     - Địa điểm: Tại tư gia, số 313 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành phố 

Huế, Thừa Thiên Huế.  

người được phỏng vấn – Thừa Thiên Huế 

   * Nội dung phỏng vấn  

     + Hỏi: Ông cho biết, nguyên nhân nào dẫn tới việc người Cơ Tu thay đổi 

nhận thức về phong tục tập quán, tín ngưỡng trong cộng đồng?  

     + Trả lời: Từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, người Cơ Tu nghe theo lời 

kêu gọi của Đảng và Nhà nước thông qua sự thuyết phục của cán bộ cách mạng 

từng nhiều năm gắn bó đấu tranh. Vì vậy, họ đã nghe lời Đảng và Chính phủ, gác 

bỏ nhiều hủ tục không còn phù hợp trước đây để lo làm ăn, buôn bán. Họ đã từ 

bỏ tục trả máu – săn đầu.  

      Trong giai đoạn hiện nay, quá trình tiếp biến văn hóa, sự chuyển biến, thay 

đổi nhanh chóng và sâu rộng trên mọi mặt, lĩnh vực cũng là nguyên nhân làm 

cho đời sống người Cơ Tu thay đổi. Khi nhận thức của cộng đồng tộc người 
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được nâng lên, cùng với đó là sự nảy sinh những nhu cầu học tập, giải trí, sinh 

hoạt, tiện ích… nên khi chuyển sang môi trường mới, những đặc trưng văn hóa 

tộc người Cơ Tu sẽ dần chuyển biến; bên cạnh những yếu tố văn hóa truyền 

thống, văn hóa của cộng đồng Cơ Tu sẽ thanh lọc và tiếp thu nhiều yếu tố văn 

hóa mới phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Trong đó, họ có thay đổi về ăn 

– mặc – ở, lễ nghi, lễ hội... 

       Mặt khác, pháp luật của Nhà nước bắt buộc người Cơ Tu phải tuân thủ và 

thực hiện đúng quy định (những đều bị nghiêm cấm, những việc không được 

làm…). Đây cũng là những yếu tố làm cho phong tục tập quán, tín ngưỡng của 

người Cơ Tu thay đổi so với trước đây.  

      + Hỏi: Theo ông, muốn gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng 

người Cơ Tu cần dựa trên cơ sở nào? 

      + Trả lời: Văn hóa truyền thống của người Cơ Tu có nhiều nét đặc trưng và 

mang đậm dấu ấn bản địa. Do đó, muốn gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của 

tộc người Cơ Tu thì phải làm tốt các khâu: Đội ngũ làm công tác văn hóa phải đủ 

năng lực, hiểu biết về văn hóa tộc người; các chính sách khi ban hành phải dựa 

vào điều kiện thực tế và phải được cụ thể hóa vào trong đời sống của cộng đồng 

Cơ Tu; cần xác định rõ vai trò của các thế hệ già làng, nghệ nhân, thầy cúng và 

phải có chế độ, chính sách phù hợp đối với họ; phải có đội ngũ truyền dạy nghề, 

múa, hát truyền thống và tiếng Cơ Tu cho các thế hệ kế cận; công tác giáo dục, 

vận động, tuyên truyền phải giúp cho người Cơ Tu nhận thức rõ trong văn hóa 

của cộng đồng mình đâu là giá trị cần gìn giữ, đâu là hủ tục cần bài trừ, loại bỏ.  

      + Hỏi: Theo ông, yếu tố tự thân vận động và chủ động nhận tiếp nhận 

văn hóa bên ngoài có làm cho văn hóa truyền thống của người Cơ Tu thay 

đổi không?  

      + Trả lời: Theo tôi, những thói quen, tập quán mới, kể cả lực tác động tích 

cực từ nền kinh tế kỹ thuật hiện đại mang lại, cho dù, bối cảnh cũ đang trong quá 

trình bị phá vỡ dần vẫn có thể tạo ra những hệ quả tất yếu nảy sinh. Hơn nữa,      

tập quán tin vào lời nói và hành vi của chủ làng, hội đồng già làng đối với từng 

thành viên đã trở thành giềng mối tạo tạo nên sự nhất trí, đoàn kết, chuẩn mực có 

giá trị trong việc duy trì trật tự xã hội và niềm tin trong đời sống kinh tế lẫn tinh 

thần của người Cơ Tu. Tuy nhiên, khi tổ chức làng bị phá vỡ, vị thế của già làng 

không còn như trước thì hiệu lực của tổ chức xã hội truyền thống cũng bị yếu đi, 

luật tục cũng không còn chặt chẽ nữa, vì thế sự thay đổi phong tục tập quán trong 

cộng đồng Cơ Tu là đều tất yếu xảy ra.  

       + Hỏi: Ông cho biết, một số biểu hiện thay đổi của người Cơ Tu liên 

quan đến lễ nghi trong chu kỳ đời người? 
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       + Trả lời: Sự thay đổi trong đời sống của người Cơ Tu hiện nay diễn ra trên 

nhiều mặt, ở đây tôi chỉ viện dẫn một lễ nghi liên quan đến chu kỳ vòng đời 

người như nghi thức bỏ mả (têng ping). Trước đây, nghi lễ têng ping là việc 

chung của buôn làng. Tuy nhiên, giờ đây nghi lễ này có xu hướng khép lại trong 

quy mô dòng họ và gia đình. Hơn thế nữa, yếu tố tâm linh trong nghi lễ này cũng 

dần phai nhạt. Song đây cũng chính là tác nhân quan trọng để giảm thiểu sự tốn 

kém về kinh tế, cũng như sự tiêu tốn về thời gian của người Cơ Tu. Điều này là 

kết quả của nhiều nguyên nhân: quá trình cận – xen cư trong cư trú, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, sự thay đổi của cấu trúc xã hội truyền thống… 

        + Hỏi: Theo ông, các chính sách hiện nay có phù hợp với việc bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Cơ Tu không? 

        + Trả lời: Xét về tổng thể, các chính sách đều hướng tới việc bảo tồn và 

phát huy văn hoá tộc người nói chung. Tuy nhiên, các chính sách đó khi áp dụng 

vào thực tiễn từng tộc người thì chưa mang lại hiệu quả cao. Chẳng hạn đối với 

người Cơ Tu, họ sống chủ yếu là bám rừng và canh tác nương rẫy; nhưng các 

quy định về quản lý đất đai, định canh định cư lại không đáp ứng được mong 

muốn của đồng bào Cơ Tu. Do đó, nhiều tập tục liên quan đến rừng và canh tác 

nương rẫy đã biến đổi so với trước đây. Yếu tố thánh thần liên quan đến rừng, 

nương rẫy được chi phối bởi phong tục, tập quán và luật tục vô hình giờ đã 

không còn nữa. Hay trong hôn nhân, người Cơ Tu có truyền thống hôn nhân họ 

hàng; nhưng trong luật hôn nhân và gia đình lại không có quy định này.  
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    * Người trả lời: A Lăng Măn, Trưởng phòng Dân tộc, huyện Nam Giang, 

tỉnh Quảng Nam 

    - Thời gian: ngày 15/10/2018 

    - Địa điểm: Phòng Dân tộc, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

    * Nội dung phỏng vấn  

      + Hỏi: Trước đây và bây giờ, người Cơ Tu đặt tên con như thế nào?            

      + Trả lời: Trong cộng đồng người Cơ Tu có các dòng họ phổ biến như: 

Alăng, Arất, Ating, Aviết, Abing, Avô, Bh’riu, Bh’nướch, C’lâu, Bhing, Riah, 

Rapat, Zơrâm; Khi đứa trẻ sinh ra, người Cơ Tu lấy họ cha. Tên đứa trẻ thường 

được đặt theo tên các con vật. 

       + Hỏi: Ngày nay, người Cơ Tu đặt tên cho con cái như thế nào? 

       + Trả lời: Ngày nay do người Cơ Tu lấy chồng lấy vợ ngoài cộng đồng nên 

các dòng họ có thay đổi so với trước đây. Nhiều dòng họ của các tộc người khác 

xuất hiện trong cộng đồng của người Cơ Tu như: họ Lê, họ Nguyễn… (nếu lấy 

người Kinh), họ Bluông, họ Bruốt (nếu lấy người Gié-Triêng), họ Avet, họ Blup 
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(nếu lấy người Tà Ôi), họ A Nhông, họ Y Hên (nếu lấy người Xơ Đăng).  

      Nhất là từ sau đổi mới (1986), cuộc sống của người Cơ Tu không còn khép 

kín, mà đã có sự giao lưu với các tộc người khác cư trú trong cùng xã, huyện. Do 

đó, nhiều gia đình người Cơ Tu đã ít nhiều ảnh hưởng, tiếp thu văn hóa từ bên 

ngoài, đặc biệt là từ sau những năm 2000 trở đi, người Cơ Tu rộ lên “trào lưu, xu 

hướng” thay tên, đổi họ đối với con cái của mình. Điều này đã ảnh hưởng không 

nhỏ tới việc xác định cha/mẹ của đứa trẻ, khó khăn trong giao lưu dân sự (giấy 

khai sinh, lập hồ sơ, sổ sách quản lý công dân…).  

      Tôi lấy ví dụ về trường hợp gia đình anh Pơloong Huân, cán bộ văn thư xã 

Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam: cả ba đứa con của anh đều được 

đặt theo tên trong bộ phim “Mối tình đầu” (phim Hàn Quốc) với những cái tên 

“nửa Cơ Tu, nửa Hàn Quốc”; con trai đầu đặt tên là Pơloong San Ốc, bé gái thứ 

hai tên là Pơloong San Ân và bé trai út tên là Pơloong San U. Những cái tên du 

nhập từ bên ngoài, mà nhất là tên các diễn viên trong phim Hàn Quốc ở huyện 

Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang rất phổ biến. Bởi vì, người Cơ Tu cho 

rằng, việc đặt tên cho con không bị vi phạm pháp luật nên họ thấy hay và lạ thì 

đặt.  

     + Hỏi: Việc đặt tên cho con cái như vậy có ảnh hưởng đến văn hóa của 

người Cơ Tu và công tác quản lý không? 

     + Trả lời: Việc một số gia đình người Cơ Tu tự ý đổi họ cho con cái đã làm 

ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa truyền thống và gây khó khăn cho công tác quản 

lý hộ tịch. Tình trạng có nhiều họ trong một gia đình là do người Cơ Tu thấy bạn 

bè, người thân đặt tên, họ cho đứa trẻ “hay” nên làm theo; mặt khác, các bậc cha 

mẹ người Cơ Tu cho rằng, việc đặt họ, tên con pháp luật không cấm nên họ nghĩ 

có thể làm mà không vi phạm. Tôi lấy ví dụ gia đình ông A Lăng H – Thôn Cần 

Đôn – Xã Cha Vàl – huyện Nam Giang, người anh mang họ Lê, người em mang 

họ Cao, con út mang họ A Lăng; Gia đình ông Alăng R – thôn Pà Căng – xã Cà 

Dy – huyện Nam Giang sinh ra năm người con, mỗi người con mang một họ 

riêng, đứa con trai đầu tên là Nguyễn Văn M, thứ tự các người con thứ hai mang 

tên Lê Văn M, người con thứ ba tên là Lê Duy H, người em kế tiếp mang tên là 

Cao Văn H, chỉ có người em út mới quay trở về họ gốc của người Cơ Tu là 

Alăng Nghĩa. 

    + Hỏi: Trang phục của cô dâu và chú rể trước đây và bây giờ có gì khác 

nhau không? 

     + Trả lời: Trước đây, cô dâu và chú rể ăn mặc theo trang phục truyền thống 

của người Cơ Tu. Trong ngày cưới, cô dâu mặc “adooh” (áo ngắn cổ chui, bằng 

thổ cẩm tự dệt có nẹp trắng, kết tua đỏ, đính lục lạc) cùng “hđooh” (váy dài đến 
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gối) hoặc mặc “hli” choàng từ ngực đến gót chân có dệt hoa văn tươi thắm. Các 

cô gái thường quấn trên ngực sợi dây lưng để làm. Chú rể quấn một tấm “g’hul” 

(khố) đính cườm và thân quàng một tấm “h’tut” (tấm choàng) rực rỡ, đầu đội mũ 

tự dệt màu đỏ có kẻ xanh, đen, đính cườm trắng. Ngày nay, cô dâu và chú rể Cơ 

Tu ăn mặc giống như người Kinh. Chú rể mặc áo sơ mi, quần tây, bên ngoài 

khoác áo vest, thắt cà vạt; cô dâu mặc váy cưới.      

    + Hỏi: Văn nghệ trong đám cưới truyền thống của người Cơ Tu? 

      + Trả lời: Trước đây, các hoạt động văn nghệ trong đám cưới của người Cơ 

Tu có nhiều điểm khác biệt so với bây giờ. Sau khi hai bên gia đình thực hiện 

một số nghi thức chào hỏi, trao lễ vật, họ ngồi lại cùng nhau hát lý. Trong hát lý, 

nhà trai và nhà gái mỗi bên cử một người tuổi cao, có tài ứng đối và có uy tín 

trong dòng họ tham gia. Trong nghệ thuật hát lý đòi hỏi người tham gia phải có 

khả năng ứng khẩu, trình độ, kinh nghiệm của người hát, bởi vì hát lý, nói lý có 

nhiều tầng, nhiều lớp ý nghĩa, lúc lên lúc xuống, lúc bổng lúc trầm. Cái hay của 

hát lý là dùng một hình tượng để chỉ một sự việc với những hình ảnh ví von, vì 

thế ngôn từ luôn ẩn ý. Sau khi chào hỏi nhau bằng hát lý, nhà trai dọn cơm cho 

phụ nữ và trẻ con nhà gái ăn; sau đó, họ tiếp tục hát lý. Họ hát đến khi nào mỏi 

mệt rồi lăn ra ngủ ngay tại sàn nhà, đến đây xem như phần lễ cưới kết thúc.  

     + Hỏi: Bây giờ thì sao thưa ông? 

     + Trả lời: Ngày nay, đám cưới của người Cơ Tu có nhiều biến đổi. Trong 

đám cưới, người dẫn chương trình (MC) giới thiệu đại diện hai bên gia đình nhà 

trai, nhà gái lên sân khấu thực hiện các nghi thức: Giới thiệu các vị thân sinh của 

cô dâu và chú rể, đại diện hai bên gia đình phát biểu, thực hiện nghi thức rót 

rượu, cắt bánh và tặng quà mừng của người thân, bạn bè thân hữu, các tiết mục 

văn nghệ diễn ra sôi nổi; nhiều tiết mục văn nghệ với những ca khúc nhạc trẻ, 

nhạc trữ tình được xen kẻ nhau biểu diễn trên sân khấu của hôn trường.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Người trả lời: Ông ALăng Mai, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam  

     - Thời gian phỏng vấn: ngày 16/9/2017 

     - Địa điểm: Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam 

     * Nội dung phỏng vấn   

   + Hỏi: Ông cho biết, tín ngưỡng của người Cơ Tu?  

     + Trả lời: Người Cơ Tu theo “tín ngưỡng đa thần”. Họ cho rằng trong cuộc 

sống của cá nhân hay cộng đồng ở đâu cũng có thần linh (Yang) dõi theo. Do đó, 

người nào làm điều tốt, việc thiện thì Yang sẽ ban thưởng cho gia đình yên ấm, 

sức khỏe tốt, làm ăn suôn sẻ. Ngược lại, người nào làm việc ác, trộm cắp..., Yang 

sẽ trừng phạt cho ốm đau, bệnh tật, nghèo đói… Điều này thể hiện rất rõ trong 
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cuộc sống thường nhật của người Cơ Tu, chẳng hạn: người Cơ Tu khi phát rẫy, 

dựng nhà, sinh đẻ, cưới hỏi, lễ tang đều làm lễ cúng để xin Yang phù hộ. Thậm 

chí, cá nhân nào đó gây ra các việc làm ảnh hưởng tới thần linh như: quan hệ bất 

chính, phá cây cổ thụ, đốt cháy rừng già, xâm phạm nơi chôn người chết... đều bị 

xử tại nhà gươl một cách nghiêm khắc theo luật tục; trong đó không thể thiếu 

nghi lễ tạ lỗi với Yang. Ngày nay, người Cơ Tu không còn quá tin vào Yang. Họ 

đã sống thực tế hơn. Về sau chính quyền địa phương và già làng đã vận động, 

tuyên truyền nên người Cơ Tu đã dần thay đổi. Họ đã tiếp thu nhiều thành tố văn 

hóa mới vào trong đời sống của cộng đồng. 

     + Hỏi: Ông cho biết, tục cà răng của người Cơ Tu?  

     + Trả lời: Theo luật tục của người Cơ Tu, trai gái lớn lên phải thực hiện nghi 

lễ cà răng. Cà răng xong, trai gái mới được cộng đồng công nhận là đã trưởng 

thành. Người Cơ Tu quan niệm: Cà răng không chỉ làm đẹp, không bị sâu răng, 

mà còn cho thấy người đó rất khỏe mạnh. Nam giới cà răng là để phân biệt người 

làng này với người làng khác. Nữ giới cà răng là để làm đẹp. Người nào nếu 

không trải qua nghi thức này, cá nhân đó dù tuổi lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, 

thì vẫn bị xem là người chưa trưởng thành; điều quan trọng nhất là họ chưa đủ tư 

cách để tham gia vào các hoạt động lớn của vêêl (làng), chưa phải là thành viên 

của cộng đồng. 

     + Hỏi: Việc cà răng được thực hiện như thế nào? 

     + Trả lời: Khi cà răng, họ phải chau chuốt và tỉ mỉ làm sao để cân đối giữa 

hàm trên và hàm dưới. Khi công việc cà răng kết thúc, người chủ trì dùng lá đót 

(là một loại lá rừng) nhét đầy vào ống tre đựng máu, đặt lên một tảng đá gần đó, 

nếu ống tre bị ngã trong khi đặt thì người bị cà răng sẽ gặp điều chẳng lành. Đó 

là sự báo hiệu của các thế lực hung ác đang đe dọa các đối tượng bị cà răng. Do 

vậy, người này phải thực hiện việc cúng tế ngay sau đó. Nhà gươl là nơi mà các 

thanh niên sau khi cà răng được đưa về để ở khoảng ba đêm. Thời gian này, họ 

được người thân bên cạnh chăm sóc. Hơn nữa, sau khi thực hiện xong lễ cà răng, 

người thanh niên muốn chứng tỏ sự trưởng thành trước cộng đồng mình thì phải 

ra suối bắt một con cá có tên là ha liêng. Cũng trong thời gian sau cà răng, họ 

không được tắm rửa, lúc ăn phải dùng tay bốc, kiêng kị những thức ăn như: gạo 

nếp, thịt trâu, thịt bò. Người Cơ Tu quan niệm, người cà răng nếu ăn những thứ 

này sẽ gây tổn hại đến sức khỏe.  

      + Hỏi: Ông cho biết, tục căng tai của người Cơ Tu?  

      + Trả lời: Trong cộng đồng người Cơ Tu có tục căng tai. Căng tai của tộc 

người Cơ Tu được thực hiện chủ yếu là cho nữ giới. Căng tai không những đánh 

dấu sự trưởng thành của chàng trai, cô gái; liên quan đến quan niệm thẩm mỹ của 
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người Cơ Tu, mà nam giới căng tai là để phân biệt người của làng này với người 

của làng khác. Đây là công việc không chỉ đòi hỏi về mặt thời gian, mà nó còn 

cẩn thận đến chi tiết nhỏ. Trước tiên, họ phải căng lỗ dái tai (xor dool c’târ) rộng 

ra. Sau đó, họ dùng một loại gai (axoong) được lấy từ rừng về để xỏ vào tai. Việc 

xỏ lỗ tai đòi hỏi người thực hiện phải rất tỉ mỉ, kì công và kiên trì. Người làm 

công việc này phải là người có kinh nghiệm và uy tín về xỏ tai trong cộng đồng. 

Trước khi xỏ gai, họ xoa bóp nước gừng để dái tai thật mềm. Khi thực hiện xong 

việc xỏ tai, họ rửa tai bằng nước muối nấu với gừng để hạn chế việc nhiễm trùng 

và chảy máu tai.  

     + Hỏi: Nghệ thuật hát lý của người Cơ Tu là gì? 

     + Trả lời: Trong nghệ thuật hát lý đòi hỏi người tham gia phải có khả năng 

ứng khẩu, trình độ, kinh nghiệm của người hát, bởi vì hát lý có nhiều tầng, nhiều 

lớp ý nghĩa, lúc lên lúc xuống, lúc bổng lúc trầm. Cái hay của hát lý là dùng một 

hình tượng để chỉ một sự việc với những hình ảnh ví von, vì thế ngôn từ luôn ẩn 

ý. Chẳng hạn, khi hát lý về một con suối, người hát lý phải biết được con suối đó 

sâu hay cạn, nước suối ở đó sâu và cạn vào mùa nào, nước của con suối đó trong 

hay đục. 

    + Hỏi: Ông cho biết, tục khóc lý đối với người chết của người Cơ Tu? 

    + Trả lời: Trong đám tang người chết, người Cơ Tu có tục khóc lý. Trước khi 

tiến hành khóc lý, gia đình người chết chuẩn bị một mâm khóc lý. Lễ vật trong 

mâm cúng khóc lý gồm: rượu, xôi, gà, cá, thịt thú rừng. Người tham gia khóc lý 

là già làng, những người tuổi cao có hiểu biết về khóc lý, có thể là người trong 

gia đình hoặc ngoài gia đình. Việc hát lý được thực hiện theo thứ tự, khi người 

khóc trước chấm dứt, họ đánh 3 hồi trống, chiêng rồi mới đến người thứ hai khóc 

tiếp. Khi kết thúc khóc lý, mâm cúng cho người chết chỉ những người tham gia 

khóc lý mới được dùng. Theo quan niệm của người Cơ Tu, trong khi khóc lý, 

mâm cúng đã được người mất, các vị thần linh dùng trước rồi, nên sau khi kết 

thúc khóc lý thì có thể dọn ra ăn.  

     + Hỏi: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thay đổi trong đời sống văn hóa của 

người Cơ Tu?  

     + Trả lời: Đời sống văn hóa của người Cơ Tu có sự thay đổi là do sự tác 

động của nhiều nguyên nhân khác nhau. Tôi cho rằng, các yếu tố khách quan 

gồm: Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, sự tác 

động của nền kinh tế thị trường và sự tăng cường giao lưu hội nhập của đồng bào 

Cơ Tu ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn; các yếu tố chủ khách như: Bản thân nền 

văn hóa của người Cơ Tu có sự vận động, biến đổi, trong đó là sự thay đổi về 

ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày.  
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       Ngày nay, người Cơ Tu ít sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình, mà chủ yếu 

sử dụng tiếng Việt là chủ yếu. Ngoài ra, các yếu tố khác như độ tuổi, trình độ 

học vấn, nghề nghiệp cũng được xem là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi trong 

đời sống văn hóa của người Cơ Tu. Trong khi đó, thế hệ cha ông là thế hệ còn 

lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Thế hệ trẻ Cơ Tu được học tập, đi ra 

nên đã có sự giao lưu, tiếp thu các luồng văn hóa từ bên ngoài, thêm vào đó là 

đặc trưng, môi trường làm việc của thế hệ trẻ người Cơ Tu không còn gắn với 

nương rẫy, núi rừng như thế hệ cha ông nữa. Do đó, nhận thức của họ về văn hóa 

truyền thống cũng có sự thay đổi.  

      Trong những năm làm công tác quản lý và nghiên cứu văn hóa Cơ Tu, tôi 

nhận thức rất rõ thế hệ trẻ Cơ Tu gần như không còn mặn mà với văn hóa truyền 

thống của cộng đồng mình nữa. Điều này được thể hiện qua rất nhiều khía cạnh, 

chẳng hạn: Lễ hội của người Cơ Tu bây giờ chủ yếu là được phục dựng lại bởi 

các công ty lữ hành hoặc chính quyền bỏ kinh phí ra tổ chức để phục vụ cho 

người dân và khách tham quan du lịch. Trang phục truyền thống của người Cơ 

Tu vì thế cũng chỉ được các nghệ nhân, già làng mặc trong các dịp lễ hội này. 
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    * Người trả lời: Trần Tấn Vịnh, Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí 

Khoa học xã hội miền Trung. 

    - Thời gian: ngày 15/10/2017 

    - Địa điểm: Tại Tư gia – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam 

      * Nội dung phỏng vấn   

    + Hỏi: Ông cho biết, phong tục trong hôn nhân của người Cơ Tu hiện 

nay có thay đổi gì so với trước đây không? 

    + Trả lời: So với trước đây, trai gái Cơ Tu bây giờ tìm hiểu và tự do yêu 

đương; nhiều khi đám cưới diễn ra chỉ trong vài ngày quen biết. Vì vậy, nhiều 

nét văn hóa trong truyền truyền thống của người Cơ Tu đã mai một dần. Khi tổ 

chức lễ cưới, người Cơ Tu không phải đến nhà gươl thực hiện lễ nghi cúng thần 

linh như trước đây, họ tổ chức nghi lễ cưới tại tư gia hoặc nhà văn hóa của thôn, 

xã; Sau một hoặc hai năm, nhà trai cũng không còn thực hiện lễ đâm trâu cho 

nhà gái nữa. Đám cưới tổ chức như vậy sẽ bớt tốn kém cho cả hai bên gia đình.           

    + Hỏi: Trang phục trong cưới xin truyền thống của trai gái Cơ Tu? 

    + Trả lời: Trong cưới hỏi truyền thống của người Cơ Tu, cô dâu thường mặc 

adooh (áo ngắn cổ chui, chất liệu được làm bằng thổ cẩm tự dệt có nẹp trắng, 

kết tua đỏ, đính lục lạc) cùng hđooh (váy dài đến gối) hoặc váy chrờ dhu. Đây 

là loại váy dệt nhiều hoa văn, dài hơn váy thường một chút để có thể che từ cổ 

chân đến ngực mà không cần phải mặc áo. Khi mặc váy này, cô dâu thường 

quấn trên ngực sợi dây lưng để làm chặt chiếc váy. Với chiếc váy này, người 

mặc để lộ đôi vai và cánh tay trần đầy đặn, khoẻ mạnh thể hiện rõ nét đẹp nữ 
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tính. Ngoài ra, cô dâu có thể mặc hli choàng từ ngực đến gót chân có dệt hoa 

văn tươi thắm. Trang phục trong ngày cưới của chú rể là tấm g’hul (khố) đính 

cườm và thân quàng một tấm htut (khăn choàng) rực rỡ, đầu đội mũ tự dệt màu 

đỏ có kẻ xanh, đen, đính cườm trắng.  

    + Hỏi: Ngày nay, các điệu múa, điệu hát, trang phục và các món ăn truyền 

thống của người Cơ Tu được phục dựng lại như thế nào? 

    + Trả lời: Hiện nay, nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật liên quan đến lễ nghi, lễ 

hội của người Cơ Tu được phục dựng lại như: Các điệu múa tung tung ya yá, 

hát lý, khóc lý, trang phục và các món ăn truyền thống... Tuy nhiên, tất cả 

những điều này được người dân, nghệ nhận thể hiện chỉ mang tính biểu diễn, 

mô phỏng lại. Người tham gia lễ hội và các lễ nghi nhiều khi họ không hiểu hết 

các giá trị tâm linh và giá trị nghệ thuật qua cách hành lễ, động tác, vì họ chỉ 

biểu diễn sao cho giống với các động tác, nghi thức truyền thống của người Cơ 

Tu mà họ được đào tạo, truyền dạy lại. 

    + Hỏi: Những nguyên nhân chính làm cho văn hóa truyền thống của 

người Cơ Tu biến đổi? 

    + Trả lời: Tôi cho rằng, văn hóa truyền thống của người Cơ Tu biến đổi là 

do các nguyên nhân chính sau: các thế hệ trẻ người Cơ Tu chưa thực sự có ý 

thức trong việc giữ gìn văn hóa của dân tộc mình, vẫn thờ ơ với việc học và 

hiểu tiếng của dân tộc mình; vai trò của nghệ nhân và thầy cúng trong cộng 

đồng ngày một giảm dần và chưa có chế độ, chính sách cụ thể dành cho họ; vấn 

đề quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống chưa 

được quan tâm đúng mức; nhận thức của người Cơ Tu về vai trò của văn hóa 

truyền thống không còn quá quan trọng với họ trong đời sống.   

    + Hỏi: Theo ông, xu hướng biến đổi văn hóa truyền thống của người Cơ 

Tu có ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa của tộc người này không? 

     + Trả lời: Tôi cho rằng, dân tộc nào cũng có sự biến đổi về văn hóa khi xã 

hội phát triển. Tuy nhiên, xu hướng tiếp nhận và biến đổi văn hóa của từng dân 

tộc thường theo hướng: tiếp nhận chủ động và tiếp nhận bị động; biến đổi theo 

hướng tích cực hoặc tiêu cực; xung đột giữa cái cũ và cái mới. Đối với người Cơ 

Tu, họ cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trong quá trình phát triển, nếu 

người Cơ Tu tiếp thu có chọn lọc, có ý thức thì họ sẽ làm giàu thêm cho vốn di 

sản văn hóa của dân tộc mình. Tuy nhiên, nếu mọi sự biến đổi không có tính 

định hướng, nghiên cứu kỹ lưỡng thì sẽ gây nên những ảnh hưởng không nhỏ 

đến văn hóa truyền thống, nếp sống của cộng đồng Cơ Tu.      

      + Hỏi: Theo ông, việc bố trí cán bộ làm công tác văn hóa không có 

chuyên môn, nghiệp vụ hoặc làm kiêm nhiệm có ảnh hưởng tới văn hóa của 

người Cơ Tu không? 

      + Trả lời:  Hiện nay, một số xã, huyện thuộc địa bàn người Cơ Tu sinh sống 

vẫn còn tồn tại thực trạng cán bộ không có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về 
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văn hóa; những cán bộ làm việc khác nhưng phải kiêm nhiệm thêm công tác văn 

hóa. Một số nơi, chính quyền địa phương bố trí cán bộ làm công tác văn hóa 

nhưng chỉ theo diện hợp đồng với mức phụ cấp thấp. Đây là một trong những 

nguyên nhân dẫn tới tình trạng bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của 

người Cơ Tu ở hầu hết các địa phương đều gặp nhiều khó khăn, hạn chế.  

 

 

PHỤ LỤC 6 

 CÁC BÀI HÁT LÝ VÀ KHÓC LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NGHI LỄ VÒNG 

ĐỜI NGƯỜI CƠ TU 

 
 

6.1. Bhanoóch Ph’ júih, Ph’ đil: Hát tâm tình nam, nữ: 

- Ph’ júih (Nam hát): 

“Ch’roonh  j’muông vội pớh ót tro, ót abel 

Người yêu đến tỏ tình cùng với tiếng đàn Abel với tiếng hát 

Ađhi cu kiêng amay, acu lây amay cơy cóh c’loong cóh troong  

Em ơi, anh yêu em, anh thấy em như con suối dưới lòng đất 

Cơnh cu choom bơn, ơy têy cu kà góh, kắhcu m’péh zuôl zươl lai”. 

Làm sao để tay anh với được vì tay anh không có gì, không bắt cần câu.” 

- Ph’ đil (Nữ hát): 

 “Đhơ cu kiêng amay, cơnh sava a vô tợt đhị ka cong 

Dù e thích anh như con khỉ muốn sống ở trên núi rừng 

Đhơ cu kiêng amay mơ cu lây cơnh x’tur x’’manh cóh p’leng 

Dù em thích anh như thích một ngôi sao sáng trên bầu trời 

Cu lây anoo mơ loong đu zăl, mơ pa năl, cu năl kắh bơn trơ lum”. 

Em thấy anh như cây xanh cao chót vót, em không bao giờ gặp được”. 

- Ph’ júih (Nam hát): 

“Xóch cu lây amay ta túc liêm mơ ki abhượp 

Lúc anh thấy em xúc cá đẹp giống như trăng tròn. 

- Ph’ đil (Nữ hát): 

“Amay đớ cóy’h cu lây amay t’clắ mơ x’manh 

Anh vác giáo, em thấy anh sáng như ngôi sao 

Amay bặc p’nanh tì c’lắ mơ ki xe”. 

Anh đeo cung tên sáng như năm tháng”. 

         [Nguồn: Già làng, nghệ nhân, phiên dịch: Ating Đhân, Alăng Đợi, 

Ating Neh, ALăng Thị Nương Nương] 

Liêm, ađhi liêm đhiêp mơ pô lalang 
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Đẹp, em xinh tươi như hoa trắng 

Ang, ađhi ang đhiêp mơ pô đhavai 

Rạng rỡ, em sáng bừng như hoa vàng 

Liêm chaluung ađhi liêm đhiêp mơ puôl ajâu 

Bắp chân em đẹp sánh với củ ngải 

Liêm pơlâu ađhi liêm đhiêp mơ puôl ariêt 

Bắp đùi em đẹp sánh với hoa chuối 

Liêm đhađhưa ađhi liêm đhiêp mơ cơxê 

   Ngực em đẹp sánh với mặt trăng 

Ơ ađhi liêm! 

Ôi em xinh đẹp! 

Ađhi lươơơt tatuuc, axiu dooc ooi tor 

Đi xúc cá, cá văng lên bờ 

Lươt tal harê, hlaong tanâl htổ ooi dung cacaong. 

Đi phát rẫy, văng cây, lăn cột xuống núi. 

[4; tr.36] 

6.2. Hát lý trong cưới hỏi của người Cơ Tu 

Họ nhà trai: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chúng tôi không có rẫy, chẳng có nương, 

chúng tôi không có lúa, cũng chẳng có ngô. Giờ chúng tôi đi tìm rẫy, tìm nương, đi 

xin giống lúa, giống ngô. Không biết lòng các vị có thuận cho không?”  

Họ nhà gái: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chúng tôi có ngô nhưng ngô không mẩy 

hạt. Chúng tôi có lúa nhưng lúa lép, có cá nhưng cá thiếu vảy, có chim nhưng chim 

không cánh...” 

Họ nhà trai: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chỉ mong sao có rẫy, có nương, có giống 

lúa, giống ngô, có cá; chỉ mong sao hai nhánh sông được chảy chung một dòng”. 

Họ nhà gái hát: “Ôi tội nghiệp chúng tôi, chúng tôi còn nghèo còn khổ lắm. Nếu 

muốn hai nhánh sông được chảy chung một dòng, hãy cho chúng tôi 2 con sơn dương 

(=trâu), 2 con nai (=bò), 2 con lợn rừng (=lợn nhà), 2 cái nồi đồng, 2 cái chiêng cổ, 

2 cái ché xưa”. 

Nhà trai cũng xin lại bằng lời tế nhị: “Nhà chúng tôi muốn có những súc vải 

cao lên tận trời, giăng từ nhà ra suối, gạo nếp đầy kho...” [4; tr.55-56].  

- Đoong Ph’ júih (Bên nhà trai hát): 

“Ô chi ga Abốh cơnh cu moon pa nang, cơnh prí, atao ơy ngai đì jư zdó kla? 

Tôi hỏi người như cây trầu cau, như chuối, mía đã có ai, đã có chủ hay chưa? 

- Đoong Ph’ đil (Bên nhà gái hát): 

Kắh năl cơnh p’niênl, men măt men loom; kắh tr’kiêng a coonh a mế kắh năl 

cơnh chịc mon. Pi’léh têy jhung, tộ tr’lục t’gêy tr’lêy liêm kếh cơnh a hêê zdé hơnh”. 
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Không biết ý mấy đứa nhỏ như thế nào; nếu không thích nhau bố mẹ cũng 

không biết nói sao. Hai đứa đồng ý, thề non hẹn biển thì gia đình vui mừng”. 

- Đoong Ph’ júih (Bên nhà trai hát): 

 “Ồ…ô…ô…ô…ô… 

Cu đh‘uôi ki đh’úc gì zớ 

Tôi đi kiếm bầy ong  

Ađoo đớc lây p’le kắh ng’hói  

Rồi lên xem cây có trái chưa 

Cu đh‘uôi ki rót  đợc lây tì bon kắh  

Tôi đi kiếm mật ong và xem trái loòng boong  

A râng kari à zô coanh a đhi, à zô coanh a con 

Cây a râng có thương bố, thương mẹ của con không”. 

- Đoong Ph’ đil (Bên nhà gái hát): 

“Ồ…ô…ô…ô…ô… 

À zô t’mooi amoóch a coanh a ên 

Thương khách mời bố chồng đi con gái  

A’ glêên cơnh cu têêng cu prớ 

Tôi phải làm sao đây  

A’ lêế loong t’meng xââng kắh alua 

Anh thông gia lắng nghe lời nói thật 

A’ đh ơ amay plớc p’hí, đhờ ph’uih roong zoong  

Dù anh không ném bưởi nhưng gùi vẫn đầy  

Ga hô boor kắh váih tợ cu bơn j’muông à đh’úh 

Hô mưa không có làm sao tôi kiếm được ếp đây  

Ga hô t’húh kắh váih j’muông à x’rhuối.” 

Hô bão lũ nhưng lại không có hải sản”.  

         [Nguồn: Già làng, nghệ nhân, phiên dịch: Ating Đhân, Alăng Đợi, 

Ating Neh, ALăng Thị Nương Nương] 

6.3. Nhim Ca lâu, Ca lênh Aph’uyh: Khóc lý nam, nữ trong đám tang 

* Nhim Ca lâu (Khóc lý đối với nam): 

“Ồ…ô…ô…ô…ô…  

Mi guy doong a vách chô tợt ơy c’long buông 

Gùi củ dây về ở lòng suối trong 

Mi guy doong a tuông nô m’haar chô tợt ơy c’long ping 

Gùi đậu niềm vui ở lòng mồ”. 

“Ồ…ô…ô…ô…ô…  

Achim z’loong nô m’haar chô tợt ơy k’tiếc 
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Chim Ching vui mừng về ở vùng đất 

Hà zớ a coanh, a mế 

Thế nào đây bố ơi, mẹ ơi 

Achim K’purl m’haar chô tợt ơy k’tiếc 

Bầy chim vui mừng về ở vùng đất”. 
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* Nhim Ca lênh (Khóc lý đối với nữ): 

“Ồ…ô…ô…ô…ô…  

 A mế…mế…mế...mế…! 

Mẹ ơi…mẹ…mẹ…me…! 

Ch’ớ doong along ra văng chô oy k’coong đhì rui 

Chiếc gùi rau dớn chuẩn bị về rừng hiu quạnh  

Ch’ớ ch’lêng amay a mế mế…! 

Tiếc thương mẹ ơi, mẹ ơi…! 

Ch’ớ doong ph’uôih nô ulệc oy k’coong à óh 

Chiếc gùi cúng chuẩn bị phai tàn theo núi rừng 

 A mế… mế…! 

Mẹ ơi…mẹ…! 

Ch’ớ doong ph’óh nô lệc oy k’coong ra lang  

Chiếc gùi đen chuẩn bị phai tàn theo con vực sâu thẳm 

A mế…mế…! 

Mẹ ơi…mẹ…! 

Acu ch’ớ doong tà núc ơy liêm ubrương 

Tôi tiếc gùi vợt đẹp khi trời sáng 

Ch’ ớ doong gà rương ơy liêm u’xrá 

Tiếc gùi trăng sáng đẹp lấp lánh 

À dô mế … mế … mế…! 

Thương mẹ…mẹ…mẹ…! 

A zóh chr’vách u chô tợt ơy za ding 

Áo thổ cẩm nữ về với núi rừng 

A zóh chr’ đhing chô oy k’tiếc  

Áo thổ cẩm nữ tay dài về với lòng đất 

À dô mế … mế … mế…! 

Thương mẹ…mẹ…mẹ…! 

Achim a vứch cu ơy chô oy hr’lang 

Chim sẽ về nơi vực thẳm 

À dô mế … mế … mế…! 

Thương mẹ…mẹ…mẹ…! 

Achim avang cu lớh u chô ơy kư cớh”. 

Chim kêu, chim hãy về nơi tăm tối”. 

[Nguồn: Già làng, nghệ nhân, phiên dịch: Ating Đhân, Alăng Đợi, Ating 

Neh, ALăng Thị Nương Nương] 
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6.4. Nhim g’lúh lơi apuyh (Khóc khi đi chôn):   

“Ồ…ô…ô…ô…ô…  

“Puông pớ đhà ruôi coy a mế, a ma…! 

Thuyền lủng đấy tội quá mẹ ơi, bố ơi…! 

  A đhá xoong xor m’ haar chô lẹ a’xurl đi k’lung 

Heo rừng vui mừng về vùng đất bằng 

A đhá xoong chăng m’ haar chô lẹ k’loong k’lung 

Heo rừng vui mừng về vùng lòng sông 

Đhâl cha lăng kắh choom zơơng coy a mế a ma…! 

Đá thương không được lười biếng, mẹ ơi, bố ơi…! 

Nô chô tợt ơy k’tiếc đì ếp  

Bây giờ về ở vùng đất thấp 

Đhâl k’cấp kắh choom zơơng zớh 

Đá cứng không thể nào lười biếng được nữa 

Nô chô tợt ơy k’tiếc đì ếp  

Bây giờ về ở vùng đất thấp 

Óh mi chô tì lặc oy k’lung a’đhoong 

Đừng quay mặt về vườn bắp 

Chô oy đhì oi đhì tì mi chô pa liêm đhì lục đhi lớơp 

Hãy về nơi bình yên, trời quang mây tạnh 

A mế, a ma… ! 

Mẹ ơi, ba ơi… ! 

         [Nguồn: Già làng, nghệ nhân, phiên dịch: Ating Đhân, Alăng Đợi, 

Ating Neh, ALăng Thị Nương Nương] 

6.5. Nhim têng ping (Khóc lý khi làm nhà mồ): 

“Ồ…ô…ô…ô…ô…  

A tóc mi tung ping  

Con tu hú ở nhà mồ 

Mớc à zuôl mi chô oy k’rung ping 

Mắc lưới thì hãy về ngoài mộ 

Tì cóh chô oy k’tiếc rang 

Người già về vùng đất 

Tì cóh chô pa liêm oy tr’pang hoong  

Người già về bình yên 

Mi lơi j’muông óh đơơng chô pa lih 

Hãy buông tay đừng lấy hết 

“Ồ…ô…ô…ô…ô…  
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Óh mi chô tợt huốt puôl à zi 

Đừng có về hù dọa chúng tôi.  

          [Nguồn: Già làng, nghệ nhân, phiên dịch: Ating Đhân, Alăng Đợi, 

Ating Neh, ALăng Thị Nương Nương] 

6.6. Nhim Tơ rí (Khóc trâu): 

 “Ồ…ô…ô…ô…ô… (1) 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

A chắc bing tang ‘hang bing đoong 

Người đầy sân, xác đầy nhà 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Đớc êy za ding ha zdớ mi bơn xââng ching goong 

Con lên núi cao nghe thấy được tiếng chiêng cồng 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Đớc êy za ding ha zdớ mi bơn xơơng x’nur Ching  

Con lên núi cao nghe thấy được tiếng chim Ching 

Ph’ úc punl mi punl chau !” 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi !” 

 “Ồ…ô…ô…ô…ô… (2) 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Xóh mi bơn bưa na hay kắh mi bơn j’muông 

Lúc con còn sống con không có hồ tắm 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Zuung kắh lớ cu choóp, Chr’ cóp kắh lớ cu bit 

Chân không có dép, giày để mang lót chân 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Mi tợt đhị k’rung ahay kắh bơn xââng chagâr đhập 

Lúc ở mặt bằng nương rẫy không nghe được tiếng trống đánh 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Xớh mi tợt đhị k’ tiếc đì ếp kắh bơn xââng ching goong”. 

Lúc ở chỗ vùng đất thấp không nghe được cồng chiêng”.  
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Ph’ úc punl mi punl chau !” 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi !” 

 “Ồ…ô…ô…ô…ô… (3) 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Cu đớc ơy k’coong cu pa hư ra glú along 

Lên núi cao phá gỗ rừng  

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Kắh tơ cu bơn puôl a joou h’zợ kắh lợ cu t’gấp 

Ông không kiếm được bó lá dông để đắp 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Kắh mà roong mà vai nộc cu tợt bịc toom 

Không có lá dông ở chỗ suối 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Kắh váih mà azóh chr’ đhing  

Không có áo thổ cẩm nữ 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Kắh tợ cu bơn puôl à xớh h’zợ kắh lợ cu lop 

Ông không kiếm được lá để che lại 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Kắh tơ cu bơn a duông nộc u xiên cu tợt đhị a’xal 

Không kiếm được thổ cẩm để đặt ở mộ 

Ph’ úc punl mi punl chau ! 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi ! 

Kắh tơ cu bơn đắc k’tang ơy ch’ngai ha cu 

Không kiếm được nước vì xa xôi 

Ph’ úc punl mi punl chau !” 

Hãy nằm yên nghỉ cháu ơi !” 

         [Nguồn: Già làng, nghệ nhân, phiên dịch: Ating Đhân, Alăng Đợi, 

Ating Neh, ALăng Thị Nương Nương] 
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PHỤ LỤC 7 

HÌNH ẢNH TƯ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGHI LỄ VÒNG ĐỜI 

NGƯỜI CƠ TU 

7.1. Bản đồ tỉnh Quảng Nam 
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7.2. Hình ảnh sinh nở và chăm sóc trẻ của người Cơ Tu 

 

       

            Hình 1: Lều sinh nở của phụ nữ Cơ Tu [Bhơriu Quân, 2015] 
 

 

 
 

Hình 2:  Lễ cúng hết ở cữ [NCS, 2017] 
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Hình 3: Lễ rước trẻ vào nhà [NCS, 2017] 

 

 
 

Hình 4: Lễ đầy tháng cho trẻ [NCS; 2017] 
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7.3. Hình ảnh cà răng, căng tai 

            

Hình 5: Cà răng của người Cơ Tu 

 [Trần Đức Sáng, 2012] 

Hình 6: Căng tai của người Cơ Tu 

[NCS, 2017] 

 

7.4. Hình ảnh liên quan đến giai đoạn cưới hỏi 

 

     
 

Hình 7: Chòi ngủ ruông của trai gái  

Cơ Tu (NCS, 2017) 

 

Hình 8: Bh’ling Hạnh và vợ Pơloong 

Thị Vinh tái hiện cảnh đi Sim 

[Nguyễn Văn Sơn, 2015] 
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Hình 9: Hát giao duyên của trai gái Cơ Tu [NCS, 2017]  

 

 

Hình 10: Chiêng cổ dùng làm lễ vật cưới 

hỏi của người Cơ Tu [NCS; 2017] 

    Hình 11: Ché cổ dùng làm lễ vật cưới     

      hỏi của người Cơ Tu [NCS; 2017] 
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Hình 12: Chén cổ dùng làm lễ vật  

cưới hỏi của người Cơ Tu [NCS; 2017]                                                

 

  Hình 13: Vòng cườm của cô dâu   

người Cơ Tu [NCS; 2017] 

 

      

Hình 14: Vòng đồng của cô dâu           

Cơ Tu [NCS; 2017] 

Hình 15: Mâm đồng cổ dùng làm lễ vật 

cưới hỏi của người Cơ Tu [NCS; 2017] 
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     Hình 16: Tục bói chân gà của      

        người Cơ Tu [NCS, 2017] 

 

Hình 17: Tấm choàng (A ruông) của 

chú rể Cơ Tu [NCS; 2017] 

 

 

 

Hình 18: Đám cưới truyền thống của người Cơ Tu  

[Nguyễn Văn Sơn, 2015] 
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Hình 19: Trang phục của cô dâu và chú rể Cơ Tu trong truyền thống   

[Nguyễn Văn Sơn, 2015] 

 

 

Hình 20: Đám cưới: cô dâu và chú rể là người Cơ Tu 

[Đỗ Vạn, 2015] 
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Hình 21: Hát lý trong đám cưới của người Cơ Tu 

 [Khánh Nguyên, 2014] 

 

 

Hình 22: Lễ vật cưới xin truyền thống của người Cơ Tu 

[Khánh Nguyên, 2014] 
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 Hình 23: Đám cưới: Chú rể người Kinh, cô dâu người Cơ Tu 

[NCS, 2017] 

7.5. Những hình ảnh liên quan đến tang ma của người Cơ Tu 

 

Hình 24: Những vật dụng người chết dùng trong sinh hoạt hằng ngày  

khi còn sống được để bên quan tài [NCS, 2018] 
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Hình 25: Múa ya yá trong đám tang của người Cơ Tu 

 [NCS, 2018] 

 

 

Hình 26: Quan tài hình đầu trâu của người Cơ Tu 

[Bhơriu Quân, 2014] 
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Hình 27: Bàn thờ của người Cơ Tu ở Quảng Nam [NCS, 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 28: Nơi đặt quan tài người chết của người Cơ Tu [NCS, 2018] 
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Hình 29: Hình ảnh chim Tring trong ngôi nhà mồ truyền thống của  

người Cơ Tu ở Quảng Nam [NCS, 2018]     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 30: Người Cơ Tu chia của cho người thân khi chết  

 [NCS, 2017]  
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Hình 31: Tượng người đứng gác nhà mồ của người Cơ Tu  

trong truyền thống ở Quảng Nam [NCS, 2018] 

 

     

Hình 32:  Nhà mồ ngày nay ở huyện Nam 

Giang-Quảng Nam [NCS, 2018] 

Hình 33: Tượng nhà mồ của  

người Cơ Tu [NCS, 2017] 
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Hình 34: Nhà mồ ngày nay ở huyện Tây Giang - Quảng Nam  

NCS, 2018] 

 

Hình 35: Nghĩa trang ngày nay của người Cơ Tu ở Quảng Nam  

[NCS, 2019] 
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7.6. Một số hình ảnh khác liên quan đến luận án  

 

Hình 36: Nghi thức cúng tế quanh cột Xơnur [Trần Tấn Vịnh, 2010] 

 

 

Hình 37: Lễ hội đâm trâu của người Cơ Tu ở Quảng Nam 

 [NCS, 2017] 



 

83 

 

Hình 38:  Nghi thức chia của cho trâu tế của người Cơ Tu  

 [Lê Anh Tuấn, 2014]  

 

 

Hình 39:  Nghi thức khóc trâu của người Cơ Tu ở Quảng Nam 

[Lê Anh Tuấn, 2014] 
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Hình 40: Già làng A rất Ngun (87 tuổi) và A rất Hối (78 tuổi),  

Đông Giang, Quảng Nam [NCS, 2018] 

  

 
 

 Hình 41: Alăng Bương (52 tuổi) và Alăng Nương (48 tuổi), 

 huyện Tây Giang, Quảng Nam [NCS, 2017] 
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Hình 42: Nghệ nhân A Lăng Đợi, Đông 

Giang, Quảng Nam (54 tuổi) 

 [NCS, 2018] 

Hình 43: Già làng Bhương, huyện 

Nam Đông, Thừa Thiên Huế  

(95 tuổi) [NCS, 2018] 

 

 
 

Hình 44: Múa tung tung của người Cơ Tu [NCS; 2017] 
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Hình 45: Múa ya yá của người Cơ Tu [NCS, 2017] 

 

 
 

Hình 46: Nhà ở truyền thống của người Cơ Tu, huyện Tây Giang,  

Quảng Nam [NCS, 2017] 
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Hình 47: Nhà ở ngày nay của người Cơ Tu, huyện Đông Giang,  

Quảng Nam [NCS, 2017] 

 

 

Hình 48: Nhà gươl ở huyện Đông Giang – Quảng Nam  

[NCS, 2017] 
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Hình 49: Nhà gươl ở huyện Nam Giang - Quảng Nam 

 [NCS, 2017] 

 

 
 

Hình 50: Nhà gươl của người Cơ Tu đã bê tông hóa – huyện 

 Nam Giang – Quảng Nam [NCS, 2017] 
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Hình 51:  Nhà gươl của người Cơ Tu đã bê tông hóa – huyện  

Đông Giang – Quảng Nam [NCS, 2017] 

 

 

 

Hình 52: Tổ chức ngôi làng truyền thống của người Cơ Tu                           

ở Quảng Nam [NCS, 2017] 
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Hình 53:  Tổ chức ngôi làng ngày nay của người Cơ Tu  

ở Quảng Nam [NCS, 2017]    

 

 

 

Hình 54: Người Cơ Tu mặc trang phục vỏ cây trong lễ cúng rừng   

ở Quảng Nam [NCS, 2017] 
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Hình 55: Lễ vật cúng rừng của người Cơ Tu ở Quảng Nam 

[NCS, 2017] 

 

 

Hình 56: Lễ vật cúng tế thần linh của người Cơ Tu 

ở Quảng Nam [Thu Loan, 2015] 
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Hình 57: Hoa văn trang trí và tượng nhà mồ truyền thống của người  

Cơ Tu ở Quảng Nam [NCS, 2018] 

 

                      

                Hình 58: Cột xơnur của người Cơ Tu ở Quảng Nam 

                                đã được bê tông hóa [NCS, 2018] 
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Hình 59: Nhà dài của người Cơ Tu ở Quảng Nam [NCS, 2017] 

 

 

Hình 60: Điêu khắc tượng gỗ của người Cơ Tu ở Quảng Nam 

[Trần Tấn Vịnh, 2015] 
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Hình 61: Trang trí bên trong ngôi nhà gươl của người Cơ Tu [NCS, 2018] 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hình 62: Trang phục thổ cẩm và vỏ cây của người  

Cơ Tu [Bhơriu Quân, 2015] 


