TRẦN TRÍ DÕI

HTHỰC TRẠNG KINH TẾ v à v à n hóa
* CỦA '3 NHÓM TỘC NGƯỜI
ĐANG CÓ NGUY cỡ BỊ BIEN m át

im k XUẤT BẢN y*N HÓA DÂN TỘC ■ HÀ NỘ I. 1895

CÁC DÂN TỘC AREM, R t c VÀ MẢ\MỂNG
ở QUẢNG BÌNH LIỆU c ó BỊ BIẾN MAI KHQN6 ? D O /
« > '- - *

r

~ f i i I H I ' If * " —

■■

. - a - i T ĩ. * l 1w

ỉ
| -

LỜI N Ó I ĐẦU
Mấy nâm gần đây, dư luận xã hội nói nhiều về người
Rục, người Arem và người Mã Liểng ở miền Tây Quảng
Bình. Nhiều người cho rằng những tộc người này, do điêu
kiện sống của họ, đang ngày một có nguy cơ hoặc bị tuyệt
diệt, hoặc bị hòa lẫn vào những nhóm người khác 16n hom.
Tình trạng này gây nên một sự lo ngại chính đáng cho các
nhà quản lý xã hội cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa
dân tộc.
Chuyên nghiên cứu ngôn ngữ của các nhóm người này
trong gần mưòi làm năm qua (1980 - 1994), chúng tôi đã có
rất nhiêu lần đến sống và làm việc vói họ. Chúng tôi đã ghi
chép lại những điều mắt thấy tai nghe về ngôn ngữ, hoàn
cảnh sống, nơi b và sinh hoạt hàng ngày của họ. Những ghi
chép này là những tư liệu khoa học thu thập được qua các
đợt nghiên cứu điền dã. Thiết nghi rằng những tư liệu này
sẽ rất hữu ích cho những ai quan tâm đến các nhóm người
này hoặc là để rút ra một cái gì đó khi cố ỷ định xây dựng
một đồ án nhằm ngăn chặn sự suy thoái của họ, hoặc là vói

ý định tìm cách giữ gln những nét vặn hóa nào đó của các
nhóm người này khi chẳng may họ bị biến mất. Những ghi
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chép của chúng tôi ả đây phản ánh trung thực sự quan Ésát
của mình, không bị gò ép vào một ý định chủ quan nào, Do
vậy chúng tôi hy vọng người đọc sẽ tự rút ra những nhhận
xét phù hợp với cách đặt vấn đề của chính mình.
Ngoài chúng tôi ra, cũng đã có những nhà nghiên củứu,
cấc nhà thực thi chính sách, các nhà báo ít nhiều đến 'Vói
các nhóm người này. Chúng tôi mong rằng những ghi chaép
mắt thấy tai nghe này của mình sẽ bổ sung cho những gghi
chép của họ, làm cho hiểu biết của mọi người về ba nhéóm
dân tộc nhỏ này hoàn chỉnh hom, phong phú hơn.
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 19Ỉ94

Tác giả
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CHƯƠNG I

N G Ư Ờ I AREM
I. SỚ NGƯỜI AREM HIỆN NAY CHÍ CÒN HƠN MỘT
NỬA SO VỚI NĂM 1960 ?

1.1.
Cho đến bây giờ chúng ta chưa có một con
số thống kê chính thức nào về người Arem. Và
làm được điều hày cũng không dễ dàng gì. Bởi vì
khó có một ai đếm được sấ người Arem cho dù
người ấy chỉ chứ tốm làm mỗi một việc đó. Lý do
là thế này : Việc lấy con số người ôr tộc ngưòỉ này
như cách chúng tôi phải ỉàm là nhừ vào sự khai
báo của chính họ. Sụ thiếu chính xác chính là
xuất phát từ đó. Tôi xin kể một chuyện. Năm 1990
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khi làm việc với ông Đinh ố c (ông được bầu )llàm
Chủ tịch xã)(*) ở Hung Va, chỉ có việc đếm ĩxcem
trong xã có mưòi sáu hay mười lăm hộ thôi ĩmà
cũng không dứt khoát. Lúc thì ông nói có miuròi
lãm nóc nhà. Một chút sau có ngưòi à lên nói ríằẳng
có mười sáu nóc nhà (tương ứng mười sáu hộ) (ô>ng
lại đổng ý ngay. Gho nên nếu có tình trạng ngrurời
này nói lên những con số không giống nhaui là
chuyên thường ở đây.
1.2.
Tuy vậy những con số sau đây chắc sẽ lỉàim
cho chúng ta lo ngại. Như mọi người đều biiết,
người Arem được chúng ta biết đến từ sau H oa
bình 1954 - 1956. Lúc bấy giờ chính quyễn huy'ện
BỐ Trạch và bộ đội biên phòng tìm kiếm những
"ngưòi rừng" này ở một vùng rừng núi mêaih
mông phía Tây của huyện và tập hợp họ lại. Thieo
đồng chí Mai Xuân Thu (hiện là Trưởng ban dân
tộc và miền nụi Quảng Bình) thì con số thống kê
vào nảm 1960 còn giữ lại về người Arem là 110
người. Theo bài báo giới thiệu dân tộc Arem của
Nguyễn Bình công bố năm 1961 thì "dân số khồng
(*) Từ năm 1962, do tồn trọng 8ự riêng biệt giữa %gưo.
Arem và người Khùa là hai dân tộc khác nhau, Igườta tách m ột xă Tân Trạch riêng cho người Ar&n và
Thượng Trạch cho các nhóm người Khùă.

đầy một trám người'(*). Điểu này cho phép chúng
ta tin rằng vào những năm 1959 - 1960 số dân của
nhóm người này trên dưới một trảm người.
1.3.
Từ sau nám 1960 đến khi chấm dứt chiến
tranh chống Mỹ, chúng ta chưa tìm thấy tài liệu
nói gì thêm về nhóm người này. Bởi vì lúc ấy cả
nước phải lo toan vào một công việc lớn nhất là
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Mãi
đến năm 1980, lúc bấy giờ Quảng Bình là một bộ
phận của Bình Trị Thiên, chúng ta mới có số liệu
mói về người Arem. Trong tập "Thông tin dân tộc"
của Ban Dân tộc tỉnh ủy Bình Trị Thiên, số dân
của nhóm người này là 85 người (**). Trong tài
liệu nói trên, người Arem được gọi là người Chứt
thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
Tháng 5 và tháng 6 năm 1981 lần đầu tiên
chúng tôi đi vào nghiên cứu người Arem. Cùng đi
với chúng tôi lúc ấy là đồng chí Nguyễn vằn
Tuynh, cán bộ phụ trách về dân tộc của huyện Bố
Trạch (hiện nay ông Tuynh dã về hưu tại xã Nam
Trạch, Bố Trạch). Chúng tôi đến ả nhà ông Đỉnh
(*) Nguyễn Binh, Dân tộc Arem, Tập sạn dân, tộc, N°!Ị4,
1961, t.35-36.
(**) Ban Dằn tộc tình ủy Bình Trị Thỉốn và Triiòrng Đại
học Tổng Hợp Huế, Thông tin dân tộc, 2V?1,19Ô0, ír^3.
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Uân ở Hung Va lúc ấy là Chủ tịch xã Tân Trạạạch.
Hầu hết người Arem quây quần ở khu vực màày.
Theo thống kê của chÚỊig tôi lúc bấy giờ có cả tlhhảy
72 người Arem gổm 66 người sống tập trurụgg ở
Hung Va trong 16 nóc nhà (và là toàn bộ xã TrTân
Trạch) và 6 người sống ở bản Ban (thuộc xã
Thượng Trạch). Nảm .1983 khi chúng tôi trở 11 lại,
người Arem đã chuyển ra ở ngọri đổi thuộc Ikkhu
vực cây số 12 cạnh đường 20. Con số chúng tôi ígghi
chép được số dân lúc ấy là 74 người. Năm 1985 i trở
lại nơi đây, chúng tôi thống kê lại thấy có 76
người Arem và con số này được công bố nảm 19Ỉ988.
Như vậy có thể thấy rằng vào những năm ctuuốì
của thập kỷ 80 người Arem có khoảng 76 ngưtờời.
1.4.
Năm 1990, lẩn thứ 4 chúng tôi trở lại 'ĩnoi
người Arem sinh sống. Lần Jiày họ đã không b ttitập
trung nơi cây số 12 cạnh đường 20 nữa mà đã ttítan
ra khắp nơi trong rừng. Một số lớn tập trung 1 tại
Hung Va, nơi năm 1981 họ đã từng ở. Số ngĩi^ười
Arem lúc bấy giờ chi tính được 56 nhân khẩu I và
chúng tôi đã thông báo tình trạng này ò Báo ]IH à
Nội mói chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 199990.
Thống 5 nám 1991, lần thứ 5 chúng tôi trồ lại ' Vvói
nguôi Arem. Cùng đi vói chúng tôi có đổng phí IPPhó
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chủ tịch UBND huyện Bố Trạch phụ trách văn
hóa xã hội. Lúc này ông Chủ tịch xã Đinh Ôc đã
chuyển vể suối Tho đũa, cách Hung vã nửa buổi
đuòng và ở đây chúng tôi được ông thống kê dân
số như sau :
- Ở vùng suối Tho đũa có 5 nhà là Đinh ốc,
Đinh Trâu, Đinh Bu, Bà Bo, và Đinh Lương : 18
người.
- ở vùng bung Cù có 4 nhà là Đinh Uôn, Đinh
Kha, ống Mo, bà Giơ : 14 người.
- Ngoài ra ở rải rác các bản Ban, Hung Va ở
chung với ngựời Khùa thuộc Thượng Trạch như
Đình Đê, Đinh LÂU, Đinh Song, bà Nhuôn... tổng
cộng là 14 ngưòi.
Như vậy theo sự cung cấp của ông Đinh Oc thì
số dân Arem lúc này là 48 người. Tháng 12/ 1993,
lền thứ 6 chúng tôi làm việc vói người Arem.
Người giúp chúng tôi làm thống kê là anh Đinh
Lâu (35 tuổi) và anh Đinh Bu (36 tuổi). Lúc này
3cẫ Tân Trạch tập trung về ỏr tại thung lũng quãng
c&y số 39 đường 20 vỗỉ 23 hộ và tổng nhân khẩu
u 83 ngưòỉ. Cùng sống ở đồy có 2 nguôi Sách là
vợ của ngưòi Arem và 19 ngưòi Khùa khác. Như
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vậy con số ngưòi Arem lúc này so vói con số rruãm
1991 nhiều hơn 34 người. Chúng tôi đề nghị ỉaanh
Đinh Bu và Đinh Lậu giải thích điều này- IHỈai
ngựòi cho biết lý do của việt táng dân số và chiúing
tôỉ nhận thấy có thể hiểu được tình trạng đó ::
- Sau lần sống tập trung ở cây số 12, ngỊTtròi
Arem sống tản mạn mỗi hộ một nơi trong TÙìmg.
Trong quãng 8 năm ấy ngưòi ta không rõ aii đẻ
mấy đứa con, nuôi được bao nhiêu nên chỉ nói ỉááng
chừng. Bây giờ tập trung lại người ta mới biếtt , số
người thực của từng hộ.
- Có nhiều người con gái, con trai Arem do
không có đủ con trai con gái Arem để lấy llíàm
chồng làm VỢ nên đã lấy người Khùa. Trước cđiây
khi lấy người khác tộc là ngưòi Khùa ở Thưcọạng
Trạch, những ngưòi này không có ý thức Sỉiinh
hoạt vói cộng đồng người Arem nữa nên họ khcôỉng
được xem là người Arem. Nhung từ năm 1992,, do
nhà nước có chính sách ưu đãi hơn đối với ngĩiười
Arem(*), những ngiròỉ này đòi phải coi họ là ngruxòi
Arem và đã đưa luôn chổng con hoặc vợ cont về
nhập vào xã Tân Trạch dể b. Người Arem đông ỉ Hên
ià do có một phần như thế.
(*) Chúng tội BĨ nói về chính aách ưu đãi này ở phần hkiinh
tể - x ã hộỉ' sau.

1.5. Như vậy chúng ta thấy ràng vào thời điểm
tháng 12 nám 1993, số người Arem có khoảng 83
người. Nếu so sánh một cách cơ học vói còn số của
những năm 1959 - 1960, tức là sau khoảng 35
năm, người Arem giảm đi khoảng 17 người, ứng
với 17%. Còn nếu chỉ tính ngưòi Arem thuần nhất,
tức là trừ đi số người đã có lúc họ không nhận
mình là người Arem nữa thì sự giảm đi vào
khoảng 40/100 người, ứng với 40%. Có lẽ với cái
đà này chỉ cần 35 nám nữa người Arem dễ bị hòa
lần và việc xóa bỏ họ là một hiện thực có thể có.
ở trên đã trình bày những ghi chép của chúng
tôi về số lượng người Arem mà chúng tôi theo dõi
trong khoảng 35 nám. Chắc rằng mỗi người sẽ có
một cách suy luận riêng của mình. Nhưng dù sao,
chỉ ở mặt dân số tình trạng của họ đã rất đáng lo
ngại.
II. TÊN AREM CÓ NGHĨA LÀ GÌ ?

2.1.
Trong danh mục các dân tộc ít ngựòi ở Việt
Nam, nhóm ngưòd Arem này được gộp vói những
nhóm ngưòi khác là Mày, Rục, Sách, Mã Liềng
v.v... cũng ò Quảng Bình và người Khạ Phong ở
Hà Tĩnh ỉàm thành một dân tộc trong 53 dân.tộc

anh em ở Việt Nam với tên gọi chính thức là dldân
tộc Chứt(*). Ngoài ra người Arem còn có tên Ịggọi
khác là Tơ Hung Arem. Có lẽ tên gọi Arem cũlũng
là cách gọi này nhưng chỉ rút lại cho gọn hon mmà
.thôi.
2.2.
Người ta cho rằng tên gọi Arem là tbbắt
nguồn từ cách gọi nhóm người này của ngrưưòi
Khùa, một nhóm tộc người thuộc ngàiÈnh
Môn-Khơmer ở khu vực miền Trung Việt Naaam.
Theo sự giải thích nói trên thì người Khùa dùìnng
từ Arem để chỉ nhóm người sống trong các khe cđđá,
lèn đá. Trong thực tế đúng là người Arem thưòờừng
sấng ở chân các lèn đá vôi, noi có những khoảíảng
đất bằng phẳng cạnh núi đá, hang đá vôi. Cho điđến
hiện nay chưa có ai đưa ra cách giải thích khiiiác
hay tìm cách bác bỏ lối giải thích này.
Đối/với nhóm người Arem, họ chấp nhận ĩmnột
cách vui vẻ tên gọi này mà không có phản úng Ị gì.
Trong những lần di vào noi cư trú của họ í để
nghiên cứu, chúng tôi cố tìm hiểu, ngoài cái tmrên
Arem này ra, họ còn tự nhận tên tộc người mìiiình
(*) Trong ngồn ngữ của các nhóm Mày, Sách, Rục... CHihứt
cố nghĩa là núi, lèn con. Chứt la tá có nghĩa là m núi
đá, lèn đá. Cho Tiền người C h á i được hiểu ì là
người sổng ò núi đáy lèn đá.
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là gì thì họ đều trả lòi họ là Chảmrău Arem (người
Arem). Thảng hoặc gọi họ là người Chứt họ củng
không phản ứng gì. Họ biết rằng tên gọi ấy là tên
Nhà nước dùng để gọi họ. Tuy nhiên họ vẫn thích
gọi là Arem hơn và khi gọi họ như vậy chúng ta
có cảm giác họ gần gũi vói mình hơn.
III. NƠI CƯ TRÚ CÚA NGƯỜI AREM NHƯ THẾ
NÀO ?

3.1.
Người Arem hiện nay sinh sống ở xã Tân
Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, một
tỉnh miền Trung Việt Nam cách Hà Nội về phía
Nam khoảng 500 km. Để đi đến vùng này, từ thị
xã Đổng Hới của tỉnh Quảng Bình, chúng ta đi
theo đường Quốc lộ 1 về phía Bắc khoảng 13 km
thì đến ngã ba Hoàn Lão. Đây là thị trấn huyện
ly của huyện Bố Trạch và là nơi đường tỉnh lộ 2
đi từ đây đến phà Xuân Son, nơi đường quốc lộ 15
cắt qua sông Tróc ở địa phận xã Son Trạch, v ề cơ
bản ô tô có thể theo con đường tỉnh lộ 2 dài 32 km
này đến Sơn Trạch bất cứ tháng nào trong năm.
Từ địa phận xã Sơn Trạch, muốn đi đến nơi ở
eủa người Arem, người ta phải đi theo đường 20,
Con đường này bắt đầu từ xâ Sơn Trạch (và là địa

15

phận của vùng động Rhong Nha, một tháng cảảnh
háng động nổi tiếng của nước ta) đi qua nhữững
vùrig rừng núỉ hiểm trỏr của hai xã Tân Trạch ì và
Thượng Trạch Tồi đến biên giới Việt - Lào ở ccây
số 59 hoặc 61. Từng cây số của con đường nnày
được đẩnh dấu và là tên gọi để xác định địa điãểm
cho hai xã miền núi cao này nên nói tói vùng í cư
trú của người Arem, bao giờ người ta cũng pbhải
nhấc đến nó. Con đixờng 20 này được người Phháp
khảo sát và đã làm đến cây số 16. Trong chiiiến
tranh chống Mỹ nó được sửa chữa và là m ộ t; bộ
phận của con đường Hổ Chí Minh. Hòa bình 1 lập
lại, nó không được sử dụng nữa và do ở trên rrmột
vụng hỉểm trơ nên cho đen hiện nay đường rrất
khó đi.
Vào mùa khô, xe con Uoát có thể đi trên ccom
đường này được. Nhưng khi tròi mưa thì loại i xe
này không đi nổi. Chuyện này đã xảy ra vói chúúng
tôi Lần mới gần đây nhất, vào tháng 12 - 19993,
để .đi nghiên cứu tiếng Arem chúng tôi đã thhuê
một xe Uoát đi từ Hà Nội vào và dự định dừng Ị xe
này để đi đu&ng 20 vào ehỗ eây số 39 nơi ngựười
Arem cứ frử. KH đến hụýện Bố Trạch thì chứổng
tôi b iếl rầttg Ithông thể dừng Xê Ưoát đi vào đđây
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iđược. Lý do là trời mưa ở vùng này một tuần nay,
i'.mưa mùa đông nên đường nhão, xe con sẽ bị sa
í lầy. Đi nghiên cứu đợt này với chúng tôi có một
Vnhà ngôn ngữ học Pháp, giáo sư M. Ferlus. Đối với
ông, để có một dịp đi nghiên cứu điển dã như thế
này là rất khó nên ông bày tỏ nguyện vọng là thế
nào củng phải tiếp xúc được vói người Arem để
nghiên cứu tiếng nói của họ. Cuối cùng chúng tôi
phải chọn một giải pháp mà người địa phưong đưa
ra là chỉ có thể dùng xe chuyên dụng đi,đường
rừng Gat 66 mói có thể đi được. Và chúng tôi đã
phải chọn giải pháp này, để chiếc xe Uoát thuê từ
Hà Nội ở lại Hoàn Lão và thuê thêm một chiếc
Gat 66 nữa để đi vào noi người Arem ở. Với
khoảng 100 km tính từ Đồng Hới đến noi ngưòi
Arem cư trú, xe Gat 66 đi và về mất hai ngày và
giá thuê phát sinh cho chuyến đi này hết trọn hai
triệu đổng ; một món tiển không dự tính trước khi
đi nghiên cứu điền dã do gặp một đợt mưa nhỏ.
Chúng tôi kể câu chuyện trên đ | nói rằng,
ịọỊỊPtuốn đi vào vụng này, tốt nhất là đi vào mùa
o/nầng gắt. Chỉ có vậy đường đất mới khô, thích, hợp
^ oho cà đi Êộ hay dùng xe con Ưoát. Chỉ trừ lần thứ
ỉị>6 chúng tôi đi vào mùa đông và chuyện gì ịcảy ra
ị - chúng tôi đã kể, còn 5 lần khác chúng tôi đểu đi
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vào mùa hè. Mà mùa hè thì ở vùng này nắnrng gắt
gió Lào thổi khô và nóng. Lần đầu tiên (Bến vớ
người Arem chúng tôi đi xe đạp từ Hoàn Liểão lêr
Son Trạch và sau đó đi bộ xuyên rừng đếm Hunị
Va. Đi bộ tuy vất vả nhưng an toàn nhất. í(Dhi c<
chuyện rắc rối là vắt. Nếu trước khi chúng" tả đ
hay khi đi bị một cơn mưa thì vắt nhiều vô) cùng
Lần đi này, khi từ Hung Va vào bản Ban, c c h ú n Ị
tôi cũng đi bộ. Từ cây số 29 của đường 20 tircở vàc
vát nhiều vô kể. Chỉ cần đi trên đường mưrcời lăn
phút, vắt dã bám đầy vào chân. Chúng tôi 'Wừa â
. vừa gạt và sạu đó không còn thời gian đâu ĩimà bắ
chúng nữa. Chính vì vậy lần đi này, chân ttôi đi
bị nhiễm trùng vì vắt cắn và phải dùng thuố
kháng sinh để điều trị. Trừ lần đi thứ nhsấit nà
và một lần nữá (tháng 7/1988) chúng tôi đii bộ đ
vào noi người Arem cư trú, các lần khầc chúíing tc
hoặc đi xe vào đi bộ ra, hoặc đi vào đi ra đềiui bằn
xe. Thực rầ đi xe thì nhanh nhưng rất nguy rĩhiểir
Đường 20 dốc cao quanh co. bên cạnh là vụxrc sâ
thảm thẳnd. Đã từ lâu đường không ckrọợíc sử
chữa, đá nằm ỉẩii nhổn trển đường như lòiụig SUÍ
cậá, cấỵ cối Hài bên che khuất lối đi. Lẩn
và
oảm 1985 để đến noi ở của ngĩròi Arem cạmih câ
SỐ l$ ,k h i đi thì trời ĩiắng, vào đến nơi tHliì trỉ
..ĩ? ' p ' -
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mua to. Lúc trô ra xe Uoát của .chúng tôi suýt gặp
nguy hiểm. Số là xe vừa bắt đầu qua một con
ngầm thì nước suối cũng bất đầu dâng lên và nó
dâng lên rất nhanh ngay sau bánh xe của chúng
tôi. Trong khi đó đường quá nhiều đã hộc nên
hông xe va đập liên tục. Đôi khi xe có dấu hiệt?*
khóng leo nổi dốc. ì ạch mãi, chúng tôi mói leo lên
được đỉnh dốc và mặc dù tròi còn mưa, người lái V
xe vẫn cứ mở cửa xe ra để thở phào nhìn dòng
nước đục ngầu chảy xiết dưói lòng suối. Lần đi
vào nám 1990, khi chúng tôi qua được suối Tho
đũa quãng 1 km (lối đi này không phẳi là lối đi
theo đường 20 mà là đường lâm nghiệp) thì xe bị
sa lầy. May mà xe lùi ra được khỗi vũng' lầy và
chúng tôi phải chộn cách tiếp tục đi bộ vào Hung
Va, còn xe thì quay trở về. Lần đi vào tháng
5/1991, người lái xe là người địa phưong, một
chiến sĩ lái xe đường Trường Sơn kỳ cựu, đã cho
xe đi theo dòng suối cạn, leo ngược lên noi người
Arem cư trú. Những lần đi như vậy chúng tôi
nhận thấy rất nguy hiểm, nhưng vì lòng say mê
công việc mà chúng tội quên đi sự nguy hiểm ấy.
3.2.
Chúng tôi mải nói tới khó khăn của việc Si
ÌạiTnà chưá nói tói địa lý của vùng nấy để chứng
w thấy rô hơn sử khó khàn ấy. Đây là phần phía

nam vùng núi đá vôi KẼ BÀNG hiểm trở/, vói
những vách cao, dốc đứng rộng chừng ixửái vạn
km2. Bên cạnh rihững vùng đồi thấp khoản?Lg từ
500 đến 600 m cồ những đỉnh núi đá Gramit diựng
g^đứng và cao như đỉnh Cotatum (1624 m), đỉmh u
Bò (1009 m) rất cheo leo hiểm trở. Với địa Ihình
như vậy hàng năm có một lượng nước m ưa I khá
lón đổ xuống theo kẽ nứt của đá ngầm chảy/ vào
núi, tạo nên những sông ngầm như sông Carròng,
động như vùng động Phong Nha. Đặc b iệt í giữa
những dãy núi cao thuộc khu vực này có nlthiều
thung lũng nhỏ, diện tích khoảng 2, 3 hécta. TTiếng
địa phương gọi những khu như thế là h u n g . . Các
hung núi trên đểu do tác dụng xói mòn củảa cả
nước mưa và klụ hậu qua các thòi đại m à Ihình
thành. Đậy chính là noi người Arem thích sinh
spng như hung Va, hụng Cù v.v... Ớ một nơi ccó địa
hình phức tạp và hiểm trở như vậy, biết bao mhiêu
khó. khản về đi lại, biết bao nhiêu khó khăán vể
nước uống. Sự thực này cần đuợc quan tâm i một
cách thích đáng khi chúng ta muốn làm m ộtt việc
gì đấỹ đối vói nhóm người này. Việc trặnh saoo cho
khỏi mùa mưa ntróc ngập, mùa hè thì su ối cạạnià
việc làm không đậ chút pào ở một nqd địtịa lý
tự nhiên phức tạp như thế*

3.3.
Khu vực người Arem cư trú trước kia là
những khu rừng già mang tính nguyên thủy.
Chắc chắn những năm trước đây lâm sản và thú
rừng đã rất phong phú. Tuy nhiên khu vực này là
khu vực rừng trên những vách núi đá vôi nên nó
vẫn kém sự phong phú hơn những vùng rừng già
khác trên lãnh thổ Việt Nam. Thảm thực vật sinh
trưởng trong điều kiện này, cộng với thời tiết gió
Lào và nắng miền Trung sẽ phát triển chậm, chắc
chắn ảnh hưởng không tốt đến điểu kiện canh tác
của cư dân ở đây.
Nhưng điều đáng quan tâm nhất đến điều kiện
sinh thái của vùng này là sự tàn phá của con
người. Chúng ta biết rằng trong những năm chiến
tranh, máy bay Mỹ đã đánh phá vùng này một
cách ác liệt. Những vạt rừng cháy trụi vì bom đạn
dài ngút ngàn. Vào năm 1981 khi chiến tranh kết
thúc đã gần sáu năm tròi, đi trên đưòng 20 từ
Hung Va vào bản Ban chúng tôi trông thấy một
dải những thân cây cổ thụ cháy khô, từ cây số 29
đến tận cây số 34 như một chứng tích cho sự khếc
liệ t ở đây. Mặt đất ò những nơi này chỉ là những
cây xấu hổ và những vạt rừng lau lách cùng vói
nhứng hố bom chi chít. Dấu tích chiến tranh này

có ở khắp mọi nơi, gặp ở khắp mọi lối khi chiíúng
ta có điều kiện đi vào vùng đất này. Mười nám ttàn
phá của bom đạn (1964 - 1973) chắc chắn đã llàm
chò môi trường sinh thái của vùng này, vốm đã
khó khăn, sẽ khó khàn lên gấp bội. Sự thực rnày
đã góp thêm một nguyên nhân làm cho cuộc séống
của những cư dâri ở đây đã khó khăn lại càng Pkhó
khăn thêm.
3.4.
Nói đến miền đất này không thể không • nói
đến cái khắc nghiệt của nắng, mưa và gió. Vvùng
núi cao này chạy dọc biên giới theo hướng Bểắc Nam, dốc về phía Đông và thoải về phía Tây. Mlùa
gió Lào, những con mưa iigọt ngào đã dừng lạại ở
sưèm tây của núi, chỉ còn lại những cơn gió nấóng
thổi ràn rạt suốt đêm ngày. Những ai đã có ' dịp
đến đây vào mùa hè mói thấu hiểu nỗi khó khhản
ỏr vùng này như thế nào. Gió thì như vậy. CCòn
nắng thi nắng chói chang của miền trung nhưi đổ
iửa. Nắng chang chang ấy, gió Làọ ràn rạt: ấy
khiến cho ta cộ cảm giác bị nung lên khi sốnậg ở
đây. Còn khi mùa mưa đến, vách núi dựng đúíng
tặxv: bức tường chắn những con mưa dội xuốống.
dốc, eụối hẹp nên nước dâng lên rất n h an h i và
chảy ào à o ,7ọuốn đỉ bất cứ cái gì nó gặp. Do (địa
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Sơ đổ nơi cư trú của người Arem

hình lại là vùng núi đá vôi nứt kẽ nên sau mlhững
cơn mưa, nước thấm đi rất nhanh. Do vậy ỏr 'vùng!
này tìm cho ra được những con suối có nước q^uanh
năm, nxùa mưa không bị ngập là điểu rất khicó. Và
đây chính là mấu chốt của vấn đề định cư cnảia cư
dân Arem sống du canh du cư ở vùng này.
IV. NGƯỜI AREM ẢN Ỏ NHƯ THẾ N À O ?

Sau khi biết được địa bàn cư trú của ưngười
Arem, chắc ai cũng muốn tìm hiểu xem họ ăn ở
như th ế nào để tồn tại cho đến ngày nay.
4.1.
Trong các tài liệu nói về người Aremi hiện
có, các tác giả đều nói rằng trước đây khi churea tập
trung lại thành làng bản như hiện nay, migười
Arem chưa có nhà và sống trong các harif§g đá.
Những lần vào tìm hiểu nhóm người n ày cửhúng
tôi đã cố gắng tìm hiểu xem sự thực như thếỉ nào,
có đúng như vậy hay không và nếu đúng, hsaing ỏ
cữa họ như th ế nào.
Trong núi rừng mênh mông ấy, chúng tôi kiihông
thể đi hết mọi nơi như nguồn Arem được nũồà chỉ
đi vào vùng Hung Va, Hung Cù và Hung T h o <đũa.
Những noi đây trong một khoảng đất hẹp nlhhưng
,r ? V ' <r.'
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bằng phẳng, bên cạnh một con suối thường có
những vách núi đá vôi chìa ra ngoài như một mái
ô văng và người ta nói rằng trước đây người Arem
sống ỏ dưới những mái đá vôi ấy. Quan sát một
rèm đá như vậy ở hang Tho đũa chúng ta thấy ở
nhõng hòn đá vôi bị xâm thực có một hốc đá lõm
vào. Hốc đá này án sâu vào trong chân núi từ 2
đến 3 mét rộng chừng 4 - 5 mét. Mặt đất của hốc
đá bằng phẳng. Những nơi này có thể dùng làm
chỗ trú mưa, tránh gió được. Phải chăng những
hang kiểu này là những ngôi hhà mà người Arem

■* -

•.

'Ị ’/<£ị

Hèm đá ở Hung Tho đũa nhìn theo mặt óđt. "
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đã ở xưa kia ? Chúng tôi hỏi những ngưòi Arenm
đi cùng với chúng tôi có phải họ đã từng ả nhừcụg
noi này hay không. Họ đã không xác nhận mà dHủ
nói rằng những lúc đi rừng, gập mưa, lúc trời tiôối
hay khi nghỉ tránh nắng, họ cũng tìm những hẻưm
đá như thế này để nghỉ.
4.2.
Chuỹện xưa kia là như vậy. Bây giờ tữtủ
người Arem làm nhà như thế nào ? Họ làm nbuà
sàn như ngưòi Khùa nhưng ngôi nhà sàn của kuọ
thật sơ sài, không đủ tránh mưa, tránh gió.
Chúng tôi đã đến ở với họ hai lần ở Hung Víaa,
một Ịần ở Tho đũa. Ngôi nhà của họ ngoài nhùiriỊg
cây cột làm bằng cây rihỏ còn chỉ toàn bằng tre w à
nứa, chưa có nhà gỗ như của ngưòi Thổ hay ngutàòi
Mường hoặc người Thái. Cột nhà ghép vói msáái
nhá haỵ sàn nhà đểu dùng lạt để buộc chứ khômịg
đục để ghép.
Về mặt bố cục nhà của người Arem làm h iểm
nay giống như bố cục nhà của người Khùa íb
Thượng Trạch. Ngôi nhà chính cộng vối sàn sâkn
ồ trưóc có hai cầu thang ở hai đầu. Vào nhà chímlh
có haỉ lối. B ế cục trong nhà cũng tuxmg tụ như fa)óố
cục nhà của người Khùa gồm buồng, gian bếp v/èà
iệ - ' '''' ■- '' .V
2 6 ;:-ề

gian nhà chung theo sơ đổ dưới đây :
1. Gian buổng

1*

~ỹị

Ị 2. Bếp và gian bếp

2

I 3. Gian nhà chính
4. Các cửa sổ
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5. Lối vào nhà
s

? ' 6. Sàn sân trước nhà
rr
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7. Loi lên sàn sân

Người Arem lợp nhà bằng một loại lá cọ, tiếng
địa phương gọi là lá tro. Họ che chung quanh nhà
cũng bằng lá tro. Nhưng việc lợp và che của họ
thật sơ sài tới mức chỉ một thời gian ngắn mái
không thể che mưa, vách không thể che gió. Tình
trạng sơ sài của ngôi nhà còn thể hiệu rõ ỏr việc
lát sàn. Có nhà thì dùng nứa đập ra để lát. Nhưng
cồ nhà thì dùng những cành cây con lát lên. Cả
hai cách làm đểu rất tạm bợ.
Tất cả những gì có được của ngôi nhà của ngưòi
Arem làm gợi cho chúng tôi một suy nghĩ : Những
cư dân này sống rất tạm bợ, không có một chút
dấu hiệu gì thể hiện ý định định cư lâu bền cuả
í h^. Nhưng đây là do thói quen của họ thể hiện nét

văn hóa cư trú hay chỉ là sụ bất đắc dĩ mà họ pltìiải
làm như vậy ? Trả lời được câu hỏi này khcôìng
phải là dễ nhưng sẽ rất hữu ích.
'''

A

•

4.3.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem ng^uiòi
Arem ăn như thế nào.
Với những lần vào làm việc vói người Areìm,
chúng tôi rút ra một nhận xét rằng tộc người imày
thiếu ăn quanh năm. Cho nên tháng nào ngày ưnào
kiếm được thứ gì khả dĩ ăn được, họ sử dụng ttlhứ
đó cho bữa ăn hàng ngày của mình.
Nếu có gạo, người Arem cũng nấu cơm nhir csáích
nấu của người Việt (tiếng Arem cũng gọi cơmi là
kcnri). Họ có được gạo là do sự giúp đỡ của chííính
quyền địa phưong hay nhờ những người m ang căíến
giúp họ. Cây lúa họ trổng do phương thức cairửi
tác và thời tiết khắc nghiệt coi như không có ttlhu
hoạch.-Lương thực chính dùng cho bữa ăn haUng
ngày là ngô và sắn. Để chế biến ngô thành nnión
ăn, người Arem làm gỉống như cách người Nguiaồn
hay người Sổch vẫn làm. Sau khi có hạt ngô, }họ
chp vào cấỉ giã nhỏ và dân lấy những hạt nhỏ mihư
hạt gạo tấm. Khi có được tấm ngô như vậy, họ
thâm nước và trộn vói sạn đã được nạo nhỏ Ihaay
giã àhỏ ra. Sau khi trộn lẫn hai thứ này vối nỉhaau

họ hông chín (tiếng Arem là tơpung) và án với
canh. Canh là một loại thực phẩm nấu rau (rau
lang, rau rừng nấu với cá, ốc bắt được ỏr suối, hay
khi có thịt sán được thì nấu với thịt). Qua những
lẩn vào vói người Arem, chúng tôi mới chỉ được
hai lần án món tơpung với họ vì người Arem luôn
luôn thiếu án nên không mấy khi họ GÓ được
những bữa ăn như chúng tôi đã mô tả. ■
Như chúng tôi đã nói, sự thực thì bữa ăn của
người Arem rất thất thường. Có khi bữa ăn của
họ là mấy bắp ngô nướng hay ít củ sán nướng. Có
khi chỉ là mấy củ mài đào được ở rừng về nướng
rổi ăn. Nảm 1990 khi coi chúng tôi là thựợng
khách, ông Đinh ố c đã lôi trong gùi ra mấy củ
mài - là lương thực dự trữ của ông - ‘để thết đãi
chúng tôi. Năm 1981, đã có ngày chúng tôi chỉ ăn
quả mít rừng chín thay cơm. Tôi nhớ lại, hổi ấy
bụng đói thật đấy nhưng cả ngày tôi không thấy
gia đình ông Uân, nơi tôi ở, nấu nướng thứ gì để
ăn. Đến tối thấy ông đi rừng về lấy trong gùi ra
một qúả mít rừng, múi mít nhỏ như đầu đũa, tòàn
hật là hạt. Ăn qua quít xong họ luộc nhữnghạt
^-mỊt ấy ăn tiếp rổi đi1ngủ, Lần ấỹ ‘tổi ỒTlâu ngày
fvói người Àrem nên khi thì ăn nẩột bưằ 'cịuầ;xây

rừng, khi thì án một bữa canh nấu với cá bsắt ở
suối, khi thì ăn chỉ toàn thịt thú rừng bắt đtược.
Hàng ngày các gia đình trong chòm ấy ai có Ịgịì ăn
đều gọi tôi đến. Sau lần đi này tôi rút ra một cđiều
là nếu vào ở noi đây, không mang lương thuỊTc đi
thì chỉ có đồi, không thể lậm việc được. NhửnịẾg lần
SỈịiU, dù đi bộ hay đi xe chúng tôi đều mang ttheo
lựởng thực. Những lúc chúng tôi ăn cơm gặp) bất
cứ àỉ ở đó, họ đều vui vẻ ăn với chúng tôi.
Đến ở với người Arem, có hai món án mtàà tôi
nhớ mãi. Món thứ nhất là thịt lợn rừng. Híổỉi ẩy
ỉiảm 1981 khi tôi đến thì chòm hung Va săn cđược
một con lợn rừng và tôi dtrạc chia một phần. IíPhần
thịt khá nhiều, đến 2 kg. Theo sự hướng dẫm của
người dârỉ ở đây tôi nướng phần thịt lên để (ddành
ốn trong hai ngày. Phải nói rằng thịt lợn rrừng
nướng ần có vị ngon và tôi nhớ mãi. Đ úng lài I một
món ăn ngon và bổ. Món thứ hai tôi được án Gũfjrmột
gia đình Arem ở gần bản Ban. Tôi nhớ, buổi ssáng
hôm ấy tồị và hại thanh niên Arem dẫn đườimg đi
từ hung Va vào Ban. Đi đến cây số 39 của đtvurờng
^
tròi tối- Hai người dẫn đường bỏ đườmậg 20
đọc' thep một con suối Đi qỊTAỊãng
liồ^'Ị^ằ chìúng têi đến gia đìnhi.1 này.

Lúc ấy trăng đã nhô lên khỏi rừng tỏạ sáng lấp
lánh khắp mọi nơi. Đi một ngày đường mệt nhưng
đến một xứ lạ, phong cảnh hữu tình tôi không
nghỉ và bắt tay vào trò chuyện với chủ nhà ngay
để nghe xem họ có phải nói tiếng Arem không.
Vừa nói chuyện chủ nhà vừa thết chúng tôi một
món án lấy từ những ống nứa ra. Bẻ từng miếng,
chấm với muối ớt ăn, tôi nhận ra đó là những con
chim nhỏ. Người thanh niên Arem cùng đi với tôi
nói rằng đó là một loại chim én. Mùa chúng tôi
đến là mùa chim non ra ràng. Người ta lấy chúng
từ những ổ đá trên những lèn đá. Sau khi làm
sạch sẽ, họ cho lẫn chúng vói muối và lèn vào các
ông nứa non rổi bỏ trên lửa. Khi nào ống nứa đổi
từ màu xanh sang màu nâu là được ăn. Tôi gọi
món này là món chim non lam và ăn rất ngon
lành. Những dư vị ngon lành đó cho đến bây giòr
tôi vẫn nhớ.
Có một thói quen về ăn uống mà tôi cho là chưa
hay ở người Arem là thói quen uống rượu. Cả tộc
người từ lớn đến bé, từ già đến trẻ khỉ nhìn thấy
rượu là đôí mắt sáng rực lên, thèm thuồng như
rượu lặ một thứ uống ngay tức khắc làm eho
người ta trở thành sung sương. Để uống rụợu họ
/. có thể lấy bất cứ cái gì có giá trị trong nhà để 4ổi.

Vì rượu họ có thể lấy một cân lương thực Cìuối
cùng trong tháng để đổi. Họ có thể uống bất cứ ìlúc
nào : buổi sáng, buổi trưa, giữa đêm và sẵn sààng
say bí tỉ nếu có rượu để uống. Họ muốn nhíữĩng
người lạ đến nhà, muốn làm quen lần đầu bỉằàng
những "pha" uống rượu. Đây là một ý thích, imột
thqị quẹn nguy hại nhất cho bất cứ ai muốn llàm
một cái gì đó trong việc bảo tổn và phát tnriển
nhóm người này. Một trở ngại không phải Eiịgày
một ngày hai khấc phục được.
V. TRÔNG TRỌT - CHĂN NUÔI, SĂN BẮT - mÁI
;'

LƯỢM Ỏ NGƯỜI AREM NHƯ THẾ N À O ?
%

Chúng tôi đã nói ở trên, có thể coi người Arrem
là tộc người thiếu đói quanh năm. Bởi vì sản Xĩuất
của họ rất thấp kém nên năng suất quá thấp).. Họ
sống chủ yếu phụ thuộc vào săn bắt và hái lìưiợm
trong rừng.
;x- 5.1. Trong các loại cây trồng trước h ết p h ầii kể
đến lứa (tiếng Arem gọi là ala : ?). Người Airem
trổng lứa trên nương rẫy. Nương ẫy của họ cố i thể
ĩậ gầií GÓ thể ở xa noi ở nhưng là những kh(Oaảng
Tìètog tương đối bàng phdtig chứ không dốc 4mhư
||Ị|y /ò ữ a người Khùa. Họ chật cây vàõ tháng gỊlềĩig,
/'lể^-rẫy vàỏ tháng 3 và gỉềè hạt vào rthámỊgf> 5.

Khoảng đất trống sau khi được chặt cây phoi khô
và đốt, họ dùng gậy vót nhọn chọc lỗ rổi tra hạt.
Công việc phát rẫy do người dàn ông đảm nhiệm,
công việc dọn rẫy do người phụ nữ đảm nhiệm.
Sau khi tra hạt và lúa mọc, người Arem ngoài làm
cỏ qua loa không có sự chăm sóc gì, nhờ hoàn toàn
vào thiên nhiên khắc nghiệt của vùng này. Vì thế
náng suất của cách trổng trọt này quá thấp.
Trong thực tế việc trồng lúa của người Arem là có
làm mà không có thu hoạch.
Cây lưong thực quan trọng của người Arem là
cây ngô (tiếng Arem gọi là cây po :). Rẫy trồng ngô
của tộc người này có thể là những rẫy trổng lúa
không sử dụng nữa, củng có thể là những đám rẫy
dọc theo sườn núi, có độ nghiêng hơn hẳn các rẫy
trồng lúa. Họ phát rẫy ngô vào tháng 11 hàng
năm, sau đó đốt rẫy, dọn dẹp rồi trỉa ngô vào cuối
tháng 12 hoặc đầu tháng giêng âm lịch. Đối với
cây ngô, người Arem cũng không chăm sóc gì mà
nhờ hoàn toàn vào tự nhiên. Do vậy cũng như cây
lúa, náng suất của cách trồng trọt này rất thấp,
không bao giờ có đủ cho nhu cầu cuộc sống hàng
ngày của họ.
Sau cây ngô, cây sắn (tiếng Arem gọi là ko : ăn)
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là cây lương thực dưực trồng nhiều. Họ trổng sắn
ở các nương đã trổng ngô, trổng lúa và có thể rẫy
phát mới. Tộc Arem trồng sắn để thu hoạch quianh
năm, phục vụ cho nhu cầu lương thực của mìình.
Thòi vụ trổng sắn là sau tháng giêng. Nhưngg do
nhu cầu về lưong thực, tháng 8 họ đã thu hooạch
nếu như sắn đã có củ.
Ngoài ra, ngưòi Arem còn trồng thuốc (ule ? dup
hút), là một loại cây không thiếu được trong? đời
sống thường nhật của họ. Nếu như các cây luiong
thực mà không có, họ có thể nhịn án một bữa, một
ngày, nhưng họ không nhịn hút thuốc được nửa
ngày. Họ trổng thuốc ở những rẫy sát chân núii đá,
đất tốt. Vụ trồng thuốc là vào mùa xuân và thu
hoạch vào tháng 4 hoặc tháng 5. Thuốc thu hcoạch
được họ dùng cho cả nám. Những lá thuốc háái về
được phơi khô rồi gác lên mái nhà. Khi dùng, họọ lấy
cả lá xé ra từng miếng nhỏ để hút. Có ngườiri thì
quấn nguyên cả phần lá thuốc, ngậm vào miệĩtyg và
châm lửa hút. Có ngưòi dùng một thứ vỏ bọc nigoài.
Thứ vỏ bọc ngoài ngưòi Arem thường dùng là một
thứ lá rừng, giống như cây chè dại (về khổ liá và
răng cua giống hệt như lá chè), hoặc bẹ khô củaa vỏ
bắp ngô. Gân đây đôi khi người ta dùng giắịy để
quấn điếu thuốc.

Quan sát trổng trọt và thu hoạch của người
Arem chúng tôi nhận thấy rầng dường như họ bắt
chước canh tác nương rẫy của người Khùa ở trong
vùng. Cho nên trình độ trồng trọt của họ rất thấp
kém dẫn tói nàng suất thu hoạch cũng rất thấp
kém. Chính đây là nguyên nhân trước hết của đời
sống thiếu thốn của họ. Thiếu lương thực họ ăn
không đủ no, sẽ dẫn tới bệnh tật và do vậy tộc
người này cứ dần dần bị mai một.
5.2.
Cũng như trình độ canh tác, việc chán nuôi
của người Arem hầu như không có gì đáng kể.
Trước kia khi sống nay đây mai đó, người Arem
chỉ nuôi một loại vật nuôi là chó và một vài con
gà. Về sau, tức là từ những năm 60 trở lại đây họ
đã nuôi thêm lọn. Nhung các loại vật nuôi này họ
đều để cho nó sông gần như tự nhiên, không có
sự chàm sóc gì đáng kể. Cho nên về mặt kinh tế,
hình thái sản xuất này cũng không cải thiện được
gì trong đời sống của họ.
Những năm gần đây, do sự giúp đỡ của chính
quyển địa phương người Arem đã bắt đầu chàn
nuôi bò. Giống bò được Nhà nước cấp, họ chỉ có
việc chăn thả. Nhưng do đời sống khó khăn, lúc
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cần họ đã đổi bò lấy lương thực hay rượu. Cho 3nên
dù đã có giúp đỡ của chính quyền, điều kiện cìhăn
nuôi thuận lọi, họ vẫn không phát triển hình tshức
chăn nuôi này được.
5.3.
Có thể nói một cách mạnh dạn rằng ttoàn
bộ cuộc sống của người Arem phụ thuộc vào kdnh
tế săn bắt - hái lượm. Loại hình này rất đa dạạng,
muôn hình muôn vẻ.
Đối với người Arem, rừng là kho lương thực của
họ. Họ tìm củ ciruój ?, khoai lang (ule :ng), củ ĩmài
(teng ?), khoai môn {thung) cho các bữa án hiàng
ngày. Mặc dù có những tài liệu nói rằng nggười
Arem có dùng bột báng làm lưong thực, nhưng* tất
cả những lần vào với họ, chúng tôi chưa thấjy có
khả nảng này. Ngoài các loại củ nói trên, nẾgười
Arem thu các Joại quả như quả mít (m ỉt), cttiuối
rừng (atăị ) và các loại rau là măng (abăng), rau
tầu bay... Như chúng tôi đã nói ở trên, những thứ
quả thu hái được ở rừng là những bữa ăn thưiờng
xuyên của tộc người này.
Một nguồn sống quan trọng khác của n£gười
Arem là sán bắt. Một loại thực phẩm mà nggười
Arem rất thích là cá. Người Arem khôngg có
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phương tiện chài lưới đế bắt cá mà chỉ dùng câu
(ở những khúc sông suối sâu) và bắt bằng tay (ở
những nơi suối cạn). Họ đi dọc theo suối bắt
những con cá nhỏ, nhặt ốc hến, cua ở các khe đá.
Các thứ thực phẩm này nấu với máng, rau rừng
là những bữa ãn ngon của tộc người này. Cùng vói
việc thu bắt những sản phẩm của suối, người
Areưi cũng sống nhờ vào sãn bắn. Họ dùng ná và
đánh bẫy để sán bắt những thú nhỏ như khỉ,
vượn, nai, chổn, nhím và lọn rừng. Họ ít khi săn
được thú lón như hổ, báo. Trước kia dụng cụ săn
của họ là ná dùng tên thường và tên thuốc độc.
Thuốc độc là nhựa của một loài cây độc ở trên
rừng. Tìm thấy cây này họ lấy dao chặt vào, rổi
lấy ống tre nứa hứng lấy mủ. Tên ná được nhúng
vào những ống mủ này, phơi khô để dùng khi săn
bắn. Qua thời gian chiến tranh, họ không dùng ná
nữa mà dùng súng quân dụng còn sót lại trên
rừng. Bẫy sán thú của họ thường là bẫy đóng rào
xung quanh, để một cửa nhỏ lừa cho thú vào rồi
bắt hoặc bắn. Có thể ithấy hình thức săn bắt của ,
họ không có gì là phong phú, không phải là ngưồi
thiện nghệ trong công việc này mặc dù đó là
nguổn kiếm sống chính của họ.
Thu hái sản phẩm trong rừng, đặc biệt là thu
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hái mật ong là một công việc rất thu hút nggười
Arem. Vào những ngày cuối tháng ba âm Hịch
hàng nảm, khi những cơn mưa rào đầu mùai hè
xuất hiện, khi mà rừng bạt ngàn những hoai đã
phoi sắc suốt mùa xuân thi từng đàn ong rừng về
làm tổ. Lúc này là mùa thu mật của người Airem
cũng như các bà con dân tộc khác. Để đi tìm
những ổ ong đóng mật, người đàn ông đi hiàng
tuẩn ở trong rừng. Họ quan sát tìm tòi tr-ong
những cánh rừng mà độ cao của cây, độ rậm của
rừng, hướng gió của núi, độ gần của suối phù ]hợp
với noi ong đóng ổ. Khi tìm thấy tổ ong, việc (đầu
tiên là họ phải xem ổ ong đó đã có người sở Hiửu
chưa. Nếu chưa có ai sở hữu có nghĩa họ là người
tìm thay đầu tiên và họ được quyển sỏr hữu. Để
xác lập cái quyền ấy của mình, họ phải tiến hiành
đánh dấu. Nếu vị trí cái cây có tổ ong đóng có thể
dễ dàng đến được (dễ dàng vói họ, chứ vói nggưòi
miên xuôi thì không dễ một chút nào) thì họ 'đến
noi, dùng dao chém chéo hai nhát vào gốc cồây ở
hướng mặt tròi. Nếu cây ong đóng khó đến thìì họ
chọn hướng dễ đến nhất, dễ thấy tổ ong nhất, cchặt
một cây nhỏ hay cỏ buộc -đoạn cây hay cỏ ấy ĩ chỉ
vào hưóng tổ ong. Cách buộc này phải làm sao
giống như một cánh tay chĩ vào noi có tể ong đỉang
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đóng. Nếu tổ ong nào đã có một trong hai cách
làm ấy, tổ ong ấy đã có ngưòi sở hữu và người tìm
thấy sau không thể coi là của mình được. Công
việc tìm và đánh dấu quyền sở hữu của mình
thường là kéo dài trong một tháng cho đến khi
nào họ nhận thấy có thể thu hái được.
Mùa thu hái đến, cả nhà người Arem đi vào
rừng. Những ổ ong có nhiều mật là những tổ ong
thể hiện ở mầu sắc của nó mà ngứời Arem nhận
biết được. Để lấy được một tổ mật ong, công việc
thật không dễ dàng gì. Trước hết, họ phải chuẩn
bị dụng cụ. Đó là một cái gùi đựng được tổ ong đó
và thứ hai là 'dây để dòng tổ ong đó từ ngọn cây
xuống đất. Tùy từng vùng, dây có thể là mây,, có
thể là một loại vật liệu khác nhưng phải đảm bảo
bền, chịu được cọ xát. Khi đã quyết định thu hái
tổ ong nào đó, ngưòd Arem phải trèo lên noi ổ ong
đóng. Thường thì không một cây nào có tổ ong
đóng cây lại thấp cả mà phải rất cao. Muốn leo lên
họ dùng dây cột quanh thân cây và thắt một vòng
tròn để đặt chân vào đó. Cứ làm như vậy cha đến
khi lên đến tận noi. Để lấy tổ ong đó, họ phải
dừng một thứ nhựa cây, đất lên để xua đàn ong
đi và công việc bao giờ cũng phải làm vào ban
đôm. Làm như vậy đàn ong bay đi mà không biết
•
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đốt người đã phá tổ của nó. Sau khi leo đến nơi,
xua đàn ong đi, họ lấy cái gùi dựng dưới tổ ong
rồi cắt cho nó roi vào đó. Cái gùi phải nối với một
sợi dây dòng và giữ chặt. Sau khi cắt tổ ong xong
họ cứ thả dây xuống như ta thả ròng rọc vậy. Khi
tổ ong trong gùi xuống tới đất, họ chỉ còn việc tách
mật ra khỏi sáp, lấy những mảng ong non để
không làm lẫn với mật ong. Họ có thể ản ngay
những mảng ong non đó. Đây là một thứ thực
phẩm ngon và bổ. Nó vừa ngon và thơm đậm mùi
hoa của vị mật ong, vừa béo của những con ong
non được nuôi dưỡng đầy đủ. c ả gia đình người
Arem cứ thu hái như thế cho đến khi nào bọ lấy
đầy gùi mật mới trở về nhà. Thời gian đi rừng như
vậy có khi vài ba ngày, có khi hàng tuần. Cũng
có năm do nắng hoặc mưa nhiều, hoa ít, ong
không về đóng tổ, hoặc đóng tổ nhưng m ạt ít,
người ta đi rừng hàng tuần mà không thu nhặt
được gì.
VI. NHỮNG PHONG TỤC TẬP TỤC NÀO TÔ>I ĐÃ
ĐƯỢC BIẾT ?
Người ta nói rất ít về người Arem. Các tà i liệu
dân tộc học ghi chép vể họ chỉ nhắc qua đôi chút
và gắn họ vào với nhóm người gọi là Chứt. V à họ
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cũng im lặng như vậy. Những lần vào với họ,
chúng tôi đều có ý thức tìm hiểu họ có những tập
tục gì, nhưng dù đã mang rưọru thay gạo, bức màn
ấy vẫn buông kín. Gần đây, chúng tôi mới được họ
kể cho một ít trong nhiều điểu mà không rõ vì sao
họ không muốn nói.
6.1.
Trước hết tôi xin nói đôi điều về tuc chôn
người chết của người Arem. Người kể cho tôi nghe
là hai anh Đinh Lâu và Đinh Bu, những người
được coi là cỏi mở nhất trong số những người
Arem mà chúng tôi làm việc.
Khi có người chết, người Arem cũng chọn một
noi chôn nhất định như là "nghĩa địa” của làng
người Việt. Mỗi một noi ở, họ chọn một chỗ để
chôn người chết trong thời gian họ cư trú ở nơi dó.
Noi chọn này cách xa nơi ở cả đi lẫn về một ngày
đường rừng. Đề đến nơi chôn, họ khiêng người
chết đến đó và mang theo cả áo quần, nồi nấu án,
bát ản cơm nếu có. Họ cho rằng những thứ này
rất cần cho người chết ở thế giới bên kia. Theo lôi
kể, ngưòi Arem cũng đào huyệt (tiếng Arem là
hum ?) sâu độ lm - l,5m. Sau khi lấp đất người
Arem cũng đắp mộ (tiếng Arem là lamah) và đánh
dấu ngôi mộ này. Cách đánh dấu làm như sau :

Họ dùng đá đặt ở trên đầu và phần cuối ngôi mộ.
ở chân thì đặt những hòn đá thấp, còn ở đầu thì
đặt những hòn đá cao. Khi chôn, nếu người chết
là trai thì quay đầu người chết về hướng m ặt trời
mọc, nếu là gái thì quay đầu người chết về phía
mặt trôd lặn. Trong mỗi "nghĩa địa" người Arem
không phân biệt đâu là vùng nghĩa địa củ.a gia
đình này hay gia đình kia và do vậy họ chôn chỗ
nào trong "nghĩa địa" cũng được.
Sau khi chôn một thòi gian, người Árem có trở
lại nơi chôn để thăm mộ. Không có lệ qui định việc
trở lại này là bao lâu mà nó phụ thuộc vào hoàn
cảnh cụ thể của từng gia đình ; Họ thăm lạ i mộ
để nếu thấy chẳng hạn những hòn đá đánh dấu
đổ thì dựng lên. Khi đến, tùy thuộc hôm ấy mgười
thảm mộ có gì thì đặt thứ ấy lên trên mộ (ció thể
là cơm, có thể là hoa quả thu hái được khi đi rừng
v.v...). Ớ những nơi gọi là nghĩa địa này (tiếng
Arem là dăm lamah pacỉt) người Arem không bao
giờ chặt phá cây cối nhưng họ có thể săn bắt thú
rừng ở những khu vực này. Khi hai người kể xong
về những điêu nói trên, chúng tôi hỏi rằngr các
anli có biết bây giờ có những đăm lam ah nào
không. Họ trả lòi rằng có chứ và cũng đã quên
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nhiều noi như thế rổi. Đó là những gì mà chúng
tôi ghi chép được.
«

6.2. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua việc tục cưới
xin của nhóm người này. Quả thật trước đây
chúng tôi chưa thấy ai ghi chép về việc này và
những gì ghi chép được của chúng tôi hiện nay
cũng không nhiểu. Những gì mà hai anh Đinh
Lâu và Đinh Bu kể cho chúng tôi nghe dưới đây
tuy ngắn ngủi nhưng cũng gợi mở cho chúng tôi
một vài suy nghĩ.
Sau khi hiểu biết nhau (có thể là giữa hai gia
đình, có- thể là giữa hai bạn nam nữ) muốn trỏr
thành vợ chổng thì nhất thiết phải đi hổi vọ (tiếng
Arem là tì a lit ke ?). Lễ vật đi hỏi, theo lòi kể chỉ
là tiền hổi (pare ? aỉit). Nếu gia đình bên gái đồng
ý thì nhận tiền, nếu không thì không nhận số tiền
đó. Trước đây khi chưa tiêu tiền giấy thì tiền hỏi
là bạc nén, còn bây giờ là tiền giấy. Số tiền hỏi
không nhiều (như bây giờ chỉ khoảng 3 hay 4 ngàn
đổng) chỉ có ý nghĩa tượng trưng. So vói việc đi xin
hỏi của một vài nhóm Việt Mưòrng khác, thì đây
là một điều lạ : đi hỏi chỉ bằng tiền. Không hiểu
tục này có từ lâu hay mói du nhập vào người
Arem từ những dân tộc khác ?

Sau khi ân hỏi một thời gian (tộc người này
không ấn định một khoảng thòi gian nhất định)
thì làm lễ ăn cưói - tiếng Arem là ăn tabeng. Lễ
cưới của nhà trai gửi cho nhà gái là tiên, hai con
lợn, sáu hay mười sáu con gà và một chiếc nồi
đồng. Hai con lợn thì một con nhỏ là phần của ông
cậu người con gái, còn một con lớn thì là dành cho
bố của người con gái. Số tiền trong lễ cưới cũng
có tính tượng trưng. Tuy nhiên không phâi gia
đình nào cũng có được đầy đủ bấy nhiêu thứ bắt
buộc trong lễ cưới. Trong trường hợp này, sau lễ
án hỏi người con trai xin phép sang ở rể ở nhà bố
vợ và việc ở rể đó được thay th ế cho toàn bộ các
thứ lễ vật cưới. Khi nghe danh sách lễ vật cưới
không hề có một loại nào là sản vật của rừng,
chúng tôi đã gắng hỏi lại, nhưng người kể chuyện
cho chúng tôi khẳng định là không bắt buộc phải
có một sản vật gì săn bắt ở trong rừng cả. Theo
chúng tôi đó là một điểu cần lưu ý.
Tìm hiểu những đám cưới gần đây, chúng tôi
thấy trong tộc ngưòi Arem hiện nay có tình trạng
con chú lấy con bác. Hai người kể chuyện cho
chúng tôi nói rằng vì gần đây ngưòi Arem ÍẾ quá
nên phải lấy nhau như vậy. Còn trước kia không

có chuyện anh em con chú con bác, con cô COĨ1 cậu
lấy nhau. Cũng có thể sự mòn mỏi của người
Arem hiện nay có một nguyên nhân này nữa.
6.3.
ở trên, tôi đã nói về chuyện có lần tôi đã
được ân th ịt lợn rừng ơ người Arem như th ế nào.
Việc tôi có được một phần thịt như vậy là do một
tập tục của họ mà tôi sẽ kể dưới đây.
Khi một người nào đó trong làng (bản) săn được
một con thú lón, như một con lợn rừng chẳng hạn,
người Arem sàn được không sở hữu toàn bộ vật
sãn đó mà chia đều cho tất cả mọi thành viên của
làng. Các thành viên này được tính là các gia đình
hiện có ở trong đó. Sở dĩ tôi cũng được chia một
phần như các gia đình khác là vì họ coi tôi là
khách, có giá trị như thành viên của làng họ.
Người ta không đưa con vật sản được về làng để
chia (không hiểu vì không mang nổi hay là do tập
tục như vậy) mà sau khi bắn hoặc đánh bẫy được,
người có con vật săn được về làng báo vói ông
trưởng làng. Người trưởng làng thông báo với các
gia đình và hẹn mọi người vào chia thịt. Nhà nào
cũng phải có người đi vì nếu không đi, không ai
mang hộ vể làng phần thịt mà mình được chia.
Con lợn rừng hồi 1981 mà tôi có một phần thịt
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được chia như sau. Người săn được được hưởng
phần thủ và một phẩn tư số thịt của con lợn. Ba
phần tư số thịt còn lại chia đều cho tất cả các gia
đình có trong làng (lúc bấy giờ có 16 gia đìnih và
cả tôi nữa là 17 phần). Phần thịt chia cho tôi 'CŨng
như các gia đình khác mà tôi đã mang nó về để
nướng ăn trong những ngày tôi ở với người Arem.
Việc chia chác này chỉ thực hiện khi người Arem
săn được lợn, gấu là những loài thú to. Còn như
săn bắn khỉ thì ai được người đó sử dụng. Có
người săn khỉ được nhiều, án không hết, họ đem
hun khô trên sàn bếp để làm vật đổi chátc với
người dưới xuôi. Những năm trước đây khii vào
hung Va thỉnh thoảng tôi có thấy một vài nhà có
khỉ khô để trên giàn bếp. Mấy năm gần đây' mỗi
lần vào chúng tôi không thây nửa. Người Arem
giải thích cho chúng tôi biết rằng, dần dầm khỉ
cũng hiếm đi.
6.4.
Trong cuộc sống hàng ngày người Arem
cũng có cúng. Họ cúng tổ tiên mà họ hiểu lỀà ma
nhà và họ cúng ma rừng khi có một sự k iện gì
đấy.
Việc cúng tổ tiên - ma nhà của người Arem thật
đon giản. Đơn giản cả về lý do, đon giản cả \vể lễ
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cúng và lòi cúng. Ví dụ khi có người ở xa đến (như
chúng ta chẳng hạn) có gạo để nấu com ăn và có
rượu ngon để uống người Arem dùng ngay những
thứ đó để cúng tổ tiên. Họ rót rượu ra bát, để giữa
nhà, lấy một ít lửa cũng để vào bát và làm sao cái
bát lửa này vẫn cháy lên một ít khói là được. Lời
cúng có nội dung là nhân có người đến nhà, có gạo
ngon nấu com, có rượu ngon để uống, xin mời tổ
tiên ma nhà cùng ăn cùng uống cho vui và ăn
xong, uống xong mong ma nhà phù hộ cho mọi
người mạnh khỏe.
Lý do để cúng ma rừng thì có khác hơn. Đó là
lúc bát được con thú như con lọn rừng chẩng hạn,
hay khi thu hái được sản vật gì đó trong rừng. Khi
cúng ma rừng, người Arem thường có một cái bát
đựng một ít hoa rừng (thường là hoa mẫu đơn
rừng). Nội dung cúng cũng đơn giản rằng nhờ có
ma rừng mà bắt được con này con khác, xiií cảm
ơn và mời cùng hưởng để lần sau giúp đỡ chúng
tôi. Lúc cúng ma rừng thì không cúng trong nhà
mà cúng ở ngoài nhà, dưới đất hoặc sàn phía
trước.
Có một điều đáng chú ý là khi cúng, người
Arẹm vừa dùng tiếng Arem, vừa dùng một thứ
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tiếng gì đó không phải là tiếng Arem, đệm vào. Ví
dụ có tiếng banh suôn vói nghĩa là khỏe mạnh,
sung sức. Chúng tôi có ghi được một bài cúng vào
báng ghi âm nhung chưa thể đọc được kỹ nội dung
của nó.
VII. VÌ SAO NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA CÚA NGƯỜI
AREM LẠI HẤP DẨN GIỚI NGÔN NGỮ HQC ?

Như chúng ta đã biết, nhóm người này chỉ vói
gần một trăm người quần tụ lại vói nhau, có một
điều kiện sống và cuộc sống vô cùng vất vả nhu
vậy nhurng lại lôi kéo không ít những nhà nghiên
cứu trong nước và ngoài nước lui tới. Hẳn là phải
có gì đó hấp dẫn ? Đúng vậy ! Mong rằng bạn đọc
sẽ hiểu được vấn đề qua những dòng viết dưới đây
của chúng tôi.
7.1. Tiếng Arem là hình ảnh của tiếng Việt thòi
cổ xưa. Điều này là một thực tế thú vị không chỉ
dành riêng cho nhà ngôn ngữ học mà nó cũng
dành cho cả các nhà nghiên cứu ván hóa học của
Việt nam và khu vực Đông Nam Á.
Cho đến bây giờ về cơ bản các nhà nghiên cứu
ngôn ngữ không còn nghi ngờ gì nữa về quan niệm
của nhà bác học nổi tiếng Pháp A.G. Ô-đri-cua
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(Haudricourt) coi tiếng Việt của chúng ta là một
ngôn ngữ thuộc nhánh Môn - Khơmer của họ ngôn
ngữ Nam Á (Autroasiatique) ở khu vực Đông Nam
Á. Theo sự phân loại ngôn ngữ học này, bà con xa
với tiếng Việt là tiếng Môn hiện còn ở Thái Lan,
tiếng Khomer ở Nam Bộ và Cãmpuchia. Gần hoai
là các tiếng Bana, Stiêng, Kơho... ở Tây Nguyên,
là các tiếng Bru, Vân Kiều, Tà ôi, Kơtu... ở Lào
và các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẫng đến Quảng
Bình ; là các tiếng Khơ mú, Xinh mun... ở Nghệ
An, Thanh Hóa và các tỉnh vùng Tây Bắc... Nhung
gần nhất là các tiếng Mường của người Mường ;
tiếng Nguồn ở Quảng Bình ; tiếng Thổ, tiếng
Cuối, tiếng Phọng, tiếng Đan Lai-Ly Hà ở Nghệ
An ; tiếng Mã Liềng, tiếng Rục, tiếng Mày, tiếng
Sách ỏr Quảng Bình và Hà Tĩnh và các tiếng Thà
vựng, Sa lang, Pakatan, Phôn súng hiện ở Khăm
Muộn và Bôlikhảmsay của Lào. Lý thuyết này vể
đại để đuợc xác lập từ những năm 50 dựa trên cơ
sở tư liệu của tiếng Việt, tiếng Mường và một vài
ngôn ngữ Môn-Khơmer khác nhưng lúc bấy giờ chỉ
là những nét phác thảo, chưa có sự chứng minh
Bỉột cách chi tiết. Từ những nám 50 đến nay, nhờ

những nỗ lực nghiên cứu của giói ngôn ngữ học
trong nước và nước ngoài, những tiếng có bà con
họ hàng gần với tiếng Việt như Mường, Mày, Rục,
Sách, Arem và Mằ Liểng được quan sát đầy đủ
hơn và người ta đi đến thống nhất gọi nhóm ngôn
ngữ có họ hàng gần với nhau này là nhóm ngôn
ngữ Việt Mường. Giới ngôn ngữ học cũng thừa
nhận ràng muốn nghiên cứu được đầy đủ lịch sử
tiếng Viẹt, nhất thiết phải nghiên cứu đầy đủ,
thấu 'đáo các ngôn ngữ thuộc nhóm Việt Mường.
Và việc nghiên cứu tốt lịch sử tiếng Việt không chỉ
hữu ích cho bản thân nó, mà còn giúp ích cho việc
tìm hiểu sự phân bố cư dân thượng cổ ở vùng
Đông Nam Á còn chưa được phân tích nghiên cứu
kỹ này. Điều đó có nghĩa là, các ngôn ngữ nhu
Arem, Mã Liềng giống như một nhà bảo tàng còn
lưu giữ lại rihững các giai đoạn phát triển của
tiếng Việt.
Như chúng ta đã biết, mãi cho đến thế kỷ thú
XVII (chính xác là nảm 1651) nhờ có cuôn tữ điểr
Vỉệt - Bô-Latinh của giáo sĩ A.Đơ Rôt, tiếng Việl
mói có ván tự ghi âm để giúp ích cho việc xem xél
tiến trình phát triển. Trước đó từ thế kỷ thứ XI]
tuy đã có chữ viết riêng là chữ Nôm, nhưng loại

chữ này là chữ khối vuông nên không thuận tiện
cho lấm đối với việc khôi phục diện mạo ngữ âm
của tiếng Việt. Còn trước đó nữa, tức là trước th ế
kỷ XV, chúng ta còn chưa tìm thấy dấu vết nào
về mặt văn tự của tiếng Việt. Đề tìm hiểu được
lịch sử tiếng Việt ở thòi kỳ này trở về trước chỉ
còn một cách là dựa vào các ngôn ngữ có họ hàng
gần củ a tiếng Việt, ơ các ngôn ngữ này, như
phương pháp so sánh lịch sử trong ngôn ngữ học
đã chỉ ra, nó sẽ giữ lại hình ảnh của tiếng Việt là
ngôn ngữ đã có sự phát triển xa hơn cội nguồn.
Đây là lý do, là nguyên nhân thu hút các nhà
nghiên cứu ngôn ngữ học muôn tìm hiểu lịch sử
tiếng Việt một cách đầy đủ và thuyết phục.
Dưới đây chúng tôi không có ý định đi sầu vào
lĩnh vực ngôn ngữ học đề chứng minh cho bạn đọc
tin điều chúng tôi nói ỏ trên. Làm như vậy, vấn
đề sẽ rất phức tạp cho những ai không quan tâm
đến ngôn ngữ học so sánh lịch sử. Tuy nhiên
chúng tôi sẽ phải nêu lên những ví dụ mà mọi
người dễ dàng nhận ra dấu ấn của tiếng Việt
trong tiếng Arem.
' Thứ nhất, chúng ta biết rằng trong ca dao xứ
Và miền Trung có câu :

Ru tam tam théc cho muổi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu...
Đối với người xứ này, tam trong câu ca dao có
nghĩa là em và câu hát đó có thể và đã có người
chuyển thành "Ru em em ngủ cho muồi". Bởi vì
tiếng Việt phổ biến không còn dùng tam để chỉ em
nữa. Tuy nhiên trong tiếng Arem nghĩa của từ
này vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong các vỏ ngữ
âm xưa của nó : katheam. Điều này cho phép
chúng ta hiểu rằng cp nhiều từ ở tiếng Việt đã
mất đi, nhưng thi thoảng vẫn còn được giữ lại ở
một vùng nào đó (một phương ngữ nào đó) và còn
giữ lại khá tốt trong tiếng Ạrem. Có thể thấy
người Bình Trị Thiên gọi cây là săng, gọi rạ là
toác chính tương ứng với cái vỏ ngữ âm chi răng,
so:/ so :k ở tiếng Arem. Đó chỉ là một ví dụ đom
giản để chúng ta hhận thây dâu ấn xưa oủa tiếng
Việt trong tiếng của tộc ngưòi này.
Chúng tôi sẽ chỉ cho chúng ta thấy một dầíu ấn
khác phức tạp hon, có nghĩa là uó phải có <li sâu
vào ngôn ngữ học hon. Đó là câu chuyện naà các
nhà ngôn ngữ học thế giới đang bàn cãi v ê một
quá trình chuyển dổi củạ tiếng Việt từ một ngôn
ngữ xưa kia song tiết/ hai tiếng (disyllable ) sang

một ngôn ngữ đơn tiết/ một tiếng (monosyllable).
Người dự đoán về quá trình này cũng là A.G
ô-đri-cua vào những năm năm mươi và bắt đầu
:hứng minh một cách cụ thể dự đoán này là
Mi-sen Fer - Luyt (Michel Ferlus) vào những nám
70-80. Tuy nhiên tư liệu của các nhà ngôn ngữ học
này có trong tay chưa nhiều nên độ tin cậy còn
bạn chế và do vậy chưa đủ thuyết phục được các
nhà ngôn ngữ học khác. Khi tìm hiểu tiếng Arem,
một ngôn ngữ thuộc nhóm Việt - Mường thì người
ta khắc phục được nhược điểm này. Có thể thấy
điều đó qua các ví dụ dưới đây.
Nguời Việt nói một tiếng

Nguời Arem nói hai tiếng

gió

kaja ?

săng (cày)

chi răng

sấm

karẳm ?

đất

atăk

cát

takach

(đuờng) sá

ura ?

lúa

ala ?

Chính nhờ dạng thứ hai tiếng còn lưu giữ trong
tiếng Arem đó mà ngưòỉ ta có thể tin rằng xua
thời đầu công nguyên tiếng Việt cũng có hai

tiếng như tiếng Arem bây giờ và sự chuyển đổi
thành nlột tiếng đã có bao nhiêu quy luật thú vị.
Việc dò ra được các quy luật chuyển đổi này làm
cho ta thấy tiếng Việt gần với các ngôn ngữ
Môn-Khomer hơn và do vậy xác định một cách có
cơ sở nguồn gốc tiếng Việt hom.
Đi sâu hơn nữa, nghiên cứu tiếng Arem sẽ giúp
chúng ta hiểu rõ quy luật cũng chính ô-đri-cua chỉ
ra là tiếng Việt xưa kia là một ngôn ngữ chưa có
th an h điệu (ton) tức là chưa có "dấu" còn bây giờ
mới có thanh điệu. Chuyện này liên quan đến cái
gọi là registre (âm vực) của ngôn ngữ, một hiện
tứợng thú vị của ngôn ngữ học ở vùng Đông Nam
Á này. Có thể nói nhờ các tiếng như tiếng Arem
còn chậm phát triển mà ngưòi ta có thể tìm hiểu
lịch sử của một ngôn ngữ quan trọng ả Đông Nam
Á là tiếng Việt. Đến lượt nó, hiểu đầy đủ được lịch
sử tiếng Việt giúp cho chúng ta hiểu nhiều vân đề
về giao lưu văn hóa khu vực, về quá trình phát
triển tộc ngưòi trước đây.
Cái hấp dẫn, cái quan trọng của tiếng Arern là
như vậy. Nếu như khảo cổ phải đào bới các di chỉ
để kkôỉ phục lịch sử không có sách nào ghi chép
thì tiếng Arem cũng là những di chỉ cần được

'khai quật" để tìm hiểu lịch sử tiếng Việt. Cái hấp
dẫn, cái quan trọng là ỏr chỗ đó. Chúng ta cứ thử
hình dung nếu ngôn ngữ này không được nghiên
cứu kỹ, cộng với việc nhóm người này bị hòa lẫn
đi thì chảng khác nào một "di chỉ" khảo cổ đã biết
mà không khai quật, hoặc đã biết mà để cho nó
tàn lụi đi. Thật đáng tiếc thay.
7.2.
Điểu lo xa của chúng tôi về sự hòa tan
tiếng nói của tộc người Arem là có cơ sả. Điều này
đã xảy ra với một biểu hiện khác của văn hóa tộc
người chúng ta đang nói tói. Hiện nay khi nghiên
cứu tộc người này, chúng ta không thể tìm hiểu
gì được nhiều về sinh hoạt vàn hóa truyền thống
của họ. Vậy mà cách đây 30 năm, khi tác giả
Nguyễn Bình giới thiệu tộc người này trên tạp chí
Tập san dân tộc số 24, ông đã nói tói một sinh
hoạt của đồng bào ngồi bên bếp lửa hát và kể lại
lịch sử của mình có khi tới một hai đêm. Bây giờ
không ai nhớ, không ai biết một điều gì. Biết đâu
những cái họ quên đi ấy hàm chứa những cái giúp
chứng ta biết rõ quá khứ của họ, biết rõ cái quá
khứ của mình. Thiếu sót này thật là đảng tiếc. Và
hiện nay họ chỉ còn lại tiếng nói là của riêng.
Chứng ta phải giúp họ bảo tồn đưọc cái riêng ấy.
Công việc này không chi là công việc riêng của các

nhà ngôn ngữ học, văn hóa học mà của tất cả mọi
người. Đó chính là việc nghiên cứu để phát triển
họ, làm cho họ không bị mai một đi mà vẫn giữ
vững sự tươi tắn của bông hoa riêng của mình
trong bó hoa muôn sắc của các dân tộc trên đất
nước Việt Nam. Nếu chúng ta không làm hoặc
không tổ chức để làm thì đó là một điều đáng tiếc
không thể sửa sai được.
7.3.
Để giúp cho mọi người hình dung ra sự hấp
dẫn của "di chỉ văn hóa" này dưới đây chúng tôi
sẽ nêu ra đã có những ai đến tận nơi để nghiên
'cứu mà chúng tôi biết cho dù để đến được noi đây
ngưòi ta phải vượt qua bao nhiêu khó khán gian
khổ và nguy hiểm.
Có thể coi giới thiệu ngắn của Nguyễn Bình
"Dân tộc Arem" trên Tập san dân tộc số 24 nám
1961 (tr 35 - 36) là một nghiên cứu ngán đầu tiên
về nhóm ngiròi này. Vói gần hai trang tạp chí, tác
giả này đã khái quát tất cả các khía cạnh ván hóa
vật chất cửa "dân tộc" này. Đến năm 1384 lion g
cuốn "Các dân tộc miền núi Bắc Trung Bộ” (NXB
Khoa học - Hà nội 1964) giáo sư Mạc Đưòntg có
nhắc đến người Arẹm nhưng cho rằng đó là chi
nhánh của ngưòi Sách (tr.37). Từ nám 1975 và

những nãm về sau, giáo sư Phạm Đức Dương đã
đề cập đến ngôn ngữ của nhóm người này trong
khi phân tích vị trí của Ĩ1 Ó trong bức tranh các
ngôn ngữ Việt - Mường. Các tác giả Tạ Long và
Nguyễn Ván Mạnh (*) cũng có đề cập đến mặt dân
tộc học nhóm Arem khi bàn về dân tộc Chứt nói
chung. Một tác giả khác là Đoàn Vàn Phúc đã có
nghiên cứu điền dã nhóm người này và đã bước
đầu mô tả hệ thống ngữ âm của nó. Đối vói chúng
tôi, ngoài những giới thiệu sơ lược trên nhật báo
về nhóm người này, chúng tôi đã dành riêng cho
việc nghiên cứu về vấn đề thanh điệu của tiếng
Arem. Ngoài những người đã nhắc đến ở trên, với
tư cách là những nhà nghiên cứu, Hoàng Dũng và
Võ Xuân Trang cũng đã đến noi người Arem cư
trú để tìm hiểu họ.
•

•

•

Sự quan tâm của chúng ta về nhóm Arem có
thể là như vậy. Vì tính hấp dẫn về ngôn ngữ của
nhóm người này, nhiều nhà nghiên cứu nước
ngoài cũng đã cố gắng đến tìm hiểu thực địa ở
(*) Tạ Long và Nguyễn Văn Mạnh nhắc đến nhóm ngubi
này khi họ viết về người Chứt trong "Các dàn tộc ít
người ỏ việt Nam" NXB KHXH - Hà Nội 1978 và "Các
dàn tộc ít người ở Bình Trị■Thiên" NXB Thuận Hóa Huế 1984.

đây. Theo sự theo dõi của chúng tỏi, có lẽ Nguyễn
Phú Phong, người Việt quốc tịch Pháp, Giám đốc
nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu quốc gia
Pháp, giáo sư đại học Paris VII đến đây hồi tháng
5/1985 là người nghiên cứu ngoài nước đến đây
đầu tiên. Sau đó là đoàn nghiên cứu ngôn ngữ
Việt - Xô, một sự hợp tác giữa Viện ngôn ngữ và
Viện Đông Phương của Liên Xô cũ. Nhưng sụ tiếp
xúc giữa những người Arem và các học giả Liên
Xô tiến hành ở Huế (lúc đó Quảng Bình chưa tách
thành tỉnh riêng) chứ không phải trên thực địa.
Ngươi nước ngoài thứ-ba đã đến nơi người Arem
cư trú là Ka-su-ga At - su-shi, quốc tịch Nhật Bản,
nghiên cứu sinh ngôn ngữ tại Đại học Ngoại ngữ
Tôkyô và cũng là nghiên cứu sinh tại Đại học
Tổng hợp Hà Nội ; ngưòi nước ngoài thứ tư đã
đến đây là Michel Ferlus, Giám đốc nghiên cứu tại
Trụng tâm nghiên cứu quốc gia Pháp. Nhà ạghiên
cứu này đến lần thứ nhâ't với người Arem là
tháng 5/1991 và lần thứ hai ià tháng 12/1993. Đối
vói ông, tiếng Arem là cả mội bí mật đầy thú vị,
giúp ông hiểu rõ thêm vể lịch sử tiếng Việt và
lihỉểu vấn đề lý thuyết của vùng Đông Nam Á.
Tuy nhiên, những nghiên cứu của các nhà khoa

học trong và ngoài nước này vẫn chưa đáp ứng
được các yêu cầu khác nhau của vấn đề bảo tổn
và gìn giữ nển văn hóa của tộc người này. Trong
những năm tới công việc còn rất nhiều và đòi hỏi
phải có một sự đầu tư, giúp đỡ thích đáng.
VIII. TRÉ EM Ó TỘC NGƯỜI NÀY SỐNG NHƯ THẾ
NÀO ?

Trong muôn nghìn cái cần nói để mọi người
quan tâm đến tộc người này cần biết, chúng tôi
cho rằng n h ất định p hải nói v ề trẻ em của họ. Vì
ràng đây chính là tương lai của họ.
Và nếu như ai đó muốn quan tâm đến việc duy
trì và phát triển tộc ngưòi này thì hãy coi công
việc này là công việc cấp thiết hàng đầu.
8.1.
Phải nói ngay rằng việc sinh con đẻ cái ở
người Arem đang còn ở trạng thái "tự nhiên".
Trong ý thức của họ, họ coi sinh nơ cũng là một
công việc, giống như việc di rừng để tìm mật ong
vậy. Một người phụ nữ đẻ rất nhiều lần và đẻ rất
dày. Nhưng do cuộc sểng thiếu thốn, thường thì
sinh nhiều mà dưỡng ít.
Một vài con số sau đây cho ta thấy rõ điều đó :
Cặp vợ chồng anh Đinh Bu 36 tuổi và chị Đỉnh
Sau 30 tuổi có tới 7 lần sinh đẻ và vào nảm 1993

chi còn có 3 đứa con. Vợ chồng anh Đinh Trâu
cũng thế, gần như năm nào người vợ cũng sinh đẻ
nhưng cũng chỉ nuôi được ba con. Nãm 1994 vừa
rồi do sinh đẻ tới lần thứ 8, vợ anh Đinh Trâu đã
mất cùng với đứa trẻ sơ sinh. Tình hình sinh nở
quả thật là bi đát. Đã vậy, những đứa trẻ còn
sống được nuôi dưỡng như thế nào ? Phải nói rằng
những người Arem cũng có ý thức ưu tiên cho trẻ
nhỏ. Nhưng khốn nỗi, mọi thứ đều thiếu thốn thì
họ lấy gì để ưu tiên. Vì thế, đói là chuyện thường
tình của những đứa trẻ ở đây.
Đã đói, trẻ em Arem về mùa đông lại rét. Tộc
người này, khác với những nhóm người thiểu số
khác, không biết dệt ưải và do vậy họ không tự
may quần áo. Trưóc kia khi còn sống biệt lập, họ
phải lấy vỏ cây phoi khô thay cho quần áo. Còn
bây giờ để có được quần áo, mà dùng, cách duy
nhất là đổi chác những thứ họ thu hái được ò
rừng. Họ đổi với người Việt ở dưói xuôi lên buôn
chuyến ; họ đổi vói ngưòi Khùa ở cùng vói họ.
Nhưng như chúng tôi đã nói, có phải lúc nào
người Arem cũng có đủ sản vật để mà đổi đâu.
Nên chuyện ở trần là chuyện bình thưìmg của trẻ
nhô ò đây.

Ảnh: Trẻ em ồ người Arem

8.2.
Cái đói và cái rét đi kèm với trẻ em người
Arem. Và những đứa trẻ này cũng không được
chăm sóc gì về y tế và giáo dục. Theo chỗ chúng
tôi biết, trước đây, nhóm người này có một người
đã học qua lớp y tá : ông Đinh Khơ. Năm 1981 khi
chúng tôi dến hung Va, ông đang còn giữ "chức
vụ” này và thi thoảng ông cũng có những viên
thuốc cảm sốt đơn giản. Nhưng mấy năm về sau
này, vào thòi kỳ kinh tế nước ta gập khó khán,
không ai quan tâm đến công việc này nữa và rồi
ông Đinh Khơ "mất đi" cái danh y tá của mình*

Việc học hành cũng vậy. Theo người Arem kể
lại, trước năm 1964 khi chưa có chiến tranh phá
hoại của Mỹ ở miền Bắc nước ta, người Arem sống
tập trung ở Hung Va và đã mở được trường đề dạy
học trò trẻ em. Lúc bấy giờ có giáo viên miển xuôi
lên sinh sống vói người Arem và dạy trẻ con học.
Nhờ vậy mà có một vài trẻ em đi học. Hiện nay
không còn có giáo viên lên đó nữa. Lý do vì sao
thì chác ai cũng có thể hiểu được. Nhờ vào nhà
trường của những nám 1960 - 1964 mà anh Đinh
Trâu hiện nay là người biết chữ (ở mức đọc được)
duy nhất của xã. Còn biết chữ ở mức "viết được”
thì không còn ai.
Thiết tưởng rằng nếu tình trạng như thế kéo
dài thì chúng ta không thể làm gì để "dựng dậy”
nhóm người Arem này.
IX. NGƯỜI AREM GIAO TIỀP VÓI BÊN NGOÀI NHƯ
THẾ NÀO ?

Sẽ có nhiều ngưòi đặt câu hỏi cho chúng tôi
rằng ngưòi Arem sống biệt lập hay có giao lưu với
những nhóm người khác ? Và khi tiếp xúc với
nhau họ dùng tiếng gì để giao tiếp ?
9.1. Có; lẽ nhóm người mà người Arem có sự

giao lưu nhiều nhất là người Khùa (thuộc nhóm
Bru) ở xã Thượng Trạch. Trước đây, khi chưa
thành lập một xã Tân Trạch riêng, người Arem
thuộc vào xã Thượng Trạch. Nhưng rỗi vì lý do
cơm chẳng lành canh chảng ngọt, hai tộc này tách
riêng thành hai xã. Hầu như tất cả những người
Arem đều nói được tiếng Khùa (Bru). Và do vậy,
nếu có một ai đấy lạ, chưa biết họ thì người Arem
thường dùng tiếng Khùa đề giao tiếp. Điều này đã
làm cho nhiều người lầm tương họ là người Khùa.
Ngược lại hầu như rất ít người Khùa nói được
tiếng Arem. Chúng tôi đã gặp và hổi những người
Khùa hay đến noi người Arem sinh sống, họ đều
nói rằng tiếng Arem rấ t khó nói và người Arem có
ý thức giấu tiếng nói cứa mình đối vói những
người mà họ chưa muốn bộc bạch, tâm sự. Mối
quan hệ láng giềng giữa hai nhóm người này tốt
đẹp. Phụ nữ người Arem án mặc như phụ Ĩ1 Ũ
người Khùa. Trong ngôn ngữ của người Arem họ
gọi nhóm này là kuôi, chăm rău kuôi. Những việc
như : mọi người Arem đều nói được tiếng Khừa,
phụ nữ Arem nếu có quần áo thì ăn mặc như
quần áo ngưòi Khùa, nhà ngươi Arem làm như
nhà ngưòi Khùa... cho thấy người Arem rất gần
gũi vói người Khùa ở Thượng Trạch.
;V

Trong số những ngưòi Arem mà tôi gặp có ông
Đinh Ốc biết nói một vài tiếng Lào. Ông cho biết
ông đã có tiếp xúc với người Lào, gọi họ là chăm
ràu lau. Theo cách gọi này có nhiều khả năng
người Arem mói chỉ biết người Lào hay phân biệt
người Lào qua người Khùa mà thôi.
9.2.
Tuy ở gần người Việt ở Sơn Trạch nhưng
không phải mọi người Arem có thể nói được tiếng
Việt. Chỉ những người đàn ông đi lạinhiểum ói nói
được tiếng nói phổ thông này. Phụ nữ ít đi lại, trẻ
em mói lớn chỉ biết vài ba từ tiếng Việt. Người
Arem gọi người Việt là người jân (chăm rãư jân),
một tên gọi người Việt rấ t phổ biến của nhiều
nhóm Môn-Khơmer. Đa số những người Việt ờ Sơn
Trạch không phân biệt người Arem với người
Khùa, vì khi tiếp xúc vói người Việt họ không
muốn cho những người này biết tiếng Arem.
Không hiểu đó là do tâm lý tự ty, sợ người ta
không hiểu hoặc coi thường tiếng nói của mình
hay vì một lý do gì khác. Chúng tôi đã gặp nliiễu
nguời Việt ở Sơn Trạch hay tiếp xúc với người
Arem hỏi xem họ có nói được tiếng nói này khô ng.
Những người này cho biết rằng họ cũng không nói
được tiếng Arem.

Người Arem tiếp xúc vói người Việt qua hai
hình thức phổ biến : người Arem đi chợ phiên ở
Son Trạch và người Son Trạch mang những thứ
người Arem cần đổi đến đổi ở noi người Arem cư
trú. Cách giao lưu thứ hai này bên cạnh cái tốt là
họ mang hộ cho người Arem những thứ cần thiết
hàng ngày, mua giúp cho người Arem những thứ
họ cẩn bán nhưng thường thì không tích cực. Có
thể coi trường hợp như sau là một ví dụ : Biết
người Arem thích uống rượu, những người buôn
chuyên này mang lên chỉ toàn là rượu. Họ đổi
rượu để lấy những thứ mà thực ra nếu buôn bán
bình thường, một vài chai rượu chỉ bàng một phần
m ư ờ i g i á t r ị v ậ t đ ổ i . Đây l à đ i ề u đ á n g q u a n t â m
của những nhà quản lý xã hội.
9.3.
Đã từng có lần một số người Sách ở Yên
Hợp (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đến ở với
người Arem. Nàm 1981, khi nhóm Arem đang tụ
cư ở hung Va, chúng tôi vào đây có gặp 5 gia đình
ngưòi Sách. Những ngưòi này làm nhà trệt bên
cạnh những nhà sàn của người Arem. Từ hung
Va của người Arem muốn đi tói noi người Sách
Yên Hợp ở, bình thường cũng mất độ ba ngày đi
đường. Khoảng cách ấy thật không gần gũi gì. Với
*
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lại hình như người Arem có thể nói được tiếng
Sách, nhưng người Sách thì không nói được tiếng
Arem nên trong sinh hoạt, hai nhóm này không
hòa hợp với nhau. Từ 1981 - 1983 khi cư dân hưng
Va chuyển ra cây số 12 của đường 20, những
người Sách này cũng chuyển luôn ra đây. Nhưng
rồi về sau, nám 1986, những ngưòi Sách này
chuyển vể noi cư trú cũ của mình ở Yên Hợp. Tuy
nhiên trong mấy năm sống chung với nhau có một
vài con gái người Sách lấy chổng là người Arem
và ở luôn với người Arem ở Tân Trạch.
X. NHÀ NƯỚC ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ GIÚP NGƯỜI
AREM ?

Chúng tôi nghĩ rằng khi đọc đến đây chắc nhiều
bạn sẽ đồng ý với chúng tôi khi chúng tôi cho ràng
tộc người Arem là một trong những nhóm dân tộc
thiểu S ố chậm phát triển nhất của nước ta. Vói
lôgỉch ấy người ta sẽ đặt tiếp một câu hỏi, vậy thì
chúng ta đã làm gì để giúp đỡ họ, tạo điều kiện
cho họ phát triển. Chúng tôi, những người nghiên
cứu chỉ XÚI kể ra những gì mà chúng tôi biết do
chính quyền đã làm để mọi người tự rút ra cho
mình những câu trả lời cụ thể.

10.1.
Có thể nói sau thòi kỳ 1956 - 1964 tốt đẹp
đối với người Arem, chiến tranh đã làm cho cuộc
sống của tộc người này bị đảo lộn. Chiến tranh
chấm dứt, người Arem trở vể nơi định cư xưa của
mình ở Hung Va, nhưng vì sau một cuộc chiến
tranh ác liệt, họ không còn được những gì đã có.
Thêm vào đó tình hình kinh tế đất nước lúc ấy
ngày càng tổi tệ. Trong bối cảnh chung và riêng
ấ y , đ ò i " S ố n g của những n g ư ờ i Arem roi vào m ộ t
tình trạng thật đáng lo ngại : thiếu đói, bệnh tật.
Hoàn cảnh ấy đã đẩy người Arem rời bỏ nơi ở tập
trung của mình để tản mạn vào rừng, hy vọng nhờ
vả vào rừng để có một cuộc sống tốt hơn.
Chính quyền địa phưong huyện Bố Trạch đã
thấy rõ hiện trạng đó. Năm 1982 - 1983, huyện đã
huy động tất cả các xã trong huyện trợ giúp cho
xã Arem này bằng cách mỗi xã làm cho một gia
đình Arem một căn nhà sàn bằng gỗ khang trang,
trợ giúp màn, chiếu, nồi niêu, bát và giống bò để
chăn nuôi. Huyện đã chọn một nơi ở mới, cách
Hung Va không xa, núi khôĩíg cao lắm, đất tốt để
thực hiện ý định đó. Nơi ở này là quãng cây số 12
của đường 20, thuận tiện cho việc đi lại. s ố tiền
mà huyện Bố Trạch chi vào cho dự án định cư này
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hơn một triệu rưỡi đồng (tính theo tiền lúc giờ),
một số tiền không nhỏ.
♦

Có nhà mới, dân Arem đã sống tập trung lại ờ
đây. Nhưng rổi chỉ được 4 năm, họ lại bỏ noi này
để tản mạn vào rừng. Có thể coi nám 1986 - 1987
là nám các gia đình Arem cuối cùng rời bỏ làng
định cư này. Họ bỏ đi vì nhiểu lý do. Có những lý
do điều kiện tự nhiên như xa nguổn ngước, mùa
mưa bị lụt lội, không thuận tiện cho việc canh
tác... Có những lý do về m ật xã hội như không
phái là đat làng cúa một người nào đó. Tùy
nghi di tản", mỗi người lại trở về nơi cũ của mình :
một ít ngưòi lên Thượng Trạch, một ít ở Hung Cù,
một vài gia đình ở Hung Va, một số nữa ở Hung
Tho đũa, tản mạn trong một khu vực mênh mông
của núi rừng bao la. Và rổi cuộc sống lại trở lại
những năm 80 mà chúng tôi đã nói ở trên. Tình
trạng người Arem lúc này thật bi đát. Nảm 1991,
khi vào Tho Đũa nơi một số gia đình Arem cư trú
chúng tôi biết tin có rất nhiều người mà chúrig tôi
quen biết hổi 1985, 1990 đã không còn nữa.
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Năm 1992 troíng chính sách chung của Nhà
nưóé trợ giúp những dân tộc có trình độ phát triển
quá chậm, người Arem được nhà nước cấp cho
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khoảng 300 triệu đồng để ổn định đời sống. Với số
tiền này, ngoài phẩn trợ cấp lương thực và những
đổ dùng cần thiết hàng ngày, người ta lại làm một
làng định cư mới. Người ta chọn một thung lũng
nhỏ, tương đối bàng phẳng, đất tốt ở quãng cây sọ
39 của đường 20 để làm nhà mới, cũng bằng gỗ
chắc chắn để cho người Arem sử dụng. Ngoài nhà
mói người Arem về đây định cư còn được cấp
lương thực, vốn giống... để sản xuất phát triển đòi
sống. Ba trám triệu đổng chi phí cho trên một
trám ngưòi. Công việc hoàn tất vào năm 1992 1993 và những tưởng người Arem sẽ yên ổn định
cư và phát triển ở đây. Tuy nhiên vào năm 1994,
khi chúng tôi đang viết những dòng này, chúng tôi
đã nhận được tin phải tìm một nơi định cư khác
cho người Arem.
10.2 Đã có một thực tế là, vói hai lần chi một
khoản tiền không nhỏ vào để giúp đỡ họ, chúng ta
đã thất bại. Có thể nói một cách khái quát nguyên
nhân của sự thất bại ấy là việc chọn noi định cư
hoàn toàn không dựa vào một cơ sỗ khoa học nào
về tự nhiên và xã hội - nhân văn mà chỉ dựa vảo
ý định chủ quan của một vài người được giao thực
hiện công việc định cư. Ngưòi ta không hể trao

đổi, bỏ qua những nghiên cứu hàng chục năm trời
về nhóm người này. Thật là một sự lãng phí.
Nhưng đó chưa phải là cái quan trọng nhất. Cái
mất lón nhất chính là qua những lần chi tiền giúp
đỡ họ như vậy, chúng ta vô tình tạo nên một tâm
lý được ưu đãi của họ và do vậy họ không có ý
thức tự phát triển. Đó chính là cái khó khán lởn
nhất cho bất kỳ những dự án tiếp theo nào.
10.3.
Để làm rõ thêm những suy nghĩ ở trên của
mình dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho mọi
người một ví dụ-về "ý thức nhân văn" trong việc
đinh cư của người Arem mà chúng tôi đã cố gắng
để công tìm hiểu nơi họ.
Trong cái mênh mông của núi rừng như vậy,
không phải ngưòi Arem không có ý thức phân chia
"địa giới" như một vài người tưởng. Ngược lại, họ
có ý thức rõ rệt vể địa phận của "làng" mình. Đó
là một ý thức có tính "truyển thống" của nhóm
người này. Có thể giải thích một cách đơn giản
điều đó như saii : mỗi một vùng nào đó có một
ranh giới được mọi người thừa nhận là một "làng"
riêng biệt. "Làng" ấy thuộc vào sở hữu của một
dòng họ nhất định. Khi mọi ngưỉri đến ồ trong địa
phận của làng nào thì người chủ làng ấy sẽ làm

trưởng làng dù người ấy có ít tuổi hơn những
người khác. Vấn đề thực ra chỉ đon giản như vậy,
nhưng nếu chúng ta không chú ý, sẽ làm đảo lộn
quy định nội bộ của nhóm người này. Và do vậy
sẽ gây ra những hậu quả ngoài mong muốn. Sẽ
rất có lý khi nghĩ rầng vùng đất nào được gia đình
nào đó đánh dấu chắc chán sẽ là vùng đất đã được
kinh nghiệm sống của gia đình đó kiểm tra chọn
lọc. Ớ một vùng có điều kiện sống khắc nghiệt
như vậy, kinh nghiệm sẽ là tri thức quan trọng
nhất, hữu ích nhất để ngưòi ta thực hiện được ý
định tốt đẹp của mình. Thế nhưng khi tìm noi
định cư người ta có chú ý đến điểu ấy đâu.
XI. CÓ NHỮNG ĐIỀU GÌ ĐÁNG GHI NHỚ KHI
NGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ Ớ VÙNG NGƯỜI AREM ?
Trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn,
công việc nghiên cứu của người nghiên cứu điền
dã, ngoài những khó khản vất vả về trí tuệ như
nhừng người nghiên cứu trong văn phòng, còn có
nhừng khó khăn vất vả về sức lực và đôi khi có
cả những nguy hiểm không tính trước. Tuy nhỉên
bên cạnh những khó khản nguy hiểm ấy, đôi khỉ
người ta cũng gặp những kỷ niệm không thể nào'
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quên, làm cho người nghiên cứu say mê hon với
công việc của mình. Đối vói chúng tôi cũng vậy. Có
rất nhiều kỷ niệm nhìn bên ngoài không có liên
quan gì với công việc đang tiến hành. Nhưng trong
từng trường hợp cụ thể, nó làm cho chúng tôi phải
ốuy ngẫm về công việc của mình, khiến chúng tôi
say mê hơn, thích thú hơn.
11.1.
ở trên chúng tôi đã có dịp trình bày với
bạn đọc rằng địa bàn nơi người Arem cư trú đã
từng là noi bị cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ
(1Q64 - 1972) tàn phá khốc liệt. Bởi con đường 20
là một bộ phận của đường mồn Hồ Chí Minh lịch
sử. Để đảm bảo cho những chuyến xe mang hàng
ra phĩã~trưỗcTĩĩỔng"suỗt, âã cố những chàng trai
cô gắỉ ~đa~pỉĩẳĩ gửi lại tuổi xanh tươi đẹp của họ
ở mảnh đất này. Trong không biết bao nhiêu
những trường hợp như vậy, ngôi mộ chung của
những chiến sĩ thanh niên xung phong ở quãng
cây số 16 đường 20 này đã gây cho chúng tôi một
sự xúc động mãnh-liệt. Năm 1981, khi gửi xe đạp
ở xã Son Trạch để đi bộ vào vói người Arem, bác
Tuynh người cùng đi vói tôi không quên nhắc tôi
mang theo một nén hương. Tôi rất ngạc nhiên về
lòi khuyên ấy. Nhưng rổi tôi cũng mang theo vì dù

sao bác vẫn là dân 'thổ địa" noi đây. Chúng tôi đi
bộ trên đường 20 mà như đi giữa rừng hoang. Chỉ
có một lối mòn chạy giữa những cây lau sậy và
cây xấu hổ, khi thì lúp xúp, khi thì cao lút đầu
người. Đến quãng cây số 16, bác bảo tôi dừng lại.
Hai người chúng tôi rẽ đường khoảng mười bước
chân thì đến một hòn đá dựng đứng trước một cái
hang đá. ơ đó đã có một ít thẻ hương của ai đó
cháy hết từ lâu. Chúng tôi thắp hương và cắm
trước hòn đá nơi có người đã cắm. Đến lúc này bác
Tuynh mói giải thích cho tôi đấy là ngôi mộ chung
của sáu thanh niên xung phong hy sinh hổi chiến
tranh. Bác bảo rằng từ khi chiến tranh kết thúc,
noi đây heo hút một tháng đôi lần mới có ngưòi
qua lại, chúng ta có dịp qua đây hãy thắp nén
hương để tỏ lòng biết ơn những người đã khuất.
Nói rổi bác dẫn tôi đến bên hang đá, chỗ có một
khoảng bằng ghi tên tuổi quê quán của những
người đã mất. Khi vạch cỏ nhìn vào tên tuổi quê
quán của những ngưòi đã mất này, tôi xúc động
đến không cầm được nước mắt. Sáu con ngưòi
nằm đây người thì hom tôi một tuổi, người thì kém
tôi hai tuổi. Tuy khác huyện nhưng có ngưòi có
quê quán cạnh xã tôi, có lẽ đã từng tắm chung
nước của dòng sông Mã quê tôi. Họ đã nằm lại đây

‘

73
■#

Ả

giữạ heo hút rừng sâu để cho giá trị của dân tộc
được vững bền muôn thuở. Đã mười bốn năm trôi
qua, đã từng ngược xuôi nhiều miền của Tổ quốc,
nhưng khi viết những dòng này tôi không thể nào
quên được giây phút ấy.
Bác Tuynh kể cho tôi biết vì sao lại có ngôi mộ
chung như vậy. Những con ngưòi nằm đó là
những chiến sĩ thanh niên xung phong chịu trách
nhiệm bảo dưỡng đường 20. Trong một lần tránh
máy bay ném bom ở đây, cả sáu người vào nơi
hang đá để ẩn nấp. Chẳng may run rủi thế nào,
bom nổ đã làm một khối đá cực to lăn đúng vào
miệng hang. Thế là cả một tiểu đội bị sập đá phải
nằm trong đó. Đổng đội của họ sau hàng ngày tìm
kiếm đã phát hiện ra họ nhờ tiếng kêu còn vọng
ra ngoài. Người ta nghĩ cách dùng xe bánh xích để
kéo tảng đá nhưng không kéo nổi. Người ta nghĩ
cách dùng bộc phá để phá cửa hang, nhưng nếu
bộc phá nổ phá tan được khối đá thì những con
người trong đó cũng sẽ hy sinh nên không ai nỡ
làm như vậy. Máy bay quần đảo suốt ngày cộng
vói công việc phải đảm bảo giao thông thông suốt
khiến đồng đội của họ bất lực. Họ đành thương
xót chấp nhận cái chết đến vói đồng đội của mình
trong khoảng một tuần. Nghe bác kể xong, trong

lòng tôi trào dâng một xúc động mãnh liệt và tôi
miên man nghĩ tới công việc của mình. Và nếu mỗi
lần có dịp qua đây tôi đều dâng lên những thẻ
hương tỏ lòng kính phục.
11.2.
Kỷ niệm thứ hai, khác vói kỷ niệm mà tôi
vừa kê nhẹ nhàng hom nhưng cũng gây cho tôi
nliững suy nghĩ không thôi. Số là, do làm việc
nhiều với ngưòi Arem nên tôi thường được các nhà
nghiên cứu nước ngoài đề nghị cùng nghiên cứu
tiếng Arem với họ. Tôi nghĩ ràng nếu có ai đó
thông thạo vấn đề hơn tôi chắc họ chẳng phải nhờ
vả tói tôi và nếu họ không biết người ây tôi cũng
sẽ giới thiệụ vói họ. Bởi lẽ đến những vùng này
không phải là đi "du lịch".
Tôi đã cố gắng vận động nhiều người, kể cả
sinh viên mà tôi dạy, tiếp tục những công việc mà
một vài người như tôi không thể làm nổi. Nhưng
sụ hấp dẫn vấn đề, buồn thay chỉ làm hấp dẫn
người ngoại quốc, mặc dù vấn đề khoa học là vấn
đề lịch sử Việt Nam. Năm 1990 khi đi cùng sinh
viên nghiên cứu điền dã vùng này, tôi đã trở lại
Arem, nhung chỉ có anh Ka-su-ga At-su-shi,
nghiên cứu sinh của Đại học ngoại ngữ Tôkiô là
cùng đi vói tôi. ở vói người Arem được hai ngày
anh người Nhật này biết không "chịu" được ,nữa

nên đề nghị chúng tôi trở ra. Khi trả ra Xuân Sơn,
trời mưa, đường tron, hai chúng tôi tháo dép, bấm
chân đi từng bước. Rời hung Va từ sáng đến 4 giờ
chiều chúng tôi cũng ra được Sơn Trạch. Chúng
tôi vào một nhà dân cạnh đường xin phép chính
quyền xã nghỉ lại một đêm để hôm sau đi xe đò
về Hoàn Lão. Chúng tôi được dẫn tói gia đình mộé
đổng chí y sĩ phụ trách trạm xá của xã. Anh sinh
viên Nhật này, sau khi gội rửa qua quít, lên
giường nầm ngủ một giấc từ 5 giờ chiều đến 8 giờ
sáng hôfti sau. Những tưởng mệt nhọc, vất vả như
Vậy anh sẽ thôi không "tìm hiểu" tiếng nói của xứ
này nữa. Thế mà anh sẽ lại xin phép đến vói
người Arem một lần nữa. Còn sinh viên của ta
thì... Điểu đó hẳn là có lý do của nó và tôi xin
phép mọi người sẽ tự hiểu cái lý do ấy.
*
* *
Những gì chúng tôi biết về người Arem là như
vậy. Trong suy nghĩ của mình, chúng tôi cũng có
những lý giải riêng trong một vài vấn đề hiện
đang còn tranh luận. Chúng tôi để nó ở phần cuối
của cuốn sách sau khi kể tiếp chuyện vể người
Rục và người Mã Liêng ở Quảng Bình này.

CHƯƠNG II

GHI CHEP VE NGƯƠI MA LIENG
Cho đến những nám gần đây cả giới nghiên cứu
d â n t ộ c h ọ c c ũ n g n h ư d ư l u ậ n xã h ộ i c h ư a b i ế t
hoặc chưa quan tâm gì nhiều về người Mã Liềng.
Do chỗ coi tộc người này là một bộ phận của dân
tộc Chứt, người ta luôn tưởng rằng những giới
thiệu về người Chứt dựa vào hiểu biết vể nhóm
' Sách - Rục cũng đã là những hiểu biết về nhóm
người này. Qua nhiều lần đi nghiên cứu điền dã
các nhóm người nói trên, chúng tôi có cảm nhận
rằhg giữa các nhóm người khác nhau được gộp
vào dân tộc Chút, ngưòi Mã Liềng có những nét
riêng của họ, khác với nhóm Sách - Rục và khác
77
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cả vói nhóm Arem. Chúng tôi mong muốn những
ghi chép ban đầu này của chúng tôi về người Mã
Liềng sẽ giúp cho bạn đọc có thêm được những
hiểu biết hữu ích để họ tự rút ra nhận xét riêng
của mình.
I. TÊN GỌI MÃ LIẼNG CÓ NGHĨA LÀ GÌ ?

Chúng ta đã biết rằng đối vói tên gọi Arem hiện
chỉ có một cách giải thích duy nhất mà chúng tôi
đã trình bày với người đọc. Còn đối với người Mã
Liềng tình hình có khác hơn. Hiện nay dương như
có tói vài ba cách giải thích tên gọi của tộc người
này. Dưới đây chúng tôi xin lần lượt trình bày các
cách giải thích ấy và cùng với những ghi chép của
mình, chúng tôi thử kết hợp bàn thêm vào đôi
điều chung quanh cái tên gọi ấy.
1.1.
Khi giới thiệu về các tộc người thuộc nhóm
ngôn ngữ Việt - Mường ả Bắc Trung Bộ, giáo sư
Mạc Đường coi tên gọi A1 Liềng của tộc người này
là tên gọi theo noi cư trú. Ông giải thích rằng tên
Mã Liểng là tên gọi một nhóm người Sách cãn cứ
vào tên gọi thung lũng nơi họ định cư(l) và theo
ông các thung lũng này nằm vào địa phận xã
(1) Sách đã dẫn, trang 38.
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Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.
Chúng tôi đã vào xã Thượng Hóa bốn lần để
nghiên cứu các nhóm dân tộc nói tiếng Việt Mường ở vùng này. Tất c ả những n g ư ờ i Sách Rục chúng tôi gặp ở đây đều không nhắc tới việc
sinh sống của người Mã Liềng ở xã Thượng Hóa.
Với lại các thung lũng có tên là Ma ca, Ma tha, Ma
lang, Ma nghi mà giáo sư Mạc Ỡường nhắc tới
không có ở vùng Thượng Hóa. Tìm hiểu địa danh
ờ khư vực rộng hon chúng tôi thấy có một b.ản có
tên gọi là Ma ca ở bên tỉnh Khăm Muộn của Lào.
Theo những người Khạ Phọng sống ở Giàng thuộc
xã Hương Vinh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bản
này là noi cư trú của những ngưòi bà con vói họ.
Vói những kết quả nghiên cứu gần đây mà chúng
tôi có được, dựa vào dấu hiệu ngôn ngữ người Khạ
Phọng có thể được coi là một nhánh- địa phương
của người Mã Liềng. Do vậy nói rằng Ma ca là
một bản nơi người Mã Liềng cư trú là có cơ sở.
Nhưng nơi này không phải là ở Thượng Hóa và
càng không phải là địa danh mà từ đó người ta
dùng để gọi tên nhóm người Mã Liềng hiện nay.
1.2. Cách giải thích thứ hai được Nguyễn Văn
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Mạnh nhắc tới (1) là cách giải thích coi tên gọi Mã
Liềng là tên gọi phiếm xưng. Trong ngôn ngữ của
ngưòi Mầ Liềng, từ có vỏ ngữ âm mơ leng cộ nghĩa
là người. Vì vậy có lý khi cho ràng người nào đó
khi tiếp xúc vói nhóm người này có thể đã chỉ vào
họ và đật câu hỏi đại loại "Anh là ai ? Anh là gì ?"
v.v... Gặp câu hỏi đó có thể họ đã trả lòi "tôi là mơ
leng' có nghĩa .là "Tôi là người" hoặc "Cái này (tức
là người) là mơ l e n g ” . Câu trả lời này được hiểu :
trong tiếng nói của chúng tôi người là mơ leng. Có
thể với cách trả lời như vậy, người ta cho rằng
nhóm người này là Ma liêng hay đọc cho có thanh
điệu là Mã liềng và do vậy có tên gọi Mã Liềng.
Rõ ràng cách giải thích coi Mã Liêng là tên gọi
phiếm xưng là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên
người ta chưa có một sự giải thích gì thêm vì sao
trong tiếng Mã Liềng, (con) người lại được gọi là
Mơ Liêng. Chính sự thiếu sót này khiến chúng tôi
khi có điều kiện tiếp xúc với tộc người này gắng
tìm hiểu xem tại sao trong ngôn ngữ của họ
"người" lại là mơ leng. Bàng cửa ngõ ngôn ngữ
học, chúng tôi đã thấp thoáng nhận thấy vấn đề
hết sức thú vị này.
1. Các dân tộc ít ngứời ở Bình Trị Thiện, NXB Thuận
Hóa, Huế 1984, tr 37.
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Tiếng nói của người Mã Liềng, cũng như tiếng
nói của người Arem mà chúng tôi đã nói ở trên là
những ngôn ngữ thuộc nhóm Việt Mường. Tuy
bây giờ là những ngôn ngữ khác nhau, nhưng ở
thời kỳ tiền Việt - Mường chúng phải được coi là
một ngôn ngũ thống nhất. Và như vậy lẽ ra theo
lô gic, cái danh từ chỉ "người" của các ngôn ngữ
Việt Mường phải là dạng thức ngữ âm duy nhất.
Tuy nhiên tình hình không hoàn toàn như vậy mà
có rất nhiều cách gọi người khác nhau trong các
ngôn ngữ Việt - Mưòng : gọi ngưòi là mọi (như
người Việt, người Mường, người Thổ ở Nghĩa Đàn
- Nghệ An), gọi người là ngài/ người (như người
Việt, người Nguổn, người Sách, người Mày, ngưòị
Rục), gọi người là kori/ kun (như người Đan Lai
- Ly Hà, người Tày Poọng), gọi người là Kwoij là
người cuối ở Tân Kỳ - Nghệ An, gọi ngưòi là Chăm
rau như người Arem mà chúng tôi đã nói. Ngoài
ra ngưòi Mày còn gọi người là ?mnha hay ?mha.
Riêng người Mã Liềng có cách gọi người riêng của
nhóm mình lậ moleng.
Để biết dược tại sao lại có tình hình một khái
niệm cơ bản như vậy có tói bảy cách gọi khác

nhau, chúng tôi đã tiến hành so sánh các ngôn
ngữ Việt - Mường với các ngôn ngữ khu vực. Sự
so sánh này đã trao cho chúng ta một chìa khóa
để giải thích tình hình đó. Thực ra cả ba cách gọi
người là ngài/ người, múi và kuoj đều là những
cách gọi mà người Việt - Mường chúng ta đểu duy
trì từ gốc gác xa xưa của mình- sở dĩ nó có khác
nhau chút ít là do có sự biến âm khác nhau mà
thôi. Sự biến âm này có thể giải thích được nhờ
khoa nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng Việt. Chúng
tôi xin được miễn trình bày ở đây. Chúng tôi chỉ
xin dẫn ra một vài ví dụ cho thấy sự thực đó. Nếu
như người Việt ta nói ngài thì người Bana hay
ngưòi Hrê là những ngưòi nói ngôn ngữ Môn Khơmer như ta cũng nói người là mơngai hay ma
ngaỉ ; nếu ngưòi Việt ta và người Mường nói là
mọi thì ngưòi Katu nói là manuih, người Khơme
nói là mơnuh. Còn tiếng Cuối gọi người là kuoj
thì tiếng Bru là kwaj , tiếng Pacô là tikuaj. Cũng
chính vì sự lưu giữ gốc gác này mà hiện nay người
ta ít khi tranh cái khi coi nhóm Việt - Mường là
một thành viên của một nhánh ngôn ngữ Môn Khơmer lớn hon.
♦

Nếu như cách nói là ngài, mọi và kouj là sự
lưu giữ gốc gác thì việc so sánh cho chúng ta biết
cách gọi người là kou/hun và h n n h a l hnha hay
chămrau là một sự vay mượn. Cách nói kou / kun
của người Poọng và Đan Lai - Ly Hà là vay từ
Thái (ngưòi Thái gọi người là kon) vì những nhóm
người Việt - Mường này sống gần vối người Thái
từ lâu nên sự vay mượn là có thể giải thích được.
Đối với cách gọi người là ?m nha/ *?mha và
chămrau của người Mày và người Arem, chỉ có thể
giải thích nó là gốc gác của một sự vay mượn từ
Pali mra. Có thể từ tiếng Pali này đi vào hai
nhóm người nói trên qua ngưỡng cửa của tiếng
Lào, nhưng biết đâu từ xa xưa tổ tiên ta đã tiếp
cận với chính bản thân tiếng Pali và sự tiếp xúc
trực tiếp này chỉ còn lưu giữ lại ở một phương ngữ
không phổ biến của nhóm Việt - Mường nầy ?
Riêng với trường hợp tiếng mơleng tình hình
không có gì giống với những điều, đã nói ở trên.
Cho nên khó có thể nói danh từ này Ịà những từ
kế thừa từ cội nguổn hay do vay mượn mà có. Vậy
thì do đâu chúng lại cộ mặt trong hại phượng ngự
của nhóm Việt - Mựờng này ? Tìm hiểu kỹ trong
nội bộ tiếng Mã Liềng, chúng ta thấy rằng mơleng

là một từ có dạng thức ngữ âm gần với một danh
từ phi một loại chim ăn thịt, loại "diều hâu", "đại
bàng" có trong các ngôn ngữ Việt - Mường khác ;
Việt : diều hâur Arem kơ leng, Rục kalang, Sách :
Kaleng v.v... trong khi đó ở các ngôn ngữ Việt
Mường và các ngôn ngữ Môn-Khomer khác, danh
từ chung chỉ chim thống nhất là chim hay ichim
thì chỉ riêng người Mã Liềng và Khạ Phọng lại gọi
chim là ố. Các ví dụ sau đây cho thấy rõ điều đó :
Mường : chim, Việt '..chim, Bana ; sem, Khamú :
sim , Rục : ichim, Mã Liềng ; ố, Khạ Phọng ; ố.
Vậy là rất có thể mơ leng của ngưòi Mã Liềng
cũng chỉ là từ chỉ con chim diều hâu mà thôi.
Nhưng tại sao một từ chỉ chim lại trở thành tên
gọi một tộc người, cho dù như cách nói ở trên nó
chỉ là một tên gọi phiếm xưng ?

.. .

....

Những kiến thức vê dân tộc học và dân gian
học đã giúp cho chúng ta thấy rõ vấn đề hơn. o
tạp chí khảo cổ học số 4/1981, Giáo sư Trần Quốc
Vượng đã nói tói một khả nảng người Việt (hiểu
rộng r*a là người Việt - Mường) có dùng tên một
loại động thực vật nào đó để đật tên cho thị tộc
ínình má giói khoa học quen gọi là "tô tem giáo".
Hiểu theo khíá cạnh con vật của tố tem ấy chỉ là
-Mẩu trưng" cửa tộc người chứ không phải là vật

tổ sinh ra mình, chúng ta thấy rằng rất có thể
người Mã Liềng đã coi con chim là biểu trưng cho
mình. Biểu trưng đó là tộc người này chỉ "ưng ở
trên đầu nguồn nước" ở trên cao hom nhóm ngưòi
khác. Vậy là khởi thủy maleng là tên gọi tộc người
theo một logic "tô tem giáo". Tên gọi tộc người ấy
chuyến thành danh từ chung chỉ người theo lôgic
"chính tộc mình mới là người" mà ta bắt gập ỏr
khắp mọi nơi khi tiếp xúc vói các nhóm người
thiểu số ít ỏi. Danh từ chung này do con đưòng
phiếm xưng trở thành tên gọi tộc người. Và do vậy
chúng ta có tên gọi tộc ngưòi Mã Liềng. Nói khác
đi chúng ta có thể hiểu rằng xưa kia ngưòi Mã
Liềng cho rằng tộc người mình là một tộc ngưòi
thích ở trên cao hơn những tộc người khác, giống
như sự bay cao của con chim mơleng trên bầy tròi
tự do.
.
•

1.3. Ngoài tên gọi'Mã Liềng ra, nhóm người này
còn có những tên gọi khảc nữa. N hóm 'Sách Mày-Rục gọi những người bà con láng giềng nàỹ
của mìrih là người Umo. sở dĩ có tên gọị này Ịà vì
trong tiếng Mã Liềng khi hỏi câu "đi đâu ?" người
ta nói "ach umo". Việc dựa vào đặc điểm ngôn ngữ
để gọi tên nhóm người khác vội mình là bình
thường ở mọi nhóm người. Đối với ngưìri Sách -

Rục - Mày sự khác biệt giữa hợ với người Mã
Liềng chính là sự khác biệt về ngôn ngữ và họ đã
ehọn một đặc điểm điển hình đó để gọi tên ngưòi
bà con của mình, tất nhiên, vói ý không được tôn
trọng cho lắm. Lâu dần cái tên Umo ấy trở thành
thông dụng và nếu ai biết đến người Mã Liềng
quà lối người Sách - Rục thì sẽ biết tới cái tên
Người ũmo là như vậy.
' Người Mắ Liềng cũng có mối liên ỉiệ láng giềng
vói người Lào hay những nhóm ngươi khác sống
định cư ợ Lào. Những nhóm người này gọi người
Mã Liềng là Khạ tong lương. Theo giải thích của
ông Tong người Khạ Ẹhọng vốn ở bản Púụg bên
Làọ mói chuyển về ở Bản Giàng, sở dĩ ngưòi Mã
Liềng có tên gọi thêm như vậy là vì nhóm người
này hay di chuyển noi ở, tức là những người du
canh du cư. Có lẽ đây đúng là một thực tế vì trừ
một vài bản người Mã Lỉềng định cư tương đối lâu
dẩi còri ‘tại;'"họ thưòng hay di èhuyển chỗ ỗr mà
ngtrờỉ Rảo Tre ỏf xã Hương Liên, Hưong Khê, Hà
'RùK là một ví dụ tiếũ biểú.
l(i 'NGƯỜI MẢ LIỂNG HIỆN NAY CƯ TRÚ Ò ĐÂU >
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Nếu như ngưòd Arem ch! sống tập trung trong

địa bàn của một xã thì người Mã Liềrjg hiện nay
sinh sống rải rác ờ hai h u y ệ n Tuyên Hóa và Minh
Hóa (Quảng Bình) và Hương Khê (Hà Tĩnh).
Thêm vào nữa ở rứxiểu bản, việc xác định họ có
phải là người Mã Liềng hay không còn chưa được
thống nhất ở nhiều người, kể cả những người có
trách nhiệm trong việc hoạch định chính sách dân
tộc. Những ghi chép của chúng tôi dưới đây, căn
cứ vào những hiểu biết của riêng mình về tộc
người này, vì thế sẽ có chỗ có thể không trùng hợp
với một vài tài liệu đang lưu hành(l).
2.1.
Trước hết chúng tôi nói tới người Mã Liểng
hiện cư trú ở huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh, ỏ
huyện này có hai bản người Mã Liềng thuộc hai
xấ là bản Rào Tre của xã Hưong Liên và bản
Giàng của xã Hưong Vinh. Đối với bản Rào Tre,
chắc chắn người ta sẽ không có gì để tranh' cãi
xem đây có phải là ngưòi Mã Liềng hay không.
Nhưng với bản Giàng thì sẽ có rất nhiểu ngưòi nói
rằng họ không phải là người Mã Liêng.
1. Chúng tôi biết rằng trong một dự án bdo tồn và phát
triin dần tộc Mã Liềng, người ta đã có thề nhầm giữa
người Việt hay Nguồn 8ống cạnh người Mã Lịêng là
người Sách. Qua thế tự biết còng việc nhìn nhận người
dãn tộc này hay dân tộc khác vừa rất dễ và cũng vừà
rất khó khàn !

Riêng đối với chúng tôi, nhóm người của bản
Giàng hiện được chúng ta biết đến với cái tên
người Khạ Phọng hay người Cọi phải được coi là
một nhóm địa phương của ngưòi Mã Liềng và
chúng tôi sẽ nói rõ điều ấy ở những mục viết sau.
Bản Rào Tre củá xã Hưong Liên cách tỉnh ly
Hắ Tĩnh vể phía Tây khoảng 70 km. Từ thị xã
người ta có thể theo đường Thạch Ngọc đến đường
qủốc lộ 15A ở ngã ba khe Giao. Con đưqng nội tỉnh
này hiện chưa có tên gọi chính và nó là trục
đưòng chủ yếu Bối tỉnh ly vói huyện ly Hưong
Khê. Từ ngã ba khẹ Giao người ta đí theo đường
quốc lộ 15A về phía Nam khoảng 30 km thì sẽ đến
huyện ly Hương Khê. Đến huyện ly Hương Khê
người ta đi thêm quãng 2 hay 3 km nữa thì rời
đường 15A rẽ vể phía Tây, nơi con đường đi qua
nông trường 20 - 4 (thuộc hụyện Hương Khê) qua
lối Mộc Bài để vào lâm trường Chúc A Từ thị xằ
Hà Tĩnh đến đậy đường có thể đi bằng các loại ô
tô, tuy không phải dễ dàng gì cho lắm. Từ lâm
trựòng Chúc A, có thể đi bảng xe tải và xe Ưoát
vào tận xã Hương Liên khi trời khô ráo và phải
dừiìg xe ả đây. Sau đó muốn đi vào bản Rào Tre
của ngưòi Mã Liêng chĩ cần lội qua một con sông
.■.'Ị;,-.. .<
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đi thêm 15 phút nữa là đến nơi.
Theo giải thích của người Mã Liềng, Rào Tre là
tên gọi của một con suối trước đây nhóm người
này đã từng cư trú. Mặc dù di chuyển noi ở, họ
vẫn nhận mình là Rào Tre với nghĩa "tôi là người
gốc ở Rào Tre" nên khi chuyển về Hưong Liên,
người ta lấy luôn tên này để (Ịặt tên cho bản.
Trước khi người Rào Tre đến đây xã Hương Liên
là địa bàn không có người dân tộc. Khi chuyển đến
xã này, ban đầu họ sống sâu trong rừng hơn. v ề
sau để giúp họ định canh định cư, người ta mới
vận động họ ra sinh sống ở nơi ở hiện nay. Bây
giờ bản Mã Liêng này có chừng 17 nóc nhà với
hơn 110 nhân khẩu. Tuy nhiên con số này không
phải là cố định vì đôi khi có người từ noi khác
chuyển đến, có người từ nơi này chuyển đi tùy
theo "ý thích" của họ.
»?’
Để đi đến .bản Giàng chúng ta có hai lọi đi. Lối
đi thứ nhất là đi yào đến lâm trường Chúc A. Từ
đây bắt đầu đi bộ để vào bản Giàng. Nếu là người
quen đi đường núi rừng có thể đi từ 3 tiếng đếậ3 tiếng rưậi. Còn riếu với người ít khi đi đuâttg Iffóỉ
rừng có thể đi từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Hiện^ììaỵ

lối đi bộ vào bản Giàng theo hướng này đang được
người ta mở thành đường lón. Có thể cuối nám
1995 này nếu trời khô ráo có thể đi xe tải vàó
cạnh bản Giàng (ấy là điều mong muốn). Còn
trước lậa đi theo con đường này không dễ dàng gì.
Lúc thì leo núi, lúc thì lội suối quanh co trong
rừng rậm. Nhưng đi như vậy, thật vất vả và cũng
đầy thụ vị. Bởi vì rừng ở đây còn được bảo vệ tốt
nên mùa hoa trái hưong thom ngào ngạt. Chả thế
mà người xưa đặt tên cho vùng này là Hương Khê
vói nghĩa là "Khe thom". Thật là một tâm hổn mơ
mộng.
Lối đi thứ hai để vào bản Ciàng là đi theo con
đường Hương Vinh. Bản này như chúng tôi đã nói
ỏr trên là bản mà về hành chính thuộc vào xã
Hương Vinh. Từ huyện ly Hương Khê, có thể đi xe
về phía Tây Bắc để đến xã Hương Vinh này theo
lối chợ Gia. Muốn vào xã này xe phải lội qua một
còn sông có tên là sông Tiêm. Về mùa khô chỉ cần
vén quần là eó thể lội qua sông này. Nhưng vào
|p v mủik^mưa nghe BÓi nước sông chảy xiết và dâng
I lên cạo lắm. Trưãc đây cả vùng này là đồi rừng,
chỉ Ịà đồi trọc MÓi đồi trọc nên
lll
iệ ìr n i dồ^ngó bêp tê đ0i;piệnh mông ìẠt

ngát". Vì thế khi có lũ nước sông này càng hoành
hành hơn. Vào đến xã Hương Vinh người ta để xe
lại ơ đây và phải đi bộ vào bản Giàng. Đi đưòng
này thì xa hon đi lối Chúc A nhung đường thoải
ít dốc hơn. Đi nhanh thì chỉ độ hơn 4 tiếng đổng
hổ. Đi chậm thì có thể từ 5 tiếng đến 6 tiếng mói
tới nơi. Năm 1993, khi đi bộ vào bản Giàng, lúc
ra theo lối này vì nghĩ rằng có thể chỉ đi 4 - 5 tiếng
đổng hổ là ra khỏi rừng, nhưng vì đi bộ nhiều
phải đi chậm nên chúng tôi đả không thể ra khỏi
rừng lúc tất mặt trời, c ả đoàn có 5 người, chia
làm hai tốp và chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại dùng
đèn pin để báo hiệu cho nhau. Thật là vất vả
nihưng cũng thú vị khi mò mẫm theo đường mòn
trong rừng vào buổi tối. Ớ xã Hương Vinh ngưòi
ta còn gọi bản Giàng này bằng một cái tên khác
nghe trang trọng hơn : xóm Vĩnh Sơn và người ta
gọi người ở bản này là người Cọi hay người Khạ
Phọng.
2.2.
Bây giờ chúng ta nói tới những noi cư trú
của người Mã Liềng ở phía Quảng Bình. Cho đến
nay người ta chỉ biết rằng người Mậ Liêng chỉ
sống ở hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa cửa lụiyện
Tuyên Hóa. Nhưng thực ra những người sổng ở

bản Lòm cũng là người Mã Liềng và như vậy thì
cả xã Dân Hóa của huyện Minh Hóa cũng có
người Mã Liềng cư trú.
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ỏ xã Lâm Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa hiện có
3 bản của người Mã Liểng là bản Kè, bản Kéo và
bản Chuối. Trước đâỵ mấy năm, bản Chuối không
cồ người ở. Gần đấy những người Mã Liềng sống
du canh du cư ở khu vực lân cận mối chuyển về
đây để ở. Xã này ở về phía Tây Bắc thị xã Đồng
Hói - Quảng Bình quãng 160 km. Từ thị xã Đồng
Hói, xe đi theo đường quốc lộ 1A vể phía Bắc đến
ngã ba Ba Đồn thì rẽ về phía tây để lên huyện ly
Tuỵến Hóa. Con đưòng từ quốc lộ 1A đi qua thị
trấn Ba Đồn của huyện Quảng Trạch này để lên
Tuyên Hóa trước đây gọi là đường tỉnh lộ 1, bây
giờ có tên gọi là quốc lộ 21. Từ ngã ba Ba Đồn đi
lền, xe phải quá hai con phàkéo tay. Không biết
vì khống làm được cẩu hay vì thiếu kinh phí làm
cẩu mà cho đến bây giờ người ta vẫn phải dùng
pìhà kéo bằng tay để đưá xe qua sông. Cho nên khi
tròi mưa tó ở vùng thượng nguồn sông Gianh này,
hôi con phà này thường xúyên gây ách tắc giao
thông và con đương huyết mạch nối hai huyện

inỉ$n núi "Cây Bắc Quảng Bình vói miên xuôi bị

tắc nghẽn. Từ huyện ly Tuyên Hóa, người ta tiếp
tục đi theo đường quốc lộ 21 qua Quy Đạt là
huyện ly của Minh Hóa đến ngã ba Pheo. Ngã ba
này là nơi đường 21 cắt đường quốc lộ 15A. Từ
đây xe đi theo đường quốc lộ 15A vể phía Bắc
khoảng 35 km thì đến ngã ba Ve. Ngã ba này là
noi xuất phát của đường quốc lộ, trước kia có tên
là 12A còn bây giờ là 21, đi từ khe Ve đến đèo Mụ
Giạ của biên giới Việt - Lào. Từ ngã ba khe Ve
này, người ta lại đi theo đường 15A về hướng
Đông Bác quãng 8 - 1 0 km thì tói địa phận xã Lâm
Hóa. Mặc dù con đường 15A theo lối này chạy qua
Thanh Lạng (là địa phận của xã Thanh Hóa) đến
Tân ấp (là noi đường 15A gặp đường sắt xuyên
Việt) nhưng xe không đi tiếp được lối đây nữa. Vì
ngầm Ca Tang, nơi đường 15A cắt thượng nguổn
sông Gianh bây giờ không thể đi qua được. Đến xã
Lâm Hóa, xe dừng lại ở đây và có thể đi bộ dễ
dàng 10 - 15’ là đến Chuối. Nhưng muốn đi sang
Kè phải đi qua Rào Nậy (tức là thượng nguồn
sông Gianh). Vì thế nếu là mùa nước thì không
thể đi qua được. Quãng đường nàỵ đi bộ nhanh thì
40 phút, lâu thì cũng mất cả tiếng đồng hồ. Gòn
để đi đến Cáo, nếu chúng ta ở bên hữu ngạn. Rào
Nậy thì phải lội qua ngẩm Ca Tang, sau đố đi bộ

quãng .30 phút thì đến. Nếu ở bên tả ngạn thì
không phải lội qua ngầm. Bản Cáo này là noi'cư
trú ổn đỉnh và là điểm dân cư phát triển nhất cụa
tất cả các điểíh cư'trú của người Mã Liềng ỏr Việt
Nam. Chúng tôi nghĩ ràng việc tiếp xúc nhiều vói
người Viết ở khu vực này đằ giúp cho cư dân ơ đây
có được sự phát triển mà những noi khác chưa có
được.
Có lẽ điểm cư trú của ngưòd Mã Liềng ả Lòm
là khó khăn nhất mà không phải ai cũng có thể
đi được. Như chúng tôi đã nói, về mặt hành chính
người ta vẫn giao bản Lòm này cho xã Dân Hóa
qụản lỵ và nếu tiếp cận với cư dân-của xã này ở
Y Leng, nơi trụ sở xã Dân Hóa đóng và là bản của
người Khùa eư trú, thì người dân Khùa ở đây sẽ
gọi người dân Lòm là ngưòi Mày. Và tên gọi này
“đã được ghi thành tộc danh chính thức trong một
vài tài liệu quản lý dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh
*3ằy Bình Trị Thiên cũ. Nhung việc nghiên cứu điển
dã của chúng tôi ở đây cho thấy một cách chác
chắn rằng về mặt ngôn ngữ, ngxròi dân Lòm nói
một phương ngữ Mã Liềng chứ không phải là
tiếng Mày. Với lại trong thực tế, người dân ở Lòm
giao lưu vối cộng đồng người Mã Liềng ở

Quạt, ở Mả Đao thuộc xã Thanh Hóa, hay Kè
thuộc xã Lâm Hóa nhiều hon mà không có sự sinh
hoạt cộng đồng với người Mày ở bản Tà Rà chẳng
hạn của xã Dân Hóa. Năm 1983 chúng tôi đã đi
đến bản Lòm này. Quả thật đường đi đến đây
không hoàn toàn dễ dàng một chút nào. c ả ba
hướng đi đến đây, sau khi có thề đi xe đều phải
đi bộ trong rừng ít nhất là hai ngày đường và phải
trèo đèo lội suối cực kỳ vất vả.
Lối đi thứ nhất là đi bộ từ bản Mã Dao hoậc
Quạt của xã Thanh Hóa. Đây là con đường đi Ịại
thường xuyên giữa người Mã Liềng ở Lòm và các
bản Mã Liềng khác ở về phía đông của nó. Ch^úng
tôi chưa đi theo con đường này lần nào để đến
Lòm. Lối đi thứ hai là đi từ La Trọng, một bản
của người Khùa ở Dân Hóa nàm cạnh đường 12A
cũ. Lối đi thứ ba là đi .từ Y Leng cũng của xã Dân
Hóa và cũng nằm ở cạnh đường 12A cũ. Bây giờ
người ta có thể đi xe Uoát từ Đồng Hới đến huyện
ly Đồng Lê của Tuyên Hóa, qua Quy Đạt là huyện
ly Minh hóa rổi đến ngã ba khe Ve. Từ ngã ba này
xe rời đường 15Ạ theo đường 12A cũ về. phía Tây
hướng Cha Lo - Mụ Giạ. Từ Khe Ve đến La Trọng
quãng 10 km, từ La Trọng đến Y Leng thêm 18

km nữa. Hổi năm 1983 chúng tôi không có ô tô để
đi mà đi bằng xe đạp đến đây. Khi ngổi viết
những dòng này trên bàn viết, nghĩ lại thấy mình
có thể đạp xe một mạch gần 100 km đường rừng
vớị dốc cao suối sâu mói thấy rằng tuổi 30 thật
đáng quý. Để xe đạp ở Y Leng tôi lội qua thượng
nguồn sông Gianh đi sang bản Hà Nông là nơi ả
của ông Khàu (*), chư tịch xã Dân Hóa lúc bấy
giờ. Ớ lại đây với ông, tôi bàn kế hoạch đi Lòm.
Cuối cùng ông đồng ý chính ông sẽ đưa tôi đi vì
nhưng thanh niên người Khùa khác ở đây, tuy
cùng xấ nhưng chưa đến Lòm bao giờ. Ngày hôm
' sau chúng tôi chuẩn bị thức ăn dự trữ và lên
đường. Phải đi hết một ngày chúng tôi mới đến
một bản người Khùa khác và chúng tôi nghỉ lại ở
đây. Ngày thứ nhất trôi đi tốt đẹp với chúng tôi
tuy đường đi hết sức khó khản. Tôi nhớ có một cái
d ố c thẳng đứng, đ ể l e o l ê n G h ú n g t ô i p h ả i b á m v à o
các cây mọc cạnh lối đi. Bước chân của ông Khàu
như luôn đạp vào đỉnh đẩu tôi. Lên tới đỉnh dốc
tôi nằm lăn ra trên đám cỏ giữa đỉnh núi nhắm
mắt lại để cho mọi nỗi vất vả bay đi theo gió đại
ngàn. Sau đó chúng tôi cứ đi thảng xúống suối và
Ị\ y
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bám suối mà đi để đến cái bản người Khùa mà
chúng tôi nghỉ qua đêm. Ngày thứ hai thì không
trôi đi tốt đẹp như chúng tôi mong muốn. Đoạn
đường đi này, như chúng tôi đã nói, chỉ bám dọc
theo suối để đi ngược lên. Núi cao chon von bao
bọc lấy chúng tôi và tôi cảm thấy mình lọt thỏm
giữa một mênh mông rừng núi. Đi cho đến mặt
tròi khuất bóng chúng tôi mói nhậri ra mình đi
không đúng hướng, vì lẽ ra chúng tôi phải đến đồn
biên phòng Cà Xèng vào quãng bốn giờ chiều. Biết
mình đã lạc lối đi, chúng tôi đành cứ xuôi theo
lòng suối chảy để trơ lại nơi ban sáng mình đã
xuất phát. Và chúng tôi lại phải đi lại từ đầu vào
hôm sau. Lần này có thêm một thanh niên người
Khùa nữa cùng đi vói ông Khàu và đúng là vào 4
giờ chiều chúng tôi đến được đổn biên phòng Cà
Xèng chon von. Nghỉ lại ở đổn một đêm, sáng hôm
sau đổng chí đồn phó Cà Xèng cử một chiến sĩ đi
cùng tôi lên Lòm. Nhìn người chiến sĩ đi cùng tôi
nai nịt gọn gàng, súng ống oai vệ khiến tôi cảm
thấy công việc của mình cũng có phần quan trọng.
Đổng chí đổn phó nói với tôi rằng tuy biết Lòm là
người dân tộc, nhung có nhiều tên gọi khác nhau,
nhân cọ dịp tôi là một "nhà nghiên cứu" đi đến,
thử kiểm tra xem họ thêm là người thuộc dân tộc
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nào để tiện công việc quản lý hành chính. Từ đổn
Cà Xèng chúng tôi chỉ đi bộ gần hai tiếng đổng hồ
là đến Lòm. Lúc trở ra tôi đã trao đổi với đồng chí
đồn phó về thành phần dân tộc theo cách suy nghĩ
của mình và tội cảm thấy công việc của mình cũng
có ích cho thực tế của những người chiến sĩ biên
phòng. Điểu đó khiến cho những ngày ở lại đổn
Cà Xèng đối với tôi thật có ý nghĩa và mãi cho đến
khi hai chiến sĩ biên phòng đưa tôi trở lại Y Leng
tôi vẫụ cảm thấy như mình có thể hòa nhập vào
cái vui của những con ngưòi đáng kính đó.
"Lòm", theo nghĩa trong tiếng Mã Liềng có
nghĩa là "gan". Đặt tên này cho bản của mình,
chắc rằng ngưòi Mã Liềng ở đây có ý coi nơi này
là trung tâm của cả tộc người, c ả bản chia làm ba
chòm nhỏ hom với các tên gọi Tà Vòng, Ca Chám
và Bơre gồm 35 nóc nhà với khoảng 203 người
(theo con số thống kê thời đó). Trong 3 ngày ỏ lại
nơi jđây chúng tôi đã ghi được một bảng từ vựng
giúp cho việc nghiên cứu của mình. Nói tới người
Mã Liềng ở phía đông của những bản Quạt, Mã
Đao, Kè, Cáo và Rào Tre, dân Lòm đểu biết đến
và họ nói rằng những người đó là bà con của họ.
ở Quảng Bình, còn có xã Thanh Hóa của huyện
Tuyên Hóa cũng có người Mã Liềng cư trú. Nhưng

để đi đến xã này, ngưòi ta không thể đi xe theo
đường đã đi lên Lâm Hóa được (mặc dầu hai xã
này ở gần nhau và cùng nằm trên trục đường
15A). Lý do là không phải xe lúc nào cũng qua
ngầm Ca Tang được. Vì v ậ y để đi xã Thanh Hóa
bàng ô tô, nhất thiết phải đi ra thị xã Hà Tĩnh,
theo con đường từ thị xã Hà Tĩnh đi huyện ly
Hương Khê. Từ huyện ly Hương Khê theo con
đường 15A qua Tân Âp đi về Thanh Lạng. Địa
danh Thanh Lạng chính là vùng trung tâm của xã
Thanh Hóa. Noi này cách Tân Ẫp khoảng 9 km và
cách ngầm Ca Tang cũng khoảng bấy nhiêu km.
Ớ xã Thanh Hóa có những bản Mã Đao, Quạt, Ca
Rang, Hà là những noi người Mã Liềng sinh sống.
Trong số 4 địa danh đó chỉ có vùng Mã Đao, Quạt
là noi cư trú truyền thống của nhóm người này,
còn các điểm Ca Reng, Hà là noi người Mã Liềng
mói du cư đến trong những năm gần đây.
Như vậy là ở trên phần lãnh thổ Việt Nam,
người Mã Liềng sinh sống ở một vùng giáp ranh
giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh. Phía Tây* *
họ sống dọc theo các triền núi cao giữa biên giói
Việt - Lào, phía đông họ sống ở những khoảng
thung lũng chen giữa các dãy núi đá vôi eủa vùng
Tuyên Hóa. Chúng ta có thể xác định vùng cư trú
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ấy qua bản sơ đổ của chúng tôi sẽ trĩnh bày dưới
đây (Xem sơ đổ trang sau).
2.3.
Tuy chưa có điều kiện đi khảo sát thực tế
ở lãnh thổ của Lào nhưng qua tài liệu của nhà
nghiên cứu người Pháp M. Ferlus cung cấp và qua
tư liệu thu thập được nhờ những lần đi nghiên
cứu các bản Mã Liềng của phía Việt Nam, chúng
tôi tin rằng ở phía Lào cũng có những người Mã
Liềng cư trú. Nơi sinh sống của họ là .phần phía
tây biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Khăm Muộn.
Người Mã Liềng ở Việt Nam thường nhắc đến các
địa danh Ma Ca, Pụng v.v... hay theo cách nói của"
người dân đi lấy trèo đòi (*) ở đây là các bản Một,
Hai, Ba, Bốn v.v... có thể là những nơi cư trú của
tộc người này. Trong thực tế sự giao lưu giữa các
điểm cư trú này là rất thường xuyên và mang tính
ý thức cộng đồng rất rõ. Theo những câu chuyện
mà người ở Giàng kể lại các đôi trai gái ở những
bản mà chúng tôi vừa nhắc tên thường đi lại với
nhau và khi đã trở thành vợ chổng họ hoặc chọn
một bản bên Lào hoặc một bản bên Việt Nam để
sinh sống lâu dài.
%
•

•

•

*

*. Trèo đòi là tên gọi địa phương của một loại cầy song
mày ỗ trên rừng.
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III. VÙNG Cư TRÚ CÚA NGƯỜI MÃ LIỀNG CÓ
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GÌ ?

3.1.
Nhìn vào sơ đồ cư trú của người Mã Liềng
ở phần trước chúng ta nhận ra ngay ràng nơi cư
trú của tộc người này phân bố ở hai bên sườn
phần phía Tây của dãy đèo Ngang một dãy núi tự
nhiên ngăn đôi phần Hà Tĩnh với Quảng Bình.
Nhìn đại thể vùng này cũng là phần phía Bắc của '
vùng núi đá vôi Kẽ Bàng đổ sộ với những đỉnh núi
cao chót vót cho nên việc đi lại ở đây rất khó khán.
Tuy nhiên, do có điều kiện đã từng đến tất cả
các điểm cư trú của người Mã Liềng ở đây chúng
tôi nhận thấy rằng có thể chia địa vực cư trú của
tộc ngưòi này thành hai phần rõ rệt. Các bản
Lòm, Giàng, Mã Đao và Quạt là những bản cư trú
ở những vùng núi đi lại rất khó khăn và điều đó
chúng tôi đã mô tả một phần nào khi nói về nơi
định cư của họ. Để đến với bản Lòm, ngoài việc
đi xe chúng ta nhất thiết phải đi bộ sang ngày thứ
hai. Còn các bản như Mã Đao, Quạt, Giàng, do có
những đường ô tô mới mở, có thể đi bộ trong vòng
nửa ngày là đến nhung loại xe đi vào đồy phải
hoặc là xe con hai cầu như U-oát, hoặc là xe tảỉ

102

như loại Gaz 66. Còn ở các bản Kè, Cáo, Hà,
Chuối và Rào Tre, người Mã Liềng cư trú ở đây
đã chọn những thung lũng tương đối bằng phẳng
và đôi khi khá rộng để định cư và canh tác. Bản
Cáo là một bản điển hình của loại hình cư trú
này. Giữa những dãy núi cao, thung lũng nơi
người Mã Liềng bản Cáo này cư trú tương đối
bằng phẳng và rộng rãi. Nếu chỉ đứng ở đây thôi,
chúng ta có thể lầm tưởng đây là một làng trung
du của người Việt. Có thể những bản Mã Liềng đã
chịu ảnh hưởng của những làng của người Việt ở
gần đây nên phong thái của họ có phần gần gũi
với người Việt, khác đi phần nào với người ở Lòm.
Đặc điểm này nhìn bề ngoài không có gì đáng chú
ý, nhưng theo chúng tôi .là hết sức quan trọng đối
với các nhà hoạch định chính sách dân tộc.
3.2.
Vùng cư trú của người Mã Liềng (nằm ở
giữa vĩ độ 18 Bắc và trong vừng kinh tế 105 - 106
Đông) là vùng Bác Trung Bộ Việt Nam. Do vậy,
khí hậu và thời tiết ở đây cũng là khí hậu và thòi
tiết của vùng Bắc Trung Bộ. Nhưng vì nằm ở hai
bên dãy núi hoành son chạy gần như theo hưóng
đông tây nên thòi tiết tiểu vùng ơ đây có nét riêng
của nó. Mùa nắng vùng này chịu đồng thòi cái
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nắng gay gắt của miền Bắc Trung Bộ Việt Nam,
đồng thời chịu cái gió khô nóng từ Lào thổi tới.
Nếu đi điền dã'ả vùng này mà đi vào mùa nắng
thì chỉ cẩn rèn luyện sức chịu nóng và náng mà
không phải lo gì về những trận mưa tràn ngập
những ngầm dốc và sâu khiến ta phải ở lại bên
đường hàng tuần. Nhưng việc chịu nóng thú thật
không dễ dàng một chút nào. Tôi xin kể rằng nàm
1991, tôi và một người Pháp đã vào Hương Khê
để nghiên cứu tiếng Mã Liềng ở Rào Tre. Thời
gian lưu lại ở đây hai tuần với nhiệt độ hàng ngày
từ 35°c trở lên khiến nước da trắng mịn của nhà
nghiên cứu ấy nổi rôm như vỏ quả mít. Vào mùa
mưa bão, tức là vào quãng từ rằm tháng 7 âm lịch
trở đi đến hết mùa thu, vùng này là vùng mưa
bão như cả phần Bắc Trung Bộ nên cũng không
thể đi nghiên cứu được. Bình thường, sau mùa
mưa bão thòi tiết của vùng này tốt, có thể đi
nghiên cứu được. Nhưng điều chúng tôi muốn nói
chính là ở đây. Do dãy núi thuộc Đèo Ngang chạy
theo hướng đông tây, cứ mỗi lần có gió mùa đông
bắc thổi vê cả hai bên sườn dãy núi này để lại
những trận mưa to không kém gì mùa mưa bão.
Chúng tôi không có ý giải thích hiện tượng này về
mặt thòi tiết và khí hậu mà chỉ muốn nhắc nhở
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những ai muốn đi nghiên cứu vùng này hãy chú
V đến đặc điểm đó. Bởi vì việc đi nghiên cứu tốn
kém không chỉ về thời gian mà cả về tiền nong
nữa. Nếu không chú ý đến đặc điểm riêng của tiểu
vùng này. thì rất dễ đến mà không làm được gì,
vừa mất thời gian, vừa mất tiền. Cứ thử hình
dung có một người nước ngoài nào đó định đến
nghiên cứu vùng này, cứ tương mùa khô thì dễ đi.
Nhưng đến đây mà gặp mưa thì họ sẽ tổn phí như
thế nào. Chúng tôi nghĩ ràng cái nét riêng của khí
hậu của vùng này cần phải được chú ý thích đáng
là như vậy.
IV. TRỒNG TRỌT CHẰN NUÔI CÚA NGƯỜI MÃ
LIỀNG CÓ GÌ ĐÁNG CHÚ Ý ?

Người Mã Liềng, cũng giống như người Arem mà
chúng tôi đã kể, có một cuộc sống vô cùng khó
khán. Đó là nạn thiếu đói quanh nãm do trình độ
trổng trọt và chán nuôi của họ quá thấp kém. Tuy
nhiên tình hình này không xảy ra đổng đều ở tất
cả các điểm cư trú của tộc người Mã Liềng nói trên
mà tùy từng nơi cụ thể nó có một sự khác biệt chút
ít nào đó. Chúng tôi hy vọng những ghi chép duói
đây sẽ giúp bạn đọc hình dung được vấn để chung
quanh câu chuyện sinh hoạt kỉnh tế của họ.
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4.1.
Cây lương thực mà người Mã Liểng hay
trổng là lúa, ngô, sắn và cây kê. Ngoài ra cây
thuốc lá, cây ớt cũng được người dân Mã Liềng coi
là những cây trồng không thể thiếu được.
Đối với cây lúa, lịch trổng tỉa và cách thức chọn
cấy của người Mã Liềng khá cẩn thận. Vào
khoảng tháng 2 tháng 3 âm lịch, người Mã Liềng
tìm chọn những khu rừng có độ dốc thoai thoải
vừa phải để phát rẫy. Khi phát rẫy người Mã
Liềng thường phát rẫy từ dưới lên. Không rõ cách
phát này chỉ là thói quen hay hàm chứa những
điều gì trong đó. Sau khi phát rẫy, người Mã
Liềng bắt đầu đốt rẫy từ cuối tháng 4 cho đến hết
15/6. Sau khi đốt rẫy người ta bắt đầu trổng tỉa.
Cách thức trổng tỉa cũng giống như tất cả các dân
tộc ít người ở khu vực này : trong một gia đình
người chổng dùng một cây gậy đầu nhọn chọc lỗ,
người vợ đi sau bỏ hạt vào lỗ ấy và lấp lại. Khi
trỉa thóc giống, người Mã Liêng thưòng trỉa từ
trên cao xuống thấp cho đến khi hết đám rẫy.
Người Mã Liềng đo đám rẫy của mình bằng lượng
thóc giống trổng tỉa. Chẳng hạn đám rẫy này "ba
yến", đám rẫy kia "hai yến" v.v... Công việc trổng
tỉa phải được kết thúc vào rằm tháng bảy và vào
thòi gian ấỹ ngưừi Mã Liểng sẽ "ăn tết" cái tết thứ
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nhất trong năm. Sau đó người Mã Liềng chỉ làm
cỏ qua loa còn thì phó mặc cho thòi tiết đế đến khi
thu hoạch vào cuối tháng mưòi đầu tháng 11
trong năm.
Việc chọn rẫy để trồng lúa ơ người Mã Liềng có
trình tự như sau : vào mùa chọn rẫy, người đàn
ông đi tìm một nqị họ cho là vừa ý và chặt một
vài cây con cắm xuống đất đế đánh dấu là noi
mình sẽ phát rẫy. Ngày hôm ấy trở về nhà họ chờ
buổi tối nằm mơ để xem đám rẫy ấy tốt hay xấu.
Nếu đêm đó nằm mơ mà gặp hay thấy một vũng
nước, một tổ ong thì đám đất sẽ phát rẫy đó là
đám rẫy tốt, làm án sẽ có kết quả. Còn đêm đó mà
nằm mơ mà gặp lợn hay thấy lợn và những hình
ảnh khác thì đám rẫy đó không tốt, không thể làm
được. Khi chọn được đám rẫy tốt người Mã Liềng
nấu cơm nếp mang đến đám rẫy sẽ phát để cúng
ma rừng. Khi cúng người chủ nhà đặt com nếp
xuống đất. đứng quay mặt về phía mặt tròi lặn
cầu khấn ma rừng phù hộ cho mình trồng tỉa và
•được thu hoạch ở mảnh đất này. Sau tất cả thủ
tục ấy việc phát rẫy mói được bắt đầu. Cấc đám
rẫy này thường được sử dụng năm đầu cho việc
trổng lúa, sau đó là trổng ngô hay trồng sắn.
Canh tác như vậy mà thời tiết ỏr trong vùng lại
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khắc nghiệt nên chẳng khi nào người Mã Liềng có
đủ lương thực trong nãm. Thiếu đói như một cái
bóng quẩn quanh với tộc người này. Nám này
phát đám rẫy này, năm sau phát đám rẫy khác
với hy vọng cuộc sống no đủ hơn. Họ du canh du
ổ trong vùng như vậy đòi này qua đ ò i khác mà
vẫn thiếu đói.
Trong số các điểm của ngưòi Mã Liềng sinh
sống, Lòm, Rào Tre, Mã Đao, Quạt và Kè hiện vẫn
lưu giữ đậm nét hình thức trồng trọt du canh đó.
Vì vậy đời sống của các noi này lúc nào cũng gặp
khó khán. Riêng bản Cáo, Bản Giàng và gần đây
là những người ở Hà và ờ Chuối đã bắt đầu hướng
tới hình thức định canh (có lẽ là do họ ở gần với
người Việt). Những người Mã Liềng ở đây đã biết
sử dụng những khoảng đất bằng cạnh nhà để
canh tác. Họ đã biết cày và bừa như người Việt.
Sự khác biệt hiện tại về hình thức canh tác này
là hết sức quan trọng cho những ai quan tâm đến
việc phát triển kịnh tế của nhóm người này. Bởi
vì tự mình người Mã Liềng đã có thể dần dần phá
đi thói quen du canh làm rẫy lâu đời của họ. Nếu
biết khai thác khả nàng này, chúng ta có thể giúp
cho người Mã Lỉềng tự họ thoát được sự thiếu đói
triền miên quanh nảm.
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4.2.
Hiện nay ờ một vài điểm cư trú của người
Mã Liềng như Rào Tre, Giàng, Cáo, Kè v.v...
người ta đà biết nuôi bò. Còn trước kia họ chỉ biết
nuôi lợn, gà và chó. Tuy gọi là biết chán nuôi
nhưng người Mã Liềng ỏf đây vẫn để các loại gia
cầm của mình sống rất tự nhiên và do vậy không
thề coi hình thức chăn nuôi này đã là một hình
thức kinh tế có thế giúp cho người Mã Liềng giải
quyết vấn đề đời sống hàng ngày. Trồng trọt
không đủ án, chần nuôi không phát triển, người
Mã Liềng sống dựa chủ yếu vào kinh tế hái lượm.
Vào nám 1981, khi chúng tôi vào nghiên cứu tiếng
Mã Liềng ở bản Mã Đao thuộc xã Thanh Hóa
chúng tôi đã phải sống cùng với họ trong nám
ngày bằng các thứ quả thu hái được trong rừng.
Trong số các loại quả mà người chủ nhà mang về
tôi thấy nhiều nhất là vả. Những vả non thì rất
khó ản. Năm 1983 khi sống với ngưòi Mã Liêng ở
Rào Tre, có những ngày tôi cũng đã không có gì
để ản. Ngày hôm sau, tôi nhớ là được ăn những
củ khoai luộc (gọi là củ khoai cho oai chứ đúng ra
là những rễ khoai). Vì thế năm 1983 khi dùng hết
thòi gian gần một tháng cho việc nghiên cứu Má
Liềng ở vùng này, tôi đã đói lả đi đến nỗi phải
nằm vật ra bất tĩnh cạnh đường 15A thuộc địa
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phận xã Lâm Hóa. Người dân buổi chiều đi rừng
về đã dìu tôi về xóm Hung. Hai ngày sau khi trở
ra Thanh Lạng vào một nhà quen biết để nghỉ, tôi
vẫn mệt đến tận ngày sau đó chưa thể ãn được gì.
Từ lần ấy trở đi, cứ mỗi lần vào nghiên cứu ở
người Mã Liềng, tôi đều phải mang lương thực cho
đủ những ngày làm việc ở đó.
4.4.
Khi nói về sinh hoạt kinh tế của cộng đồng
người Mã Liềng, chúng tôi muốn nhấn mạnh một
điểm sau đây để bạn đọc có một thu hoạch chính
xác về vấn đề này. Nhìn về toàn cục, những gi mà
chúng tôi ghi chép ơ hai mục 4.1 và 4.2 là điển
hình về sinh hoạt kinh tế của cộng đổng này.
Nhưng có những bản tình hình khả quan hom rất
nhiều. Nếu ai đã có dịp đến vói người Khạ Phọng
ỏr bản Giàng (*) thì sẽ thấy sinh hoạt kinh tế ở đây
rất ổn định sẽ không có chuyện khách đến làm
việc ở bản mà lại có thể nhịn đói như một số bản
Mã Liềng khác. Hay như ở Cảo, do người dân đã
biết sử dụng đất quanh nhà như đất vườn của
người Việt, cộng thêm với việc đã biết cày bừa
trước khi gieo trổng, khả náng tự túc lương thực
ở đây hon hản vói ngưòi Mã Liềng ở cạnh đấy là
•

•

•

•

(*) Như đã nói ồ trên, chúng tồi nghĩ ràng phải coi nhóm
người này là người Mã Liêng.
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bản Kè vốn chưa biết sử dụng đất vườn như họ.
Nói một cách khái quát giữa các bản tạo nên cộng
đổng người Mã Liềng hiện nay đã có sự khác biệt
nhất định ưề phương thức sinh hoạt kinh tế.
Chúng tôi cho ràng điều này là hết sức quan trọng
nếu chúng ta muốn giúp đỡ cộng đổng này phát
triển nền kinh tế của họ.
V. CÓ

NHỮNG CHUYÊN GÌ VỀ NHÀ Ó CỦA

NGƯỜI MÃ LIẼNG ?

Chuyện ăn của người Mã Liềng chúng tôi đã
nói những nét chính trong phần ghi chép về sinh
hoạt kinh tế. Bây giờ chúng tôi nói tói chuyện của
họ qua những ghi chép về làng bản và ngôi nhà
của cộng đổng này.
5.1.
Trong suy nghĩ của mình, chúng tôi cho
ràng bấy giờ người Mã Liềng tuy là một cộng đổng
du canh nhưng chưa hẳn đã là những người du
cư. Chúng tôi nhấn mạnh ràng cách nghĩ đó là
cách nghĩ xuất phát từ cách nhìn hiện tại, còn
trước kia nhóm dân tộc thiểu số này có thể đã là
những người vừa du cư vừa du canh như những
dân tộc khác.
Quan sát các bản hiện có của người Mã Liềng,
chúng ta dễ thấy ràng nhà ở của họ làm rất kiên
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cố. Thêm vào nữa những cây ãn quả đựợc họ trồng
ở các bản hiện nay cồ tuổi thọ khầ cao trông giống
như những cây cổ thụ. Điều này thể hiện rõ ở bản
Cáo, bản Giàng, bản Kè, bản Mã Đao. Nếu là
những bàn làng chỉ ở trong vòng vài nám, chúng
ta không thể thấy có những nét cố định như vậy
được. Nhìn những ngôi nhà ở bản Giàng làm trên
một thung lũng có mặt cát bàng phẳng, nhà
nghiên cứu Pháp M.Ferlus cho ràng đây phải là
thói quen của những người có lối sống ổn định,
thậm chí là thói quen của những người trước kia
sông ơ vùng thấp. Việc họ di chuyển chỉ là do điều
kiện khác nào đó chứ không phải thuần túy do
đặc điểm du cư của họ. Mặc dù ở vùng núi cao có
độ dốc lớn, ngứời Mã Liềng ả các bản như Lòm,
Quạt, Mã Đao cũng đã chọn cho mình một thung
lũng bàng phẳng để làm nhà dựng cửa. Ngay đối
với bản Rào Tre, có thể coi là một bản điển hình
của sự "di chuyển", nơi ở của họ hiện nay cũng rất
bằng phẳng, điều không thể thấy được ở ngưòi
Arem. Vậy là rất có thể việc thay đổi chỗ ở để có
được diện inạo cư trú như hiện nay là do một quá
trình di cư chứ không phải là một hình thức dư
cư của người Mã Liềng. Và sự di cư này là nguyên
nhân gây nên những sự đan xen vào nhau theo
•
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•

•

%/

•

A.

kiểu các bản Mã Liềng ơ gần nhau như hiện nay
có thể có trình độ phát triển khác nhau xa. Cho
nên về những gì thuộc nét chung nhất của cộng
đổng, chúng ta thấy họ bảo lưu rất tốt, trong khi
đó các bản gần nhau lại có những nét khác nhau
nhất định.
5.2.
Tính chất ổn định về noi ả của người Mã
Liềng còn thể hiện ở độ chắc chấn về kỹ thuật vấ
sơ đổ bố trí "nội thất" cán nhà của họ.
Trong số các bản của người Mã,Liểng, bản Cáo
ở Lâm Hóa đã có những hộ làm nhà trệt (như nhà
ở của người Việt ở trong vùng) đan xen với những
hộ làm nhà sàn khác. Có thể coi tình trạng này
là dấu hiệu của một sự ổn định noi ở của điểm cư
trú này. Còn lại ở các bản khác, người Mã Liềng
đều làm nhà sàn. Nhà sàn của bản Rào Tre là
những nhà sàn bằng gỗ, do sự giúp đỡ của chính
quyền địa phương huyện Hương Khê từ những
nàm 1980 đến nay. Ớ bản Giàng cũng với những
ngôi nhà sàn bàng gỗ có từ rất lâu (như nhà bà
Nang) là những ngôi nhà sàn gỗ mói được chính
quyền địa phương giúp đỡ và những ngôi nhà cột
gỗ, thưng lát bằng tre nứa nhưng vói kỹ thuật rất
chắc chắn. Các bản khác như Lòm, Kè, Mã Đao
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khi chúng tôi đến đểu là những ngôi nhà sàn
thưng lát bằng tre nứa. So sánh căn nhà sàn của
người Mã Liềng với cản nhà sàn của người Arem
chúng tôi nhận thấy rất rõ sự khác biệt giữa một
bên có ý thức ổn định nơi ở của mình (vách ngán
được đan lát cẩn thận và thưng kín đáo, sàn nhà
rất chắc chắn) và một bên nhà ở rất tạm bợ (vách
ngồn qua loa không chắc chắn, sàn nhà thủng lỗ
chỗ v.v...). Có thể những điều kể trên chưa đủ để
bạn đọc có' thể tin như vậy, nhưng vói những kinh
nghiệm sống cùng vói bà con các dân tộc rất kém
phát triển ở vùng này, chúng tôi nhận thấy điểu
mình đã nói lên rất. rõ.
Bây giờ chúng tôi xin mô tả cách bố trí một ngôi
nhà của người Mã Liểng. Những ghi chép này của
chúng tôi là do ông Hồ Mại, hiện nay là trưởng
bản Rạo Tre, cung cấp. Trưóc kia ông là người ở
Mã Đao, sang ở rể và ở luôn lại bản này. Ông eho
biết những ông điều ông cung cấp cho chúng tôi
là chung cho tất cả những bản Mã Liềng mà ông
đã từng đến như Mã Đao, Quạt, Lòm và Rào Tre.
r

BỐ cục ngôi nhà sàn của người Mă Lỉềng, nhìn
bên ngoài cũng giống như cách bố cục của người
Arem (xin xem sơ đổ).
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ự

Sơ đổ bố trí nhà của người Mã Liêng

la : Buồng thờ
lb : Buổng dành cho chủ nhà
lc : Buổng dành cho con trai
1 đ : Buổng dành cho con gái
2 : Gian bếp
3 : Gian giữa
4 : Gian khách.
5, 5a : cửa sổ
6 : Cửa vào nhà
7 : Cầu thang
8 : Sân trước.
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Nhưng cách qui định bên trong có nhiều cái
khác : Thứ nhất, nhà của người Arem dù làm to
như thế nào chúng ta cũng có cảm giác như ngôi
nhà chỉ có hai gian vì phần buồng của họ không
ngăn nhỏ và chiếm một nửa căn nhà ; trong khi
>đó nhà của người Mã Liềng, do bố trí của phần
buồng, chúng ta có cảm giác như nhà ba gian gổm
gian giữa và hai gian bên. Thứ hai nếu như ở
người Arem cột ma hay cột thờ là cột nàm ở góc
đầu hồi phía sau của gian khách (hay là gian
chính trong nhà của ngxrời Arem) thì cột thờ, gọi
là cột ma, của người Mã Liềng là cột giữa (tức là
cột sau phía phải của gian thờ 1 a). Sự khác biệt
thứ ba giữa cách bố trí nhà của người Arem và
người Mã Liềng là việc phân chia gian buồng. Ớ
bất cứ một ngôi nhà nào của ngưòi Mã Liểng,
phần buồng ít nhất cũng được chia thành 4 ngán,
trong khi đó người Arem không có sự phân chia
này. Ngăn thứ nhất là phần bắt đầu từ cột ma
(trong sơ đồ của chúng tôi là gian la). Ngăn này gọi
là ngản thờ, chỉ được dùng khi nào người chủ cúng
ma mà thôi. Ngăn thứ hai (trong sơ đổ gọi là lb)
là gian buổng dành cho chủ nhà khi nằm ngủ và
khi gia đình có con cái thì là gian dành riêng cho
bố mẹ. Ngàn thứ ba (trong sơ đổ ghi là lc) là ngăn
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dành cho con trai. Ngán này sẽ được sử dụng là
ngăn buổng cho con trai. Khi đã lập gia đình và
lúc ấy người ta sẽ thưng thêm một ngân thứ 5 hay
thứ sáu nữa. Còn ngăn thứ tư (trong sơ đổ ghi là
1 đ) là ngán dành cho con gái chưa chổng. Sự khác
biệt như vậy là rất rõ giữa người Mã Liềng và
ngưòi Arem trong bố trí cản nhà của họ.
Việc dựng cột làm nhà của người Mằ Liềng
cũng có nét khác với người Arem. Khi dựng nhà
người Arem dựng hàng cột phía sau trước, bắt đầu
từ cột ma đầu hổi, sau đó là cột giữa và những cột
tiếp theo phải có một trình tự nhất định. Những
người Mã Liềng chỉ "bắt buộc dựng cột giữa là cột
ma trước hết, sau đó dựng đến cột nào là tùy ý
người dựng nhà và cuối cùng họ dành cho việc
dựng cột đầu hổi phía sau nhà.
VI. CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT ĐƯỌC NHỮNG PHONG
TỤC TẬP QUÁN NÀO CỦA NGƯỜI MÃ LIỀNG

Vi tình trạng kinh tế chậm phát triển, các bản
làng của người Mã Liềng nhìn bề ngoài im lìm
như ngưòi ngái ngủ. Nhưng bên trong sự bình
lặng ấy, những người Mã Lỉềng có rất nhiều
những phong tục thú vị hấp dẫn đối vói chúng tôi.
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Dưới đây chúng tôi xin lần lượt kể ra những điều
gì mà chúng tôi biết được cùng vói những suy nghỉ
của mình về các phong tục đó.
6.1.
Chuyện cưới xin. Nếu như người Arem lo
lắng về chuyện con trai con gái của họ rất khó tìm
vợ tìm chồng vì số người Arem còn quá ít thì người
Mã Liềng không có nỗi lo ấy. Nếu tính sô" dân của
tất cả các bản vào năm 1981 thì người Mã Liềng
có khoảng 486 người. Con số mới nhất được ghi
trong dự án bảo tồn ngựòi Mã Liềng (nãm 1994)
là hon 400 người thì có thể sự biến động cũng
không có gì đáng lo ngại cho lắm.
Trai gái ngưòi Mã Liểng trước khi thành vợ
thành chổng được tự do tìm hiểu nhau. Trong cái
mênh mông của núi rừng ấy họ có thể rủ nhau đi
chơi, có thể ở qua đêm với nhau trong rừng nhưng
họ rất tôn trọng nhau mà không bao giờ vượt qua
giói hạn không cho phép. Năm 1981, khi đến ỏr
bản Cáo xã Lâm Hóa, chúng tôi đã có một dịp gặp
may là ở cùng một đêm với một đôi trai gái đang
"tìm hiểu" nhau. Tuy không hiểu hết tiếng Mã
Liềng nhung chứng tôi biết những câu chuyện mà
người con trai nói thường là chuyện làm rẫy, đi
săn. Họ có thể chuyện trò vói nhau suốt đêm như
vậy cho đến khi gà gáy sáng.
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Khi người con trai con gái đổng ý lấy nhau,
người con trai phải chuẩn bị một lễ hổi để mang
đến nhà con gái. Lễ hỏi gổm trầu, cau, rượu và
quần áo do ông mối mang đến nhà gái. Ông mối
là một người già trong bản cùng vói gia đình của
người con trai. Nếu gia đình ngườị con gái đổng
ý, họ sẽ nhận lễ hỏi và chuẩn bị cho lễ cưới tiếp
theo. Để tiến hành cưới xin, người con trai phải
mang một lễ cưới đến xin cưói ở nhà người con
gái. Lễ cưới này người con trai phải mang đến nhà
người con gái gổm : a) Một cái nồi đổng và một
chảo gang ; b) Một chục cái bát nhổ (cái đọi) và
một đỗi bát to (cái tô) ; c) Một con dao phát (cái
rạ) và một con dao phay ; d) Hai con gà và hai con
lợn ; đ) N ăm đồng bạc (trước kia) còn bây giờ là
5 nghìn đông. Lễ cưới này được họ nhà trai là bố,
mẹ, ông cậu, chú bác của chàng rể mang đến nhà
gái. Khi mang lễ cưói đến nhà gái, chàng rể tương
lai không được phép ngồi vói mọi người lúc trao
lễ cưói. Lúc ấy người con trai phải ngổi một góc
nhà, mặt quay vào vách nhà vói nghĩa là mình
vắng mật, đang phải đi làm ở đâu đấy. Trong lúc
đôi gia đình trao đổi với nhau người con trai cứ
phải ngồi như vậy. Khi nào cuộc trao đổi kết thúc,
nhà gái nhận lễ cưới thì người con trai mói được
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quay m ặt ra và đi lại bình thường như những
người khác.
Sau khi nhận lễ cưới, nhà gái tổ chức lễ cưới tại
nhà mình bằng cách mời tất cả dân làng đến án
một bữa cơm. Phí tổn vê rượu và gạo của bữa ản
này do nhà gái chịu. Phần chịu của nhà trai cho
bữa án ây chính là hai con gà và hai con lợn,
những thứ bắt buộc phải mang theo trong lễ cưới.
Đối với người Mã Liểng ngày cưới bao giờ cũng là
ngày chẵn trong tháng như ngày 2, ngày 4, ngày
6 hay 26, 28 v.v... Nếu nhà trai nhà gái ở những
bàn gần nhau thì đám cưới có thể tổ chức trong
một ngày. Còn nếu hai bản ở xa nhau thì ngày
đầu là đi đặt lễ cưới, ngày hôm sau đưa dâu vể
nhà trai.
Khi cô dâu trở về nhà chồng, lối cửa mà cô bước
vào là cửa của gian bếp. Lúc cô dâu bước vào nhà,
mẹ chồng hoặc chị chồng đi từ trong nhà ra đón
cô dâu và trao cho cô dâu một món quà (thường
là vài ba ngàn bạc). Sau đó là lễ nhận dâu. Lễ này
được tổ chức ở gian bếp bằng cách đôi vợ chộng và
bố mẹ chổng vào bếp cùng cầm chung đôi đũa cả.
Chứng kiến lễ này là hai người bên nhà trai và
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hai ngưòi bên nhà gái. Lúc họ cầm tay nhau người
ta phải nói những câu như thông báo với tổ tiên
rằng từ nay người con gái đã làm thành viên của
gia đình. Cùng vói lễ nhận con dâu gia đình bên
trai làm một lễ cúng ở cạnh bếp rồi mời bà con
chòm bản cùng ăn một bừa cơm. Bà con chòm bản
đến ăn cưới thường mang theo một ít gạo hoặc
một con gà để tặng nhà trai, mừng cho đôi vợ
chổng trẻ. Năm ngày sau lễ cưới đôi vợ chổng trẻ
trở lại quê người vợ để thảm gia đình người vợ.
Đối với nhiều người con trai, sau lễ hỏi, họ chưa
đủ điều kiện để làm lễ cưới thì có thể xin ở rể. Khi
ờ rể, họ đến sinh hoạt ở gia đình nhà gái như một
thành viên chính thức (tuy có bị một vài điều
kiêng ky mà chúng tôi sẽ nói ở sau). Chàng trai
này vừa phải lao động cho nhà gái, vừa phải tiết
kiệm của cải làm được để tổ chức lễ cưới bắt buộc.
TVong thòi gian à rểđôi vạ c X g ch u ach T h tM c
đó có thể sinh con đẻ cái như những đôi vợ chong
khác đã tổ chức lễ cưới. Thòi gian ở rể tùy thuộc
vào việc chuẩn bị lễ cưới của người con trai đã đủ
hay chưa.
Đối vói những đôi vợ chồng không sống chung
được với nhau phải ly dị, người Mã Liểng có lệ tổ
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chức ăn hòa. Lệ án hòa này do người trưởng bản
chủ trì. Khi biết được đôi vợ chồng nhà nào ấy
không sống được với nhau, người trương bản phải
xử xêm ai là người muốn bỏ vợ (hoặc chổng).
Người muốn bỏ ấy phải tổ chức một bữa án cho
hai bên gia (tình đế thông báo lý do của mình. Bữa
ăn ấy phải có com rượu và thịt lợn. Sau khi tổ
chức bữa ãn đó, hai ngưòi ấy được dân làng công
nhận là những người không phải là vợ chồng của
nhau nữa và họ được tự do.
6.2.
Chuyện ma chay. Giống như việc cưới xin,
ngưòi Mã Liềng cũng có những qui định cụ thể
khi một gia đình nào đó có người thân nằm xuống.
Những qui định như các bạn sẽ thấy dưới đây đon
giản hơn rất nhiều so với người Việt.
Khi trong nhà có người chết, người ta lấy nứa
hoặc vỏ cây bó người chết lại rồi đế người chết
nàm ngang ở gian giữa, đẩu quay về cửa số gian
khách. Nếu người mất đi là ngưòi có tuổi thì các
con gái, con dâu và con rể ngồi cúng người chết ổ
phía chân. Còn các con trai thì ngồi cúng ở hai bên
người chết bắt đầu từ vai trở xuống. Người Mã
Liềng chỉ lưu người chết lại trong nhà nhiều nhất
là một đêm (nếu là người già, đông con nhiều
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cháu). Đối với những người chết trẻ, họ lo chôn cất
ngay trong ngày hôm ấy. Người ta cúng người
chết bàng một ít hương trầm, một ngọn đèn (hoặc
sáp), một bát cơm và một con gà. Người cúng,
thường là người già trong bản, đứng ỏr ngang vai
người chết.
Người Mã Liềng đưa người chết ra khỏi nhà
qua cửa sồ ơ gian nhà khách. Vì thế cửa sổ này
được gọi là cứa sổ ma (trong sơ đồ nhà ở phần
trước, đó là cửa sổ 5a). Khi đưa người chết ra nơi
chôn cất, họ đưa đầu ngưòi chết đi trước và người
chết được đưa đi bằng một đòn dọc do hai người
khiêng (hoặc bôn ngxrời khiêng nếu quá nặng).
Mỗi bản Mã Liềng có một noi chôn cất theo qui
định. Huyệt được đào theo hướng mặt tròi lặn và
mặt tròi mọc. Tất cả những ngưòi chết đều được
chôn đẩu quay về hướng mật trời lận. Vun mộ
người chết xong người Mã Liềng đánh dấu mộ
bằng những viên đá và dùng cành cây rào hai bên
lại. Làm xong những công việc đó ngưòi Mã Liềng
để lại ở mộ số cơm mang theo khì đi chôn rồi trở
về bản. Khi trở về bản, gia đình người chết làm
một bữa com để dân bản và những người đi chôn
ăn. Sau bữa cơm đó người Mã Liểng không trở ra
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mộ hay quan tâm gì đến người chết nữa. Đúng
một nám sau khi người chết qua đời, người Mã
Liềng cúng mòi người chết về nhà và mòi họ ở
gian thờ và từ khi đó họ trở thành ma nhà của gia
đình ấy.
Người Mã Liềng dùng mái tóc của người phụ
nữ đề đánh dấu (thông báo) gia đình họ có người
mới mất, giống như cách người Việt để tang người
chết. Chẳng hạn khi một nhà nào đó có người
chết, tất cá phụ nữ của gia đình ấy phái búi tóc
thành một búi ổ phía phải hay phía trái mái đầu
mà không được búi lại ở phía sau. Việc búi ở phía
phải hay phía trái không qui định bất buộc mà
phụ thuộc vào thói quen của người phụ nữ. Họ búi
như vậy trong vòng 5 ngày thì thôi không búi tiếp
nữa và từ đó moị sinh hoạt trong gia đình người
chết trở lại bình thường. Khi được biết cách để
tang của người Mã Liềng như thể* này, chúng tôi
nghĩ rằng có lẽ đây là một trường hợp khá đặc
biệt và cần phải được tìm hiểu sâu thêm hơn nữa.
6.3.
Tục ngươi đàn bà khi đẻ phải ra khỏi nhà.
Ớ một số tộc ngưòi thuộc nhóm Việt - Mường có
tục lệ người phụ nữ sinh đẻ phải ròi khỏi nhà
chính để tránh sự rủi ro cho gia đình mình. Ớ
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người Mã Liềng cũng vậy và những ghi chép sau
đây là những điều chúng tôi thu thập được ở bản
Rào Tre về tục lệ ấy.
Khi biết vợ mình sáp đến ngày sinh đẻ, người
chồng Mã Liềng phải làm một cái lều con ngoài
ngôi nhà chính của mình để cho vợ xuống ở trong
những ngày sinh nở. Cái lều đó ở về phía đầu bếp
ngôi nhà và rộng khoảng 4 ịu2 được che kín.
Trong lều người ta làm một cái chõng có thể nàm
được rổi trữ sẵn củi đuốc ở đổ. Người Mã Liềng
cho rằng nếu người phụ nữ khi đẻ vẫn ở ngôi nhà
chính thì gia đình mình sẽ gặp những điều không
may. Lúc trở dạ người phụ nữ xuống ở cán lều đó
và người mẹ chổng (nếu có) và chồng cũng xuống
đó giúp đỡ người phụ nữ.
Lúc sinh con, ngưòi phụ nữ tự tay mình cắt rốn
cho đứa trẻ và bế nó đặt lên chõng tre rồi tắm cho
nó bằng nước đun ấm. Nhau của đứa trẻ được
người chổng chôn ngay ở căn lều đó. Trong thời
gian sinh đẻ, người vợ phải ở lại đúng mười ngày
tại căn lều đó rồi mói được phép trở lên căn nhà
chính. Trước khi trở lên cản nhà chính, người
chổng phải kiếm cho ngưòi vợ ăn một loại thú
rừng nào đó, nếu không thì phải làm thịt một con
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gà để àn. Khi bế con trở lên nhà chính người mẹ
phải vào nhà qua cửa gian bếp. Từ khi lên nhà
chính người phụ nữ không còn kiêng ky gì nữa và
tùy thuộc vào yêu cầu của từng gia đình họ có thể
phải đi nưong rẫy từ ngày ấy. Tất nhiên, người
phụ nữ nào phải đi làm sớm trước ba tháng sau
khi sinh nở thì sẽ uống một loại thuốc "cầm máu"
do người chổng lấy ở trên rừng. Theo chúng tôi
biết người đàn ông Mã Liềng nào cũng có thể đi
lấy các cây vỏ để làm thứ thuốc ấy.
Việc không ở nhà chính trong vòng 10 ngày để
nầm dưới lều đẻ là bắt buộc đối vói người phụ nữ.
Sau khi lên nhà chính được một thời gian, lúc đứa
bé biết cười thì người Mã Liềng đặt tên cho đứa
bé. Việc đặt tên con của người Mã Liềng cũng có
một nét chung như người Rục, người Arem là lấy
vần của người con thứ nhất làm vần chính. Ví dụ
nếu người con đầu tên là Lâu chẳng hạn thì người
con thứ hai sẽ là Nâu, người con thứ ba sẽ là Đâu
v.v... Nhờ cách đặt tên này chúng ta dễ dàng nhận
ra một "dòng họ" của một gia đình nhất định. Có
lẽ việc đặt tên như thế này là hết sức quan trọng
ở các nhóm Việt - Mường nói trên vì trước đây họ
không mang họ, chỉ có tên. Cái gọi là họ của người
Mã Liểng hay người Rục, người Arem là mới có từ
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khi Nhà nước ta bắt đầu quản lý họ về mặt hành
chính. Cái chung là như vậy, còn nét riêng của
người Mã Liềng là vần tên của đứa con hợp với
vần tên của người mẹ(*) chứ không họp với vần
tên của người bô". Trong những lần nghiên cứu
tiếp theo, nhất định chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn
vấn đề này để cung cấp thêm cho bạn đọc những
thông tin chính xác hơn nữa.
VII. NGƯỜI MẢ LIẼNG CÓ NHỮNG KIÊNG KỴ GÌ ?

Dân tộc nào cũng có những điều kiêng ky.
Những điều kiêng ky này thể hiện quan niệm của
mỗi dân tộc hay nói rộng ra là những biểu hiện
văn hóa của c á c dân tộc ấy. Những điều chúng tôi
kể dưới đây mới chỉ là đôi điều mà chúng tôi biết
về những kiêng ky của người Mã Liềng. Hy vọng
ràng chúng sẽ được tiếp tục tìm hiểu cho đến lúc
chúng ta có được đầy đủ về những điểu kiêng ky
của dân tộc này và điều đó chắc sẽ rất thú vị và
hữu ích.
7.1.
Chúng ta biết rằng trong ngôi nhà của
người Mã Liềng chiếc cột giữa hàng sau là chiếc
cột thờ ma còn gọi là cột ma. Theo cách hiểu của
(*) Chú ý ; Nguời Khạ Pkọng ỗ Giàng hình như không có
cách đặt tên nhu thế này.

127

người Mã Liềng, các ma ông bà của gia đình mình
về trú ngụ ở cái cột đó và do vậy noi ấy là nơi
không phải ai cũng có quyền được đụng vào, hay
nói cách khác là nơi nhiều người kiêng ky không
được đụng chạm vào đó.
Người thứ nhất phải kiêng là người con dâu.
Khi về nhà chổng, người con dâu không được đụng
vào cái cột ma. Điều kiêng ky này có hiệu lực từ
khi người con gái về nhà chồng rổi trở thành chủ
nhà của ngôi nhà đó. Nếu người con dâu sinh con,
đứa con gái của người con dâu đó không bị kiêng
ky như vậy nữa. Điểu này cho thấy việc kiêng ky
đó không phải dành cho cả giới phụ nữ mà chỉ có
người con dâu chịu điều quy định ấy.
Người thứ hai không được đụng đến cột ma là
người ỗ rể. Người ở rể là những người con trai sau
lễ hỏi không đủ tiền làm lễ cưới phải đến ở rể nhà
gái. Khi đến ả rể, người con trai này làm án như
một thành viên của gia đình nhà gái. Tuy nhiên
anh ta cũng chịu sự kiêng ky như đối với người
con dâu. Tất nhiên khi anh ta lo được lễ cưới, anh
ta không còn là thành viên của gia đình này nữa
mà trở thành thành viên của gia đình bố mẹ mình
hoặc
thành một
chủ nhà mới. Lúc đó đối với cột
•
•
•
*
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ma nhà mình, anh ta có thể có quyền như những
thành viên khác.
Đương nhiên, gia đình Mã Liềng nào cũng
không muốn có người khách đụng vào cột ma của
họ. Vì thế khi chúng ta đến thảm hay làm việc ở
nhà của một người Mã Liềng, chúng ta không nên
đụng chạm đến cột nhà này của họ. Chúng tôi
cũng không biết gia đình người Mã Liềng sẽ đối
xử như thế nào đối với những ông khách vô ý
không giữ được điều kiêng ky này. Chỉ biết rằng
chưa có ai vi phạm điều kiêng ky ấy cả.
7.2.
Khi ở rể (ở nhà gái) người con rể còn phải
chịu một điều kiêng kỵ nữa là anh ta không được
đụng chạm vào bếp (không được ngổi bếp) của nhà
bố mẹ vợ. Qui định hay kiêng ky này không rõ là
do quan niệm người con trai ở rể không có quyền
đụng chạm vào bếp hay là do tôn trọng người con
rể mà qui định như vậy để ngán cản họ khiến họ
không phải làm những công việc bếp núc. Còn ai
là khách thì có thể "ngồi bếp" vui vẻ với các thành
viên gia đình người Mã Liềng mà không lo bị vi
phạm kiêng ky gì.

ỏr của ngưòi Mã Liềng. Chúng ta thấy mỗi một
ngôi nhà có hai lối để vào : một lối ở gian nhà
khách và một lối ở gian nhà bếp. Hai loi đi này
là hai lối đi khác nhau của ngưòi con dâu. Như
chúng tôi đã nói, khi vể nhà chổng ngưòi con dâu
bước vào nhà chổng ở phần cửa phía bếp. Hay sau
ngày nằm ở nhà đẻ mười hôm, lúc trở lên nhà
chính người phụ nữ (người mẹ) cũng phải đi qua
lối bếp này. Riêng đối với người khách và người ở
rể không thấy ngưòi Mã Liểng qui định lối ra vào
phải qua cửa nào và như vậy họ có thể tự do đi
ra vào ở cả hai cửa.
VIII. NGƯỜI MÃ LIẼNG CÓ NHỮNG LẾ TẾT NÀO ?

Chúng tôi xin nói trước rằng vào thời điểm hiện
nay có một vài bản Mã Liềng đã bắt đầu ản tết
Nguyên đán như người Việt. Đó là bản Rào Tre ở
Hưong Liên và bản Chuối ở Lâm Hóa. Đối với bản
Chuối, nếu nói là bản của người Mã Liểng cũng
có cái đúng vì hiện nay có một số gia đình gốc Mã
Liềng đến đây ở. Nhưng nếu nói không phai là
người Mã Liềng cũng có cái đúng. Trước năm 1981
chúng tôi biết chắc chắn địa danh Chuối này là
'một làng cửa người Việt, vì chiến tranh phá hoại

của Mỹ, cư dân của làng này đã phải chuyển đi.
Cho đến nám 1983 vẫn chưa có một người dân nào
trở lại bản này. Từ sau nám 1983, những người
dân dần dần trở lại đây và cho đến bây giờ thì
người ta nói rằng đó là một bản Mã Liềng. Tạm
thời thì như vậy, nhưng cần phải xác định rõ vì
điều đó rất hệ trọng đối với nhiều công việc, nhất
là đối với các cồng việc của người quản lý nhà
nước.
8.1. Người Mã Liềng có hai cái tết mà họ cho
là rấ t quan trọng. Cái tết thứ nhất là tế t tháng
7 âm lịch. Nó không có ngày cố định mà có thể bắt
đầu từ rằm tháng bảy cho đến hết tháng 7 tùy
thuộc vào công việc trổng lúa của mỗi bản đã xong
hay chưa. Hiện tại chúng tôi chưa tìm thấy tên
bàng tiếng Mã Liềng để gọi tên tết này nên chúng
tôi tạm gọi đó là tết xuống giống. Thực chất của
tết này là người Mã Liềng tổ chức ăn mừng khi
bản mình hoàn tất công việc tỉa hạt giống lúa và
hy vọng một vụ mùa bội thu. Những ngày này gia
đình Mã Liềng nặo cũng làm com và thịt gà để
cúng. Người già nhất trong bản chủ trì buổi cúng
này rồi mọi người trong bản đều ăn uống vui vẻ.
8.2. Cái tết thứ hai mà người Mã Liềng không
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quên là tết tháng mười. Có thể gọi tết này giống
như người Việt vẫn gọi là tết cơm mới. Cũng giống
như tết tháng bảy, ngày ấn định cho tết này cũng
không cố định mà thường là vào cuối tháng mười
hay đầu tháng mười một âm lịch, khi mà cả bản
hoàn tất công việc thu hoạch vụ lúa trong nám và
bắt đầu ăn những hạt com của vụ lúa mới. Ngày
àn tết com mói này sẽ do già bẵn lựa chọn. Mỗi
nhà làm những mâm cơm mói cúng ở nhà để tạ
ơn trời đất, tạ ơn ông bà đã giúp cho dân làng có
được hạt cơm mới thom ngon và mong rằng trong
năm tói trời đất, tổ tiêri lại phù hộ những vụ mùa
mới. Có những bản, ngoài việc từng gia đình cúng
ở nhà, họ còn làm một mâm cơm mang ra rẫy ở
một nơi qui định nào đó để cúng. Người cúng
trước tiên là già làng, sau đó lần lượt từng gia
đình để mâm cọm của gia đình mình đúng nơi già
làng vừa cúng để cúng tiếp. Khi cứng ở nơi này,
mọi người đều bày tỏ lòng tạ ơn trời, đất, ma
rừng, ma suối đã phù hộ cho dân bản có một mùa
thu hoạch và mong nám tói cũng được phù hộ như
vậy.
Theo ông Cao Mại, người giới thiệu với chúng
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tôi vể những tết này trong năm của ngưòi Mã
Liềng, trước kia người ta chỉ chú ý đến hai tết này
và lấy đó làm mốc để tính tuổi của mình. Cũng
chính vì vậy mà đôi khi họ tính tuổi mình bằng
việc tính các vụ lúa.
IX. ĐIỂU GÌ KHIẾN CHÚNG

TÔI CHO RẰNG

NGƯỜI Ổ LÒM VÀ NGƯỜI Ó GIÀNG CŨNG LÀ.
NGƯỜI MÃ LIỀNG ?

Chúng tôi biết rằng sẽ có một vài bạn đọc nếu
có biết qụa vể người ở Lòm và người ở Giàng sẽ
rất bán khoản không hiểu vì sao chúng tôi lại coi
cư dân của hai noi ấy lại là người Mã Liềng.
Đương nhiên khi cho như vậy chúng tôi đã phải
căn cứ vào nhiều dấu hiệu khác nhau và đã suy
đi nghĩ lại rất nhiều. Rất có thể điều quan niệm
của chúng tôi là hợp lý. Nhưng dù sao chúng tôi
cũng xin trình bày dưới đây những suy nghĩ ấy để
bạn đọc xem xét và thảo luận.
9.1.
Trước hết, chúng ta nói về ngưòi ở Lòm.
Như chúng tôi đã nói ở phần trước, cho đến bây
giờ vẫn có những tài liệu cho rầng người ỏr Lòm
là ngưòi Mày, Nhưng vì ba lý do sau đây chứng
tôi thấy không thể đồng ý vói cách quan niệm như
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vậy được.
Như chúng ta đã biết, vể mặt hành chính, bản
Lòm không thuộc vào xã Thanh Hóa hay Lâm Hóa
nên khi kiểm kê thành phần dân tộc, người dân
ở Lòm được kiểm kê qua con đường hành chính ổ
Dàn Hóa, vì lẽ đó những người Khùa có trách
nhiệm ở Dân Hóa đã thông báo người ở Lòm là
người Mày, nghĩa là những người không phải là
người Khùa(*). Sự báo cáo này đã được ghi vào sổ
sách của Ban Dân tộc tỉnh ủy Bìrih Trị Thiên khi
Quảng Bình còn là một bộ phận của tỉnh nàv. Sự
lưu truyền nhầm lẫn ấy làm cho một vài ngưòi
nghĩ rằng những cư dân sống ở Lòm là người
thuộc thành phần dân tộc Mày.
Lý do thứ hai khiến chúng tôi tin sự nhầm lẫn
coi ngưòi ở Lòm là người Mày là có thật vì ở tất
cả các bản người Mã Líểng như Kè, Cáo, Rào Tre,
Mã Đao, các cư dân Mã Liềng ở đây đểu xác nhận
người Lòm là những người Mã Liểng như mình và
họ còn coi Lòm mới là quê hưong gốc của mình.
(*) Qua nghiên cứu điền dã ở vùng này chúng tôi biết
rằng đối vói người Khùa ở Dân Hóa, những ai khống
thuộc tộc người như họ đêu là những người thuộc tộc
người Mày. t
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Chúng*tôi tin rằng người Mã Liểng ở Kè hay Cáo
v.v... không thể có sự nhầm lẫn được. Mới đây, các
đồng chí ở Ban Dân tộc Quảng Bình có kể một
chuyện rằng năm 1994 trong đạt giúp đỡ lương
thực cho đổng bào dân tộc ở xã Dân Hóa, người ở
Lòm củng được dành cho một khoản nhất định. Số
lương thực này được vận chuyển lên Y Leng rồi
báo cho người ở Lòm ra để nhận. Nhưng ông
trưởng bản Lòm khi ra Y Leng chỉ hỏi có vấn đề
gì thuộc về hành chính hay không mà khống quan
tâm gì tói vấn đề gạo nước. Người kể chuyện cho
chúng tôi giải thích rằng những gì liên quan đến
sinh hoạt kinh tế và ván hóa cộng đổng người ở
Lòm đều gán vàò cộng đồng người ở Mã Đao,
Quạt, Kè hay Cáo ở dưới Lâm Hóa và Thanh Hóa.
Như vậy là về mặt ý thức cộng đổng, ngưòi ở Lòm
gắn với những' ngưòi ở Quạt hay Kè. Nói cụ thể
hon họ là những người thuộc cộng đồng Mã Liềng
ở khu vực này chứ không phải là người Mày vậy.
Đối với chúng tôi, lý do thứ ba để chúng tôi tin
hơn cả và lấ lý do chính là vì người ỗ Lòm nói một
thứ tiếng Mã Liềng. Trong gần 15 năm nghiện cứu
khu vực này, chúng tôi đã nhiều lần đi vào đây để
tìm hiểu. Chúng tôi đã đến ĩr vói ngưòd Arem,
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ngưòi Rục, người Sách, ngưòi Mày và ngưòi Mã
Liềng của những bản khác nhau. Nhờ những
chuyến đi như vậy chúng tôi tin chắc vào điều mà
chúng tôi đã nói ở trên. Để tránh không làm cho
bạn đọc sa vào mê cung ngôn ngữ, chúng tôi chỉ
xin dẫn ra dưới đây một vài ví dụ cụ thể thì các
bạn sẽ thấy rõ ngay điều đó (*).
\

Tiếng Mày

Tiếng ở Kè

Tiếng ở Lòm

Nghĩa

•

(Tà ra Dân Hóa)

(Dân Hóa)

PIÒỊ

Krãm

kơ gấm

trời

bón

atăk

âtâk

đất

kuma

chưng

chung

mưa

ti

ơch

ơch

đi

chúng

chung

uổng

sit

sit

lợn

mdeng

moleng

•

4

nhổ/nhú
kụl .
?mha

■

người.

Qua một vài ví dụ như vậy, bạn đọc sẽ thấy rõ
ngay rằng ngưòi ỏr Lòm nói một thứ tiếng nói
giống như ở Kè, Cáo, Rào Tre : Đó là tiếng Mã
Lỉềng. Tfong khi đó tiếng nói của người Mày ở
I

. .. ................

(*) Để tiện cho việc ấn loát, các ví dụ dưới đây chúng tòi
ghi theo chữ quốc ngừ mà không ghi theo phiên âm
quốc tế.
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Tàrà (xã Dân Hóa) tuy rất gần với ngưòi ở Lòm
về mặt địa lý nhưng lại khác hẳn. Vậy là chúng
ta có cơ sở để tin người Lòm là người Mã Liềng
hon người Mày vậy.
9.2.
Nếu như việc coi người ở Lòm là ngưôi Mã
Liềng rất dễ được thỏa thuận giữa mọi người thì
tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều khi chúng tôi đễ
nghị coi người ở Giàng cũng là ngưòi Mã Liềng.
Giữa người ở Giàng vằ các bản Mã Liểng khác
có nhiều cái nhìn bể ngoài tưởng như khác nhau
rất rõ nét. Thứ nhất, ngưòi ta gọi người ở Giàng
là người Cọi hay người Khạ Phọng (*) chứ không
gọi họ là ngưòi Mã Liềng. Chúng tôi nghĩ rằng
việc gọi tên này cũng .quan trọng, nó phản ánh
một sự khác biệt nào đó nhưng hoàn toàn không
thễ là lý do để phủ nhận họ là người Mã Liềng.
Chúng ta biết Khạ Phọng là tên người Lào đặt cho
người ỏr Giàng với nghĩa xem họ là một tộc người
ngoài ngưòi Lào. Còn tên gọi là Cọi do người Việt
ở Hưoi% Khê gọi nhóm dân này vói nghĩa họ là
cư dân sống dọc bờ cõi. Ngay một điểm ở Giàng
(*) Tiếng Lào gọi Khạ (giống như Thái gọi Xá) để ch{ các
dân tộc "kém phát triển". Còn Phọng hay Poọng có
nghĩa là người ngoại lai, ồ ngoài.
«
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mà cũng có tói hai tên gọi là "Khạ Phọng" hay Cọi
khác nhâu, thì làm sao chúng ta cho rằng giữa
người ở Giàng và người Rào Tre hay ở Lòm có thể
cùng một tên gọi được.
Điềú thứ hai khiến nhiều người băn khoăn là
giữa người ở Giàng và người Rào Tre hay Lòm
không có mối liên hệ gì. Trong khi đó ngưòi ở
Giàng lại liên hệ với người ở bản Ma Ca bên Lào
nhiều hon. Chúng ta còrt biết rằng, vào những
năm trước chiến tranh chống Mỹ, để sơ tán người
Rào Tre khỏi vùng bom đạn của máy bay, ngưòi
ta đã đưa người Rào Tre lên sống gần với ngưòi
ở Giàng. Thời gian hai nhóm này sống chung có
đến gần mười năm nhưng rổi họ không "hợp" được
vói nhau mà phải trở lại noi cư trú mói như hiện
nay. Tuy nhiên, việc họ ít có quan hệ vói nhau hay
không "hợp " nhau không nói lên một điều gì để
chứng minh họ không cùng là một dân tộc cả. sở
dĩ người ở Giàng hay liên hệ vói người Ma Ca, Bản
Pụng bên Lào vì các bạn này vừa là đổng tệô, vừa
có trình độ văn hóa và văn minh tưong tự nhau.
Còn những ngưòi ở Giàng và những người ở Rào
Tre thì vấn đề không như vậy. Về cơ bản các tập
tục như để tang người chết, bố trí trong một ngôi
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nhà, việc kiêng ky của người phụ nữ khi đẻ v.v...
giữa hai nhóm người này là như nhau, nhưng họ
không cùng một trình độ ván minh. Trong cuộc
sống người ở Giàng hướng tói sự ổn định của việc
định cư hơn (nhà làm chắc chắn hon, có ý thức về
"quê cha đất tổ" hom, trình độ canh tác cao hon),
còn người ở Rào Tre là dân "mới di cư đến" ở khu
vực này, trình độ canh tác thấp kém hon. Sự
chênh lệch này khiến cho người ở Giàng không
muốn nhập người Rào Tre là "cùng cấp" vói mình,
còn người Rào Tre thì có ý thức coi mình cũng
chẳng khác gì người ở Giàng. Theo sự suy nghĩ
của tôi sự khác biệt giữa hai nhóm này âu cũng
là sự khác nhau như kiểu người Việt Hà Nội và
người Việt ở một làng hẻo lánh nào đó. Vì thế nếu
ngưòi ở Giàng có tâm lý không muốn "ở cùng
hàng” với ngưòi Rào Tre cũng là một tâm lý bình
thường. Nhưng điều đó hoàn toàri không thể là cơ
sở để chúng ta coi giữa người ở Giàng và ở Ràò
Tre hay Quạt hoặc Lòm là những người không
cùng một dân tộc nếu những điều khác thể hiện
khả năng đó.
Cũng vì những lý do như vậy* mà chúng tôi đã
ngẫm nghĩ đến một khả năng là mặc dù hiện nay
* t:

4
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các bản ngưòi Mã Liềng tuy "định vị" ở gần nhau
nhưng quãng cách địa lý đó không phản ánh sự
tưong đổng vể khoảng cách thời gian. Nói một
cách "nôm na là các bản Mã Liềng có lịch sử định
cư đan chéo nhau rất phức tạp và do vậy cần phải
được xem xét một cách thận trọng hon cả về
phương diện nghiên cứu lẫn về phương diện xác
định chính sách cho họ.
Điểu thứ ba khiến chúng tôi tin người ở Giàng
cũng là "một địa phương" của người Mã Liềng là
vấn đề ngôn ngữ. Chúng ta cộ thể thấy điều đó
qua một số ví dụ sau đây :
.Bản Lòm

Bản-Kè

Rào Tre

Giàng

(Nghĩa)

Krấm

Kagấm

Gấm

Krấm

trời

Atăk

atăk'

atăk

atăk

đất

. chưng

chung

•chung

chung

mua

măt kôl

măt kôl

măt kôl

mặt kôl

mặt trời

hóng

hóng

hóng

hóng

khe nuớc

Mọliểng

mơliểng

ma liềng

ma lèng

nguòi

•

kơj’

kợj’

kơj'

tóc

bút

-

thốp

ponú

ponú

ponú

vú

? och

? och

? och

đi

bút
pomú.
i'á ?êch

but’ '

N hữ ng ví dụ trên tuy không nhiều nhưng có

một vai trò quan trọng. Bửi vì chúng là những từ
thuộc vào lớp từ cơ bán. nhất của một ngôn ngữ.
Sự tương ứng đều đặn của những từ thuộc lóp từ
c©r bản ấy thể hiện một sự tương ứng của một
ngôn ngữ thống nhất. Nói một cách khác tiếng
Rào Tre, tiếng bản Kè, tiếng bản Lòm hay tiếng
bản Giàng mặc dù có sự khác nhau nhất định,
vẫn là một bộ phận của một ngôn ngữ thống nhất.
Từ những suy nghĩ về những điều đã quan sát
ở các bản của người Mã Liềng và những chứng cớ
nói trên, chúng tôi thấy ràng họp lý hon cả là coi
bản Giàng cũng là một "địa phương" hay một "bộ
phận" của người Mã LỊềng. Và tất nhiên; bộ phận
này có nét "vãn minh" hon so với các địa phương
khác của tộc người này.
X. NHỮNG AI ĐẢ NGHIÊN cử u NHÓM MÃ LIỀNG
NÀY ?

• Chúng tôi không có ý định làm một tổng kết về
tình hình nghiên cứu nhóm Mã Liềng mà chỉ
muốn qua những hiểu biết của riêng mình góp
phẩn cung cấp cho bạn đọc những thông tin mà
chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất có ích.
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♦

10.1.
Cho đến bây giờ chúng ta chưa có được một
chuyên luận gì vể vấn đề này. Thật vậy, như chúng
tôi đã nói ở phần đầu các tác giả như Nguyễn Ván
Mạnh hay Mạc Đường tuy có nói đến người Mã
Liềng nhưng cũng chỉ nhậc qua loa, vì họ coi đó* là
một bộ phận của người Chứt như mọi người vẫn
thường quan niệm. Cho nên họ không dành những
quan tâm đúng mức vào nhóm người này.
Có thể coi luận vãn tốt nghiệp Đại học của
Đoàn Vãn Phúc là một cố gắng đầu tiên khi anh
mô tả tiếng Khạ Phọng ở bản Giàng. Nhưng rổi
sau đó, anh không đi sâu thêm vào để tìm hiểu
nhóm người này nữa. Tuy vậy anh vẫn là người
đầu tiên khăn gói nghiên cứu điền dã ở địa bàn
người Mã Liềng. Vào những năm 1990 chúng tôi
biết có hai cán bộ khoa học khác là PTS Võ Xuân
Trang đã đến Rào Tre và một cán bộ nghiên cứu
của Viện ngôn ngữ học Hà Nội (*) cũng đã lặn lội
đến Bản Giàng. Nhưng rổi sau khi đến đây được
một đêm, người cán bộ nghiên cứu đó bị phầt
(*) Ngoài ra chúng tồi biết rằng đến địa bàn của người
Mã Liêng còn có các cán bò quần lý dàn tộc của Uy
Ban D ân tộc và m iên nú i thuộc Trung ương và các tính

, có nhóm người này cư trú.
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bệnh đột xuất. May mà các chiến sĩ biên phòng ờ
cạnh Bản Giàng đă không quản đêm hôm tối trời,
đường đèo dốc cao suối sâu đi suốt đêm để đưa
anh cán bộ ấy ra bệnh viện Hương Khê đề hai
ngày hôm sau người cán bộ ấy khỏi bệnh và trở
về Hà Nội.
Chúng tôi quan tâm đến nhóm Mã Liềng này
từ nám 1981. Sau đó các nám 1983, 1989, 1990,
1991, 1993 và mói đây là tháng 1 nám 1995 chúng
tôi đã đến tìm hiểu nhóm người này. Mỗi năm
chúng tôi quan tâm đến mỗi vấn đề như ngôn ngữ,
phong tục... và gắng có một cái nhìn bao quát ở
tất cả các bản của nhóm người này. Những dòng
mà chúng tôi viết ở đây là những thông báo đầu
tiên về những gì mà chúng tôi đã tìm hiểu được.
Đương nhiên những điều ghi được ấy sẽ phải được
bổ sung, hoặc do chúng tôi, hoặc do các nhà
nghiên cứu khác để hiểu biết của chúng ta về
người Mã Liềng thật đầy đủ và thật chính xác.
10.2.
Một vài nhà nghiên cứu nước ngoài cũng
đã đến nghiên cứu điền dã người Mã Liềng. NăiỊi
1991, M. Ferlus nhà nghiên cứu ngôn ngữ học tại
trung tâm nghiên cứu Quốc gia Pháp đã tìm hiểu
tiếng nói ả bản Rào Tre. Sau đó hai nám, nám
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1993 ông tìm hiểu tiếp tiếng nói ở Giàng. Sau ông,
một nghiên cứu sinh người Nhật là KASƯGA
cũng quan tâm nghiên cứu nhóm ở Giàng. Trong
các lần nghiên cứu nói trên, các nhà nghiên cứu
này hoặc cộng tác với chúng tôi hoặc dưới sự
hướng dẫn của chúng tôi.
Như chúng tôi đã nói khi nói vể tiếng Arem,
mặc dù người Mã Liềng không nhiều nhưng họ
còn lưu giữ những đặc điểm hết sức thú vị và
quan trọng mà nhờ nó người ta mói nghiên cứu
được đầy đủ về lịch sử tiếng nói của tiếng Việt nhóm Việt - Mường nói riêng và các họ ngôn ngữ
ở Đông Nam Á nói chung. (Chúng tôi dự định sẽ
nói chi tiết về vấn đề này ở một dịp khác, ớ đây
cHỈ xin nói những nét đại cương như vậy). Cái thú
vị của nhóm Mã Liềng là họ có nhiều bản khác
nhau giữ được các giọng nói khác nhau : cùng là
tiếng Mã Liềng nhưng tiếng Rào Tre có thể có 6
thanh, còn tiếng ở Giàng có số lượng ít hom v.v...
và V.V.. Cũng xin nói thật rằng vì những nám
trước đây do chúng ta còn quá nhiều lo toan vể
những chuyện khác nên những chuyện như licỉĩ
sử tiếng Việt, các tập tục cổ của nhóm người Việt
- Mường v.v... là những yếu tố góp phần quyết
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định của việc tìm hiềV bản sác vãn hóa của chúng
ta trong thời kỳ Bác thuộc được coi là nhữụg
chuyện viển vông, c.iả thế mà suốt bao nhiêu
nãm rất ít ai chịu kho lãn lộn vói nó. Khi gán bó
với địa bàn này để ghi lại những điểu cần thiết ấy
chúng tôi đâu có đưọc sự hỗ trợ nào ngoài đồng
lương của mình. Nhưng chúng ta không thể không
làm vì thời gian đâu có chờ chúng ta. Nó sẽ là lớp
bụi phủ lên những "di sản” quí báu này, chưa nói
là những di sản ấy rất có thề bị mai một đi và mãi
mãi chúng ta không tìm lại được. Chính vì những
suy 'nghĩ ấy chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của
những nhà nghiên cứu tâm huyết khi họ cùng
chúng ta nghiên cứu đề giói thiệu các ngôn ngữ
còn ít được biết đến ở vùng này cho thế giới
nghiên cứu văn hóa nói chung và giới nghiên cứu
ngôn ngữ học nói riêng.
XI. NHỮNG CÂU CHUYỀN NGOÀI LỀ ĐÁNG NHỚ
KHI CHÚNG TÔI ĐI NGHIÊN c ứ u NGƯỜI MÃ
LIỂNG.

Đi vào vùng Mã Liềng để nghiên cứu quả thật
là một việc không dễ dãi tí nào. Nhung trong sự
khó khản ấy cũng có những

lể mà chúng tôi rất khó quên khi nghĩ về tộc người
này và ngẫm nghĩ cho kỹ chúng cũng thể hiện
một cái gì đấy vể "cách sống" của họ.
11.1.
Không phải đến những nám gần đây,
chúng ta mới quan tâm giúp đỡ người Mã Liềng.
Trước nám 1981 chính quyền huyện Hương Khê
đã có những giúp đỡ không nhỏ để ổn định nơi ãn
chốn ở của nhóm Rào Tre này. Hổi ấy người ta đã
cấp tiền để làm nhà sàn bằng gỗ cho người Mã
Liềng, điểu mà những người Việt ở cạnh bên
không dám mơ tới. Người ta đã cử một cán bộ dân
tộc ở hẳn với người Rào Tre để làm cố vấn cho họ
về tất cả các phương diện. Ông Hiển, tên người
cán bộ dân tộc ấy, đã có công vận động người Mã
Liệng ở Rào Tre rcri nơi ở cũ (cách noi ở hiện nay
nửa ngày đường) để đến định cư như bây giờ. Ông
dạy người Mã Liềng làm lúa nước, xây giếng để
cho người Mã Liềng dùng nứớc giếng (*) v.v... Tóm
lại ông nghĩ rằng nếu người Mã Liềng có lối sống
như người Việt chắc sẽ tiến bộ nhiều lắm. Vì ông
tận tâm vói người dân tộc như vậy nên dân ở đây
nếu nhắc đến ông thì cả bản coi ông như một
(*) Cái giếng bày giờ đã bị người ta đập p h á và không
d ù n g nữa (xem ảnh).
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người cha.
Khi ngưòi cán bộ này về hưu, mọi chuyện đâu
vào đấy. Nhưng điều đáng nghĩ nhất là do chỗ quá
ưu tiên nhóm người này, chúng ta đã bao cấp cho
họ đến mức trong ý thức dân bấn Nhà nước có tất,
không trước thì sau họ sẽ được cấp. Chả vậy mỗi
lần có một người vào, họ đều nghĩ ràng' sẽ được
cấp cái gì đây. Nét tâm lý này, chúng tôi tạm gọi
là thói quen ỷ lại, dường như đã bắt đầu ổn định.
Về lâu dài mà nói, nếu khống chú ý đúng mức tới
vấn để này âu sẽ là điều không vui vẻ gì lắm. Điều
"lo thay" của chúng tôi như vậy không hiểu có
đúng hay không và có giúp gì cho công việc đầu
tư phát triển" họ hay không.
11.2.
Chúng ta biết ràng, các nhóm dân tộc ở
khu vực này hút thuốc tới mức có thể coi là những
dân ghiền. Khi nhìn họ già trẻ, gái trai đều hút,
tôi cứ ngẫm nghĩ không hiểu chuyện hút thuốc có
gì đặc biệt không. Nhưng rổi câu chuyện sau đây
làm cho tôi hiểu ra không phải chuyện hút thuốc
đơn thuần là chuyện của dân ghiền.
Hổi nám 1981, khi đi vào nghiên cứu ở bản Rào
Tre, tôi đang ở tuổi trên dưới ba mưoi nên cái gì
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cũng háo hức, nhất là ở một xứ lạ. Hôm ấy tôi biết
được rằng vào buổi tối người ta sẽ đi đánh một tổ
orig trong rừng để lấy mật. Tôi tìm gặp người chủ
nhóm đi làm ong đề nghị cho tôi đi vói. Đán đo
một hổi, nhưng chác là nể tô^ ông đổng ý. Tối đến
tôi thấy có tói 10 người và tôi bát đầu đi vào rừng.
Trời không trăng, thỉnh thoảng chỉ có một ngôi
sao thưa lấp lánh trên bầu trời cuối tháng 4.
N&ười đi đầu cầm một cây đuốc, người đi saú cũng
cầm một cây đuốc. Tôi đi giữa nhóm người này.
Mỗi người đi như vậy đểu ngậm một điếu thuốc
tò vò. Họ đi đường rừng ban đêm sao mà tài thế
vừa đi vừa phát lối mà cứ như là đi trên đường
phố bàng phẩng vậy. Còn tôi thì bước thấp bước
cao, lúc ngã bên này, lúc sa bên kia thật vất vả.
Đi một thời gian khi cháy hết cây đuốc, tôi thấy
anh ấy sờ soạng trong bụi và rút ra một cây đuốc
khác. Về sau này tôi mới biết, người ta đã chuẩn
bị sẵn như vậy từ lâu rổi vì người ta biết phải
thắp đuốc ở nơi nào, đuốc sẽ cháy hết ở đâu và
người ta đã phải để đuốc sẵn ở đâu. Đi đến nửa
đêm thì chúng tôi đến một cây to. Ngưòi ta chỉ cho
tôi rầng ong đóng ở trên đó rổi chờ cho tròi tối
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thêm một chút nữa để ong đi ngủ hết. Trong đêm
tôi nhìn thấy một cây cao vút mờ mờ. Họ để tôi
một chỗ và mỗi người hý hoáy làm công việc của
mình. Đến lúc đó tôi mới nhận ra quanh tôi có
nhiều loại muỗi. Nó xông đến tôi cắn rất đau. Tôi
chạv lại noi những người đang làm ong xem sao
thì thấy không, muồi theo tôi ít hon. Lúc ấy tôi
mới hiểu ra ràng đi đêm trong rừng mà không hút
thuốc thì thật tai hại. Nhung đành chịu vậy thối
chứ cái mùi và khói thuốc của họ sao mà nó nặng
thế, mình phải hút thì không thể chịu được. Tôi
hỏi xem có phậi người ta hút thuốc để xua muỗi,
xua mòng ở trên rừng không thì mọỉ ngưòi không
trả lòi tôi nhưng xác nhận rằng nếu đi rừng không
hút thuốc thì sẽ bị các loại muỗi rừng xông đến.
Đi lây ong đêm để biết thêm một sinh hoạt của
người Mã Liềng tuy vui, nhưng rất vất vả đối vói
tôi. Sáng hôm sau, khi trở vể bản người ta chia
mật ong lấy được cho những người đi lấy. Vì có .đi
theo, tôi cũng được chia một phần. Thú thực, hồi
ấy là lần đầu tiên tôi mói biết thế nào là mật ong
rừng nên khi ông trường bản mời tôi uống thử, tôi
đã uống một bát mệt ong. Chẳng dè đuyc mấy
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tiếng đổng hồ, ngưòi tôi nóng ran lân như ngồi
cạnh bếp lửa. Lúc ấy tôi mới hiểu ràng mật ong
rừng là loại rất nóng và dân bản chữa cho tôi
bàng cách bảo tôi cứ xuống suối mà ngâm mình
nửa ngày là hết nóng. Đó là một kỷ niệm vui mà
tôi nhớ mãi.
11.3.
Những chuyện đáng nhớ ở vùng này thì có
nhiều. Giả nhật ký điền dã ra đọc, thấy cái gì
cũng có thể chép lại được. Nhưng chỉ xin ghi lại
một đoạn nhật ký sau đây thôi.
"Ngày 28-1-1981 đến bản Mã Đao thuộc xã
Thanh Hóa. Suốt một ngày nhịn đói, không sali(*)
không ân tầư(*). Nói đúng hơn là không có cái gì
gọi là ngũ cốc để mà bỏ vào dạ dày cả.
Ngày hôm sau ông chủ nhà người Mã Liềng đưa
cho hai bắp ngô nướng. Đếm tất cả hai bắp ngô
được... 14 hạt. Họ đi đâu vắng cả. Ra "vườn", có
một cây bựởi có quả. Lấy bưởi ăn. Sao mà ngon
thế. Vì đói hay vì bưởi ? Tối, sang nhà khác”.
Trích đoạn nhật ký này tôi chỉ muốn nói đó là
cuộc sống thực của người Mã Liềng để mọi người
suy nghĩ. Điều trăn trở, chúng tôi đã nêu lên ở
(*) Salỉ, ântầư là ngô và sắn.
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đầu cuốn sách.
*
*

*

Không biết sau khi đọc xong những dòng viết
này, bạn đọc có hiểu biết thêm gì về người Mã
Liềng hay không. Riêng đối với chúng tôi còn có
rất nhiều điều cần phải tìm hiểu thêm và cần phải
suy nghĩ thêm. Và nếu có thời gian xin bạn đọc
theo dõi tiếp những ghi chép nữa của chúng tôi về
người Rục, một nhóm khác của cái gọi là dân tộc
Chút.
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CHƯƠNG III

ĐÔI ĐIỂU VỀ NGƯỜI R ư c s
HỌ ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI RỪNG
I. NGƯỜI RỤC ĐÃ TỪNG Đ ư ợ c GỌI LÀ "NGƯỜI
RỪNG". ĐIỀU ĐÓ CÓ THỰC HAY KHÔNG ?

1.1.
Nếu như dư luận xã hội còn biết quá ít về
hai tộc người mà chúng tôi vừa nói ở chương I và
II thì ngược lại ngưòi ta đã từng có một thời bàn
tán xôn xao vể người Rục ở Quảng Bình. Tuy bây
giờ những điều đồn đại một thòi ấy có lắng xuống
nhưng trong trí nhớ của nhiều ngưìri hình như
nhóm ngưòi Rục là những "người rừng" mói được
phát hiện í
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Thoạt đầu là bài báo của Võ Xuân Trang (đãng
ở tạp chí Sông Hương sô" 28/1987), sau đó là bài
báo của giáo sư Đặng Nghiêm Vạn (Nhân dân chủ
nhật ngày 3/6/90) nói về tình trạng đáng lo ngại
của người Rục. Nhưng rổi không hiểu sao một vài
nhà báo khác đã viết chừng 6 - 7 bài liên tiếp
đãng ở nhiều tờ báo khác nhau thông tin cho dư
luận biết rằng người Rục là một nhóm người
dường như chưa được ai biết đến và có người đã
không ngần ngại gọi họ là người Rừng. Hổi ấy
chúng tôi cũng đã phải gửi một bài cho tạp chí
"Nhà báo và công luận" để bày tỏ thái độ không
đổng ý vói cách thông tin như vậy. Đối với chúng
tôi, những người đã có nhiều nám nghiên cứu
nhóm người này không thấy người Rục là người
rừng chút nào cả. Họ là một tộc người được gộp
cùng vói các tộc khác như Arem, Mã Liềng, Mày
và Sách ở Quảng Bình thành một dân tộc có tên
là dân tộc Chứt. Vì trước kia khi viết một bài báo
ngắn chúng tôi chưa có đủ điếu kiện để "thanh
minh" hộ người Rục cái điều không đứng mà
người ta đã gán ghép cho họ. Cho nên chứng tôi
mong muốn bạn đọc theo dõi những điêu chúng

tôi viết dưới đây để rồi tự so sánh với các nhóm
người khác mà các bạn đã biết. Khi ấy chúng tôi
tin ràng mọi người sẽ thấy cái cách "cưỡi ngựa
xem hoa” mà một vài người đã làm khi nói về
người Rục là có thật vậy.
1.2.
Khi khẳng định người Rục không phải là
Người Rừng không có nghĩa là chúng tôi không
thấy sự phát triển thấp kém tới mức đáng lo ngại
về họ. Vào những nám của thập kỉ 80 và ngay cả
bây giờ đời sống của nhóm đổng bào này vẫn luôn
luôn là một điều day dứt đối vói những ai biết được
ít nhiều về họ. Tất cả các nguy cơ về đói rét, bệnh
tật vẫn rình rập họ từng tháng từng ngày khiến họ
có nguy cơ bị xóa sổ. Nhưng giúp họ tránh đi nguy
cơ đó cũng không dễ dàng một chút nào trong tình
hình hiện nay mà cũng không thể làm trong ngày
một ngày hai. Do vậy, những hiểu biết chân thực
về họ sẽ rất ích lợi trong công việc rất khó khản
nhưng đầy tính nhân đạo khi chúng ta có ý định
giúp họ thoát khỏi những khó khán đó. Và họ cũng
chi là bà con của những nhóm mà chúng tôi đã có
dịp trình bày vói bạn đọc và cũng là những nhóm
ngưòi cần có sự giúp đỡ của chúng ta.

154

II. TẠI SAO LẠI GỌI HỌ LA NGƯOI RỤC TRONG
KHI TÊN GỌI CHÍNH THỨC VỀ MẶT NHÀ
NƯỚC CÚA HỌ LÀ NGƯỜI CHÚT ?

2.1.
Như nhiểu lần chúng tôi đã trình bày,
trong danh mục chính thức của Nhà nước thế hiện
ở Quyết định số 121 - TCTK của Tổng cục thống
kê ngày 2/3/1979, nhóm người này có tên chính
thức là dân tộc Chứt. Tên gọi này là tên gọi mà
một số nhà nghiên cứu mói đặt cho họ. Theo
những tài liệu hiện có, tên gọi này chỉ mói có từ
năm 1973 khi ngưòi ta tiến hành khảo sát để xác
định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc
Việt Nam (*). Các tác giả này giải thích ràng các
tộc người có tên gọi là Mày, Rục, Sách tự nhận
mình là ngưòi Chứt vói nghĩa là "những ngưòi
sống ở núi đá". Từ việc xác định như vậy các nhà
nghiên cứu này gọi chung cả ba nhóm ấy là người
Chứt và tên gọi này trở thành tên gọi chính thức
khi Tổng cục Thống kê công bố Quyết định 121 TCTK gộp chung cả ba nhóm này vói người Arem
(*) Xin xem chẳng hạn : Phạm Đức Dương, về mối quan
hệ thân thuộc gìiìa các Ngôn ngữ thuộc nhóm Việt
Mường ổ miến Tăy Quảng Bình, trong "về vấn đề xác
định thảnh phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc:Việt
nam, NXB khoa học xã hội, Hà Nội 1975, tr.500.
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và Mã Liềng thành một "dân tộc" thống nhất.
Đúng là trong ngôn ngữ của các nhóm Mày,
Rục, Sách, từ có vỏ ngữ âm là Chứt có nghĩa là
"núi", "lèn đá". Trong ba nhóm người này, nhóm
người có tên gọi là Sách thường sống ở vùng núi
vừa có những lèn đá vôi cao vút và vừa có những
khoảng đất bàng phẳng cạnh lèn đá, được gọi là
những "hung". Và như vậy, việc giải thích những
nhóm người này là những người sống ở vùng núi
đá là có lí.
2.2.
Nhưng như vậy vì sao người ta lại gọi một
nhóm trong "dân tộc chứt" là người Rục. Có thể
nói ràng trước khi có một tên gọi chính thức
chung cho các nhóm như đã nói, mỗi một nhóm
ngưĩri đểu có tên gọi riêng của mình. Cái tên Rục
mà chúng ta biết đến là do người Sách gọi để chỉ
nhóm ngưỉri khác vối nhóm ngưòi của mình, mang
tính địa phương rõ nét.
Như sau này chúng tôi sẽ nói rõ, người Sách và
người Rục có cùng một ngôn ngữ - văn hóa và họ
sống gần nhau, là láng giềng của nhau. Nhưng
những ngưõì được gọi là Sách vẫn gọi những
ngựòd bà con láng giềng của mình là Rục. Người
Rục. Sự phân biệt ấy chính là cán cứ vào đặc điểm
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nơi cư trú. Những nơi người Rục sinh sống thường
là những vùng núi đá vôi điển hình. Noi đây
thường có những con suối chui xuống lòng đất và
đương nhiên có những noi nước trỗi lên từ lòng
đất đá. Trong ngôn ngữ của họ, những noi, những
chỗ nước chui xuống hay trỗi lên ấy lả những rúk
đák. Những người được người Sách gọi là Rục là
những người thường sống ờ nơi có nước trỗi như
vậy. Do đó có thể hiểu cách gọi người Rục là để
chỉ người sống ỏ rục nước", phân biệt với người
Sách là những ngưòi "ở thành từng bản, từng
làng". Khi gọi tên như vậy trong ý thức của người
Sách có sự phân biệt ngấm ngầm theo hướng
không xem họ "ngang hàng” với mình !
Trong một lần tâm sự với chúng tôi anh Cao
Manh, một người Rục ả Cu Nhái đã nói rằng thực
ra anh cũng là người Sách thôi' nhưng là người *
Sách sinh sống ở các Rục nước có ở các khe núi
đá. Sự khác nhau có chảng chỉ là sự khác nhau
về nơi cư trú. Nói như vậy có nghĩa là những
người Rục như anh Cao Manh không thích lấm
khi được người Sách gọi là Rục. Theo cách nghĩ
của chúng tôi cái tên người Rục thực ra là cách
gọi tên mang tính địa phương cân cứ vào đậc điểm
nơi cư trú.
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2.3.
Như vậy có thể hiểu người Rục "là những
ngưòi sống ở nơi có suối nước ngầm chảy lên”.
Theo Mạc Đường tên gọi này cũng chỉ mới có từ
những nám 50 khi nhóm người này đến sinh sống
ở miền Thượng Hóa nơi có những thung lủng nhỏ
phì nhiêu nàm giữa các dãy núi đá cao vút. Tên
gọi này nảy sinh từ nhu cầu phân biệt họ với
mình của người Sách cư trú ở đây từ lâu. Theo tác
giả này và một vài người khác nữa, người Rục còn
có tên gọi là người Tắc cũi, người Chà cũi. Cái tên
Tắc cũi hay Chà cũi này được giải thích là tên
"một làng nhỏ thuộc vùng núi phủ Quảng Trạch
tỉnh Quảng Bình ngày trước (ngày nay thuộc về
huyện Tuyên Hóa, giáp giới các vùng Tây huyện
Quảng Trạch" được coi là một làng mà những
người Rục hiện nay là di duệ của cư dân làng ấy
•do giặc dã, th u ế khóa phải bỏ làng ra đi !
Vậy là qua cách gọi tên nhóm người này chúng
ta nhận thấy người Rục đã được biết tới từ lâu từ
những người Láng giềng của họ. Làm sao có thể
gọi họ là người rừng cho đặng ?
IM. BẦỴ GIỜ NGƯỜI RỤC SỐNG Ớ ĐÂU ?

3.1. Nói đến địa vực cư trú của người Rục, tức

158

là chúng ta nói đến một vùng đất khắc nghiệt của
miền Tây Quảng Bình thuộc Bát; Trung Bộ. Xã
duy n h ât có người Rục sinh sống là xã Thượng
Hóa, huyện Minh Hóa (*), tỉnh Quảng Bình. Để đi
đến xã này, từ thị xã Đổng Hới, tỉnh lị tỉnh Quảng
Bình, chúng ta có thể đi theo quốc lộ 1A vể phía
Bắc quãng 30 km đến ngã ba Ba Đổn. Ngã ba này
là noi đường quốc lộ 1A cắt vói đường quốc lộ 21
(trước đây là đường tỉnh lộ 1) thuộc địa phận
huyện Quảng Trạch. Từ Ba Đồn này ngưòi ta đi
về phía Tây theo quốc lộ 21 quãng 50 km thì đến
thị trấn Đổng Lê là huyện lị huyện Tuyên Hóa (ở
thị trấ n này có một ga tầu, ga Đổng Lê là một ga
xép thuộc tuyến đường sát Bác Nam). Từ Đồng Lê
chúng ta tiếp tục đi theo quốc lộ 21 quãng 28 km
nữa thì đến thị trấn Quy Đạt là huyện lị của
huyện Minh Hóa. Qua thị trấn này chúng ta tiếp
tục theo đường Quốc lộ 21 đến ngã ba Pheo, là noi
đường quốc lộ 21 nối vào quốc lộ 15 cách Qui Đạt
chừng 18 km. Từ ngã ba Phéo, chúng ta bắt đầu
(*) Tên gọi của huyện này đã có một sự thay đoi khiến một
vài ngicời lấm lẫn. Trước năm 1976 xã Thượng Hóa
vẫn thuộc huyện Minh Hóa. Từ năm 1976 hai huyện
M inh Hóa và Tuyên Hóa nhập m ột với tên là Tuyên
Hóa. T ừ năm 1991 hai. huyện này lại tách riêng thành

hai huyện Tuyên Hóa và Minh hóa nhu’củ.
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đi theo đường 15, về phía nam quãng 12 km thì
đến xã Thượng Hóa. Quãng đường mà chúng tôi
v-ừa kể từ thị xã Đồng Hới đến đây (xóm Tiến Nhất
của xã Thượng Hóa) có thể đi bàng ô tô tuy có khó
khán ít nhiều, ỏ xóm Tiến Nhất này muốn đi vào
nơi người Rục ở, chỉ có cách duy nhất là đi bộ.
Trước đây vào mùa khô có hai lối đi bộ vượt qua
các dãy núi đá vôi ngán giữa vùng Tiến Nhất, Phú
Nhiêu, Phú Minh của Thượng Hóa là noi người
Nguổn(*) cư trú vói vùng Yên Hợp và Cu Nhái là
nơi ngưòi Sách và người Rục cứ trú. Lối thứ nhất
quá vể phía Nam của xã, xa hơn nhưng ít dốc hon.
Còn lối thứ hai đi ngay ở xóm Tiến Nhất, gần hơn
nhưng có một quãng leo núi dốc đứng độ chừng một
tiếng đồng hổ. Đi bộ theo lối này để vào Yên Hợp
là làng của ngưòi Sách chỉ hết độ 4 giờ. Từ Yên Hợp
đi tiếp đường rừng vào Cu Nhái nơi ngưòi Rục sinh
sống chỉ quãng tiếng rưdi đến hai tiếng đổng hổ. Cu
Nhái gần như là trung tâm cư trú của người Rục
và noi đây có một tên mới là xóm Hợp Hòa. Lấy nơi
này làm trung tâm, người Rục cư trú rải rác ở
những điểm khác nhau.
■(*)■ Người Nguồn là m ột nhóm dàn tộc thiếu số gẵn với
người Mường cư trú chủ yếu ổ huyện M inh Hỏa. Nhóm

người nàỳ hiện nay vẫn được coi là người Việt.
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Vào những tháng mùa mưa trong năm (khoảng
tháng 8 âm lịch) nơi ở của người Sách Yên Hợp và
người Rục ờ vùng Hợp Hòa như bị cách biệt với
Ỵ.ã hội bên ngoài vì các thung lủng đẩy ắp nước
không thế đi được. Lúc này, vì chuyện gì đó, phải
đi lại giữa hai vùng, người ta chỉ có cách di men
theo những triền núi đá. Cách đi này vừa xa, vừa
rất khó đi cho nên không phải người nào cũng có
thế thực hiện được. Chúng tôi chưa bao giờ phải
gặp cảnh này nhưng theo người dân sở tại kể lại,
khi tròi mưa nước ngập các thung lũng như thế
chỉ có cách là ngồi một nơi mà chờ nước rút, may
ra thì dăm bảy ngày / nếu không, có khi mất cả
một tháng trời.
3.2.
Đường đất đi đến noi người Rục cư trú là
như vậy. Nhưng khi nói rằng người Rục sống ở
Họp Hòa xã Thượng Hóa không có nghĩa là họ
sống tập trung ở một noi. Hợp Hòa - tên mới được
gọi đế chỉ đon vị hợp tác xã của người Rục từ
những nám 1962, hay Chu Nhái - tên thường gọi
vùng người Rục cừ trú bao gổm nhiều điểm định
cứ rải rác khác nhau. Theo con số mà chúng tôi
có được vào tháng 5/ 1991 khi đi nghiên cứu địa
bàn thì người Rục sống ở vùng Cu Nhái với những
điểm như sau :
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- Hung Ổ ồ có 7 hộ do ông Cao Êm làm trưởng
bản ; hung Mò o có 9 hộ do ông Hổ Pứa làm
trưởng bản (ông này gốc người Mày ở Cha Lo lấy
vợ người Rục rồi xuống đây ở), c ả hai nhóm này
có 66 nhân khẩu.
- Hung Lử Làn có 7 hộ với 35 khẩu do ông Cao
Bá Nhện làm trưởng bản.
- Hung Ón có 10 hộ với 44 khẩu và Paròng có
12 hộ với 54 khẩu. Nhóm này do ông Cao Ban làm
nhóm trưởng. Thuộc vào nhóm này có hai hộ là
ông Cao Chơn và Cao Sàng ở cách Paròng một
ngấy đi bộ về phía nam.
- Ngoài ra còn có 4 hộ (13 người) sống ở bẩn Yên
Hợp vói người Sách. Bốn hộ này tuy được gọi là
người Rục nhưng khi họ sống ở Yên Họp thì họ
sinh hoạt' giống như người Sách ỏr đây.
Như vậy, vào thờị điểm này, người Rục có 51 hộ
vói 212 nhân khẩu sống rải rác ở nhiều thung
lũng khác nhau ở vùng Cu Nhái (Hợp Hòa) thuộc
xã Thượng Hóa. Nếu chúng ta lây làng Yên Hợp
của người Sách làm điểm xuất phát thì có những
điểm như Ón hay Mò o ehỉ cần đi bộ từ 30 phút
đến 1 giờ là đến noi. Xa hơn về phía Tây là Lử
Làn với ba bốn giờ đi bộ. Xa hon nữa là Paròng
::-0ị$:Ẻ"
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hay như đã nói là noi các ông Cao Chơn, cao Sàng
ở, phải đi hết một ngày đường mới tới. Tình trạng
ở phân tán như thế bát đầu từ nám 1989 khi-điểm
định cư tập trung ở hung Cu Nhái không làm cho
người Rục tập trưng về đây yên tâm. Thiếu đói và
bệnh tật làm cho họ nghĩ ràng tách ra sống phân
tán như vậy dễ kiếm sống hon và do vậy Ít1jị bệnh
tật hơn !
3.3.
Nơi ngưòi Rục (cũng như người Sách Yên
Hợp) cư trú là một vùng rứng núi đi lại rất khó
khán. Như chúng tôi đả nói qua ở trên, muốn đi
vào vùng này, nhất thiết phải đi bộ và leo qua dãy
núi đá vôi ngãn cách giữa phía đông và phía tây.
Lối đi ờ xóm Tiến Nhất có dốc đá dựng đứng, chân
người đi trước như đạp lên đầu người đi sau.
Những ai ít khi đi bộ, leo dốc khi đi qua quãng
đường này sẽ là một khó khăn không nhỏ. Riêng
đối vói người Sách ở Yên Hợp và người Rục ở Cu
Nhái, do đi rừng và leo núi như cơm bữa nên họ
cảm thấy bình thường. Chính vì sự giao lun khó
khán như vậy, khu vực này là một vùng rừng già
với những tán rừng phủ kín, đất ồr các thung lũng
nhỏ hẹp rất tốt. Tuy nhiên theo thói quen canh tác
theo rẫy, dân cư ờ đây vẫn chặt cây đốt rừng

khiến những thảm rừng bị .tàn phá ghê gớm. Nãm
1983 khi từ Yên Hợp đi vào Cu Nhái, giữa đường
gặp trơi mưa chúng tôi đã từng tránh mưa trong
những hốc cây rừng bị chặt và đốt cháy còn sót
lại.'Điều đó đủ thấy cây rừng ở đây to như thế nào
và sự phá rừng làm rẫy của đổng bào ỏ đây ảnh
hường như thế nào đến sinh thái rừng ỏ đây.
Những lần -sau vào đây, chúng tôi nhận thấy các
đám rẫy trước đây bây giờ là những bãi trống đầy
cỏ lau mọc và vết loang của việc đốt rẫy cứ tiếp
tục gặm nhấm thảm rừng ở đây.
(Sơ đổ nơi người Rục cư trú)
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IV. NGƯỜI RỤC SẢN XUẤT VÀ ẢN Ổ RA SAO ?

Biết được nơi ở của ngưòi Rục, chắc bây giờ bạn
đọc muốn biết họ làm án như thế nào mà đến nỗi
có người gọi họ ĩà người rừng. Những điều mà
chúng tôi sắp nói dưới đây sẽ là những thông tin.
Và chúng tôi tin rầng người đọc sẽ tự rút ra cho
mình những nhận định từ những thông tin ấy.
4.1. Trước hết chúng tôi xin kể về tình hình sản
xuất của họ. Người Rục thu nhập để sống bằng
hai nguổn chính : Trồng trọt và săn bát - hái
lượm.
Mặc ‘dù ở một vùng đất tốt người thưa nhưng
do kĩ thuật canh tác lạc hậu, người Rục vẫn là
một tộc người không thể sống bằng thu nhập của
nghề trồng trọt. Để có được một đám rẫy trỗng
lúa, ngố hay sắn, người Rục cũng làm như những
người Sách bà cọn của mình là chọn một vạt rừng
phát rẫy. Sau khi chặt cây, họ chòr cho đến mùa
nắng (khoảng tháng 3 và tháng 4 âm lịch) thì dốt
rẫy. Sau đó họ dùng cây chọc lỗ và trỉa hạt y hệt
như những tộc ngươi khác (ngxròi Arem, người Mã
Liềng, người Sách v.v...) ở trong vùng. Cây lúa lên
vói điểu kiện không có sự chăm sóc như vậy coi

166

như chẳng thu hoạch được là bao. Có thể nói cách
sản xuất cổ truyền ấy thực ra là một cách sản
xuất có làm mà không có ản ỏr cả người Rục lẫn
những tộc người khác. Cách trổng lúa thì nhu
vậy. Cách trổng ngô sán thì cũng chẳng tiến bộ
hon chút nào. Sau khi trỉa hạt, tất cả là nhờ vào
sự thuận hòa của tròi, là sự nhiệm mầu của đất
mà thôi. Cho nên những thứ mà họ thu được từ
cái gọi là trổng trọt ấy không đáng là bao mặc dù
số lượng rừng họ phá để có những rẫy lúa rẫy ngô
ấy là không ít. Cứ với thói quen này thì chỉ có một
hằng số không thay đổi ; phá triệt rừng nhung
.vẫn không đủ ăn.
Đã có lúc năng suất trổng trọt của ngưòi Rục
cũng có tăng lên. Ấy là hổi vào khoảng những
nám 70, khi ở vùng này phong trào hợp tác xã
đang phát triển mạnh. Tôi nhớ hổi đó ở thúng
lũng Cu Nhái, các gia đình người Rục sống quây
quần trên một khoảng đất rộng. Anh Hổ Phứa,
vốn là người Mày ở Cha Lo về làm rể ngươi Rục
ở đây đã đưa tôi tới một vạt đất trổng ngô đáng
được thu hoạch để xem bà con đang lao động b
đây. Tôi thấy bà con người Rục đang bẻ ngô gom
lại thành đống để chia cho mỗi gia đình. Tôi tới
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gia đình nào cũng có ngô nướng, ngô ăn vui vẻ.
Nhưng rồi những nám sau đó trơ lại, tôi không
gặp những cảnh này nữa. Để chúng ta có một ấn
tượng về sự thiếu đói của người dân. Rục trong
những năm sau này, tôi xin nêu một vài con số trợ
cấp Lưong thực mà người ta đã giúp đỡ họ như
sau để chúng ta tự suy ngẫm :
- Đạt trợ cấp phát ngày 6/4/1986 mỗi khẩu được
giúp 1,2 kg gạo. Số hộ được nhận là 43 hộ vói 209
khẩu hết 246 kg.
- Đợt trợ cấp phát ngày 25/3/1990, mỗi khẩu
được 1 kg gạo. Tất cả có 205 khẩu được cấp phát
205 kg.
- Đợt trợ cấp phát ngày 2/9/1990 (17/7 âm lịch)
vói 47 gia (tình (209 khẩu) người Rục được cấp
phát 152 kg gạo và 498 kg lúa.
Chính vì tình hình sản xuất như vậy cho nên
nguổn sống của người Rục nhờ chủ yếu vào hái
lượm và sản bắt ỏr trong rừng. Nguổn hái lượm là
thu nhặt các loại hoa quả trong rừng tìm cây báng
để lấy bột nấu ăn. Cây báng (tiếng Rục là kơl
kapăk) là một loại cây họ dừa. Khi gặp được loại
cây này, người. Rục đẵn lấy từng khúc rổi ngâm
xuống dưói suối. Sau đó họ vớt lên, bổ và cắt ra
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từng miếng nhỏ rồi bí vào CÔI để giã. Họ giã
những miếng câv ấy cho đến khi nào có được một
ít bột thì dùng bột.ấy níu ân, giống như một loại
bánh đúc mà ngưòi xua vẫn nấu. Ngoài những
th ứ hái lươm ấy ra họ vào rừng sản bắn thú. Loại
thú mà người Rục bát dược thường là khí, sau đó
là lợn rừng. Trước đây đế bất những thứ này
ng-ười Rục dùng nổ vạ các loại bẫy. Nhưng sau
những năm chiến tranh, bên cạnh cách dùng bẫy,
người rục đã dùng súng quản dụng để bắn thú
thay cho việc dùng nỏ. Nghề sân bắn hái lượm trở
thành nguồn sống chính của họ và do vậy đã có
một người nước ngoài, ông Gioc - giơ Bu -đa rel gọi
họ là "người sán khỉ và án cây" khi vào năm 1962
ông đi lên vùng này để nghiên cứu.
t

4.2.
Với tính hình sản xuất và nguổn kiếm sống
nlhư đã nói ở trên, chúng ta sẽ hình dung ra ngay
rầng người Rục đã ở ra sao để phù họp vói đặc
điểm sinh hoạt kinh tế như thế.
Tất nhiên là họ ở tàn mát ở trong rừng và nay
đây mai đó. Vì như vậy họ mói dễ lang thang để
tìm cây nhúc và khỉ c trong rừng. Cuộc sống nay
đây mai đó ấy tạo ra cho họ một thói quen tạm bọr,
trú ngụ trong hang đá sẵn có hay làm nhà tạm lọp
bằng lá chuối. Những "ngôi nhà" như vậy chỉ trú
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ngụ được ít ngày và khi nào lá úa thì họ lại
chuyển đi noi khác. Cho nên họ đã được người Lào
gọi là "khạ Tong lưomg" có nghĩa là ngưòi "mọi lá
vàng" là như vậy. Đó là tình cảnh trước đây của
họ.
Người Rục cũng đã có lúc từ bỏ cái cảnh gần
như màn trời chiếu đất ấy. Đó là lúc chính quyền
sở tại vận động họ vào "hợp tác xã" như chúng tôi
đã nói ở trên. Ãy là quãng thời gian suốt từ những
năm 1958 đến cuối những nám 1980. Như đã nói,
họ tập trung về vùng Cu Nhái, làm nhà trệt như
nhà người Việt, người Nguồn, người Sách đã làm.
Tất nhiên là những ngôi nhà ấy cũng rất sơ sài
nhưng không tói mức sơ sài như người Arem và
Mã Liềng. Ngôi nhà anh Cao Ên ở 0 ô mà chúng
tôi đến vào nám 1991 cũng chẳng khác gì những
ngôi nhà người Sách ờ xóm Yên Họp gần đó.
Chúng tôi thấy rằng ở ngổi nhà trệt ấy đã có
giưĩmg, có quan tài để sẵn phòng lúc "hậu sự".
Chung quanh ngôi nhà có cây mít, có đu đủ, có
chuối ăn quả và trong nhà có nuôi chó, mèo, lợn
và gà. Nhung đáng tiếc thay vào những nám 1986
- 1987 ở vùng Cu Nhái này có một bệnh dịch mà
sau này qua kể lại, chúng tôi biết là bệnh sởi. Vói
thói quen cứ nóng thì ngâm mình xuống suối, dân
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làng Rục này đã bị cãn bệnh kị nước quái ác gây
nên những tử vong không nhỏ. Sau trậ n dịch sơi
ấy, nhiễu người Rục cho ràng sống tập trung lại
thành làng không hợp với thủy thổ và "sức khỏe”
nên một số lại bỏ vào l ừng chọn những nơi diều
kiện tự nhiên "hợp” với thói quen của mình hom.
Một số khác không ít tuy cũng không ở thung lũng
Cu Nhái nữa nhưng dời đi từng chòm bốn nám
nhà một và vẫn làm nhà trệt như xóm Lủ Làn của
ông Cao Nhện.
Chính vì cú sốc vào nãm 1986 - 1987 này mà
anh Võ Xuân Trang dã nệu lên một lời cảnh báo
mọi người vào nám 1987. Và rổi sau đó người ta
đua nhau nói vê người Rục hhư là "người rừng",
coi như là một sự phát hiện mới mẻ. Họ quay
phim, chụp ảnh cảnh sống tạm bợ mà ông Cao
Chơn, Cao Sàng đang sinh hoạt sau khi rời bỏ Cu
Nhái và quên đi 7 hộ ở Lủ Làn, 9 hộ ở Mò o và 7
hộ ở Ồ Ổ, tuy cũng rời Cu Nhái do trận dịch
nhưng làm nhà ở, nuôi bò nuôi lợn.
Để thay cho lòi kệít của mục nhỏ này đhúng tôi
chỉ xin nói lại một điểu rằng : dù thế nào đi nữa,
nếu vẫn cứ với phưong thức canh tác phá rừng đốt rẫy - chọc lỗ trỉa hạt như hiện nay, nếu nguổn
sống chính vẫn nhờ vào săn bắn hái lượm ở rừng
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thì cho dù người Rục có ở hang hay làm nhà thì
cuộc sông của họ vẫn chưa no đủ. Mà không no đủ
thì bệnh tật lúc nào cũng kề bên. Thiếu đói và
bệnh tậ t sẽ làm mọi nguyên n hân cho những biến
động mà chúng ta khó có thể lường trước được sẽ
xảy ra đối vói họ như thế nào.
V. TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NGƯỜI RỤC HIỆN NAY
RA SAO ?

Xin thú thực với bạn đọc, cho đến bâv giờ chúng
tôi vẫn chưa biết gì về tổ chức xã hội trước đáy
của người Rục mặc dù đã nhiều lần tiếp cậr. vói
họ. Bởi vì để hiểu được điều đó, chỉ có thể gặp gỡ
những người Rục nhiểu tuổi. Mà Điều đó thi lại
quá hiếm. Cũng có thể trước đây người Rục khôr.g
sống thành một làng riêng mà chỉ sống từr.g
nhóm một nên họ không có ấn tượng gì về tổ chức
xã hội. Vì thế chúng tôi chỉ có thề nói về cái xã
hội hiện nay của họ được tổ chức ra sao.
5.1.
Trong ý thức của người dân địa phương xã
Thượng Hóa, nơi người Rục cư trú, người ta cho
rằng người Rục có làng riêng của họ, mặc du họ
sấng rải rác mỗi nơi vài gia đình và với khcảng
cách có khi đi hàng ngày mới tối noi. Những người
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Rục ơ các điểm khác r.hau củng nghĩ thế. Dù họ
không ở hung Cu Nhái nhưng họ vẫn nhận là
người làng Cu Nhái và làng nảy có một cái tên
khác xám Hợp Hòa.
Chúng ta nhớ lại, vào những nám cuối thập kỉ
50, ngưòi ta vận động ngưòi Rục sống rải rác ở
trong Vừng tập trung lại một nơi. Lúc đó phong
trào họp tác xã đang phát triển m ạnh và nó có
những iru điểm nhất định nên người Rục cũng đã
lập hợp tác xã - Họp tác xã Hợp Hòa. Khi được
thành lập, hợp tác xả một m ặt vừa vận động bà
con sản xuất tập thể (như tôi đã kể), m ặt khác
kiêm luôn nhiệm vụ quản lí hành chính, ông chủ
nhiệm dầu tiên của hợp tác xã này là ông Cao
Nhận. Sau đó người kế nhiệm ông là ông Hổ Pứa.
Chúng tôi biết ông Pứa làm nhiệm vụ này từ
những nám 1980 cho đến thòi điểm 1991. ơ cương
vị phó chủ nhiệm là ông Cao Ên (vào thòi điểm
1991). Toàn hạp tác xã có một chi bộ do ông CaoNhận làm bí thư từ trước tói nay. Vào thời điểm
này mặc dù người Rục chia thành 7 nhóm sống ở
7 noi khác nhau, tổ chức xã hội theo kiểu hợp tác
xã ấy vẫn còn tổn tại và vẫn hoạt động giống như
cơ Cấu của một đơn vị hành chính.
«
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5.2. Làng (hay HTX) Hợp Hòa của người Rục
không có trường và trạm xá riêng. Các sinh hoạt
này được gán liền vói hoạt động của người Sách
ở Yên Hợp.
Theo thầy giáo Đinh Thanh Bình cho biết
trường chung của hai làng Họp Hòa và Yên Hợp
có 4 giáo viên. Người thầy giáo này vào đây từ
cuối năm 1981 và anh đã liên tục ở đây 10 nám.
Theo anh trong nám học 1990 - 1991 ở địa điểm
Lủ Làn của người Rục, tuy đi đến trường mất gẩn
4 tiếng đổng hổ cũng đã có 5 em nhỏ đến trường
để học. Về sau các em bỏ dần mà chỉ còn một em.
Cả hai làng được xây dựng chung một trạm xá
với hai y tá thường trực. Một người là Cao Xuân
Lục (là con ông Cao Ên) và người khác là Hô Pốn
(con ông HỔ Pứa). Hai người này được đào tạo y
tá ở huyện và nhậh phụ cấp 42 ngàn đổng/ tháng
vào nám 1991. Trạm xá có tủ thuốc trị giá 60
íigàn. Thuốc được cấp không cho bà con hai làng
khi họ đến chữa bệnh.
5.3. Người Rục, tuy sống ở một nơi hẻo lánh
như vậy nhưng cũng đã có những người đi ra
ngoài tiếp cận vói xã hội và tham gia lực lượng vũ
trang.

174

Người thứ nhất phải kề đến là ông Cao Nhện.
Ông là chủ nhiệm HTX Họp Hòa đầu tiên và cũng
là người bí thư chi bộ gần như không thay đổi của
ngtrời Rục. Ỏng Cao Nhện đã nhiều lần tham gia
các cuộc họp ỏ Đổng Hói để báo cáo thành tích xây
dụng bản làng từ những nám 60. Đối vói người
Rục, ông là một người có uy tín và do vậy ông được
người Rục tín nhiệm và tôn trọng. Người thứ hai
chúng tôi muốn nói đến là anh Cao Xuân Thuỳnh.
Hiện nay anh sống vói hai người con ở Mò o. Anh
đã từng là trung úy công an vũ trang và ròi quân
ngũ vào năm 1986. Chúng tôi gặp anh vào nám
1991 và đã nghe anh kể những noi anh đã từng
đóng quân trong khoảng 15 năm quân ngủ.
Kể về những con người này chúng tôi chỉ muốn
nói hộ người Rục ràng, họ không phải là một tộc
người rừng mặc dù hiện nay cuộc sống của họ rất
khó khăn.
5.4.
Người Rục do sống gần với người Sách ở
Yên Hợp nên có một mối quan hệ đậc biệt với
những người Sách ở đây. Trong số họ một số
người vẫn lưu giữ thói quen sống trong rừng, một
số ngưòi Rục khác sống ổn định như người Sách
và họ bắt chước người Sách ở tất cả các phương
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diện, như laọ động sản xuất, chán nuôi và làm
nhà cửa. Theo suy nghĩ của chúng tôi đây là một
điểm khác biệt rất quan trọng giữa người Rục với
người Arem, giữa người Rục vói người Mã Liềrig.
Sự khác biệt này mang ý nghĩa tích cực khi chúng
ta muốn biến đổi xã hội lạc hậu của người Rục.
Bởi vì chúng ta có bên cạnh họ một hình mẫu xã
hội cao hơn, gần gũi với họ, thân thuộc với họ và
hiện đã được một bộ phận không nhỏ người Rục
bắt chước. Yếu tố này sẽ phải được khai thác triệt
dể khi chúng ta đầu tư xây dựng và phát triển
người Rục, tránh cho họ một tình trạng suy thoái
có thể xảy ra.
Ngoài sự gần gũi vể địa lý, giữa người Rục và
người Sách còn có sự gần gũi mang tình bà con họ
hàng. Chúng tôi chỉ xin nêu một ví dụ : anh Cao
Khang hiện nay là chủ nhiệm hợp tác xã Yên Hợp
của người Sách cũng là người có một nửa dòng
máu của người Rục. Bố anh, ông Cao Thôn, lấy chị
gái cùng cha mẹ với bà Mun là người Rục sống ỏr
Mò o. Chp nên có, thế nói sự chia cát Rục - Sách
như chúng tôi đã nói ở trên là một sự phân cách
giữa những người sống ổn định ở một noi và
những người chưa có cuộc sống ổn định. Điểu đó

cũng giống như vào thời điểm bấy giờ có những
người Rục sống tạm bợ như ông Chon và Sàng từ
Pà Ròng đi hết một ngày đường mới tới và cũng
có những người Rục sống có nhà có cửa như ông
Cao Ên. Đến một lúc nào đó rất có thể sự khác
biệt đó sẽ làm nảy sinh sự khác biệt như ngưòi
Sách và Rục bây giờ.
VI. MỘT VÀI TẬP TỤC CỦA NGƯỜI RỤC MÀ
.CHÚNG TÔI ĐẢ BIẾT LÀ GÌ ?

6.1.
Anh Võ Xuân Trang, một trong số ít người
hay đến nơi người Rục cư trú trong những nám 80
có cho chúng tôi biết ràng trong cộng đổng người
Rục có những người giông như thày phù thủy.
Những người này có khả năng làm cho ngưòi ta
ốm theo kiểu bất thần đau đầu dữ dội hay đau
bụng quằn quại. Nếu không biết để cầu xin họ
"giải", người bị đau có thể dẫn đến tử vong. Anh
kể cho chúng tôi biết rằng chính bản thân anh đã
bị một lẩn như vậy. Người bị làm như thế thường
là những người có điều gì làm cho người Rục phật
ý hay không gây được cảm tình với họ. Anh trang
còn cho chúng tôi biết tên một vài người Rục có
thể làm cho ngưòi ta đau đớn như vừa kể ở trên.
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Thú thực với bạn đọc, tuy không dưói 5 lẩn đến
ãn ở hay làm việc với người Rục, chúng tôi chưa
thây hiện tượng
đó bao giờ. Cho nên nghe thì nghe
9
$
vậy và chúng tôi xin chép ra đây để mọi người biết
mà hoặc là "thử nghiệm" hoặc là phòng tránh.
Trong khi làm việc vói người Rục chúng tôi cũng
có một lần do vô ý đã vỗ vào vai một người Rục
để thể hiện sự thân mật với nhau. Người mà
chúng tôi vỗ vai ấy theo anh Trang có thể là "phù
thủy". Cử chỉ vỗ vai nếu là cử chỉ thân mật đối
với chúng ta khi suồng sã thì theo lời kể của anh
Trang lại là cử chỉ gây khó chịu cho người Rục và
do vậy người vỗ vai rất có thể bị làm cho đau đầu,
đau bụng. Cũng may lần ấy chúng tôi không việc
gì, không rõ là vì được tha hay chuyện làm đau
đớn như vậy chỉ là chuyện kể mà thôi.
6.2.
ở phần kể về người Arem và người Mã
Liềng, chúng tôi đã nói vể lệ đặt tên con của họ.
Khi tiếp cận vói người Rục, chúng tôi thấy họ
cũng có một cách dặt tên tương tự rất thú vị.
Chúng tôi xin kể tục lệ ấy để tiện cho chúng ta
so sánh.
Khi đặt tên con, ngưòi Rục dựa vào việc sinh con

trai hay con gái đầu lòng. Nếu đứa con. đẩu lòng
là con gái thì tên cứa đứa con sẽ theo vẩn tên cúa
bố, còn khi con đấu Lònq là trai thì tên. con theo uẩn
người mẹ. Những đứa smh tiếp sau sẽ là hai cách
lựa chọn. Hoậc là nếu là con gái thì theo vẩn tên
bố, nếu là con trai thì theo vẩn tên mẹ giống như
đứa con đầu lòng. Hoạc là các em lấy theo vần tên
của anh chị đã được dạt trưóc. Chúng tôi xin nêu
một ví dụ : Ông Cao Nhện có vợ tên là Cao Nhàn
sinh được 4 con (3 trai, một gái)
Bố

Con

(Nhện)

Mẹ
(Nhàn)

Lan (trai)_
Oàn (trai)_

___________________ Nguyên (gái)
Hiến (trai)

Nhân nói chuyện về việc đặt tên chúng tôi cũng
xin nói qua về chuyện ghi họ của các nhóm người
này. Thực ra những người Arem, Mã Liềng, Rục,
Mày trong nhóm Chứt mói chỉ có họ từ khi chúng
ta có nhu cầu kê khai dề quản lí các tộc người này.
Nếu như người Sách ờ Yên Hợp (thượng Hóa) có
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là tục lệ cưới xin. Bạn đọc sẽ có điều kiệ
giữa tục lệ của người Arem và Mã Liền
lệ của ngưòi Rục khi bạn đọc theo dõi nh
viết dưới đây.

Cao, Đinh, Trần thì người Arem chỉ có họ
người Rục chỉ có họ CAO, người Mày có
oặc Đ IN H và người Mã Liềng có họ HỚ

O.

kinh nghiệm tìm hiểu vãn hóa của các cu
hu vực nói trên,, chúng tôi nghĩ rằng rất
ọ Đinh mà người Arem, người Sách và
M ày m ang là do chịu ảnh hưởng của họ
guổn. Nói cách khác, ở các nhóm người họ
ọ Đ inh ấy bằng cách này hay cách nọ ảnh
ủa ngưòi Nguôn đã tác đọng đen họ. Voi
của ngưòi Rục, rõ ràng chúng ta chỉ thấy
g của người Sách họ Cao đến người Rục
. H ay nói một cách khác giữa người Rục
i Sách có một mối quan hệ đặc biệt khiến
lấy họ tương đôi thuần nhất trong nhóm
êng chuyện người Mã Liềng và người Mày
Hồ thì vấn đề hình như đã đi theo một
khác : ho băt chước cách đặt ten họ cua
hùa - m ột tộc người Bru - Vân Kiều cư trú
và do vậy họ có tác động qua lại với nhóm
ều hơn. Tất nhiên, tất cả những điều mà
ôi vừa nói đó sẽ phai được kiem chưng lại.

Môt tục lệ khác m à chúng tôi hay quan tâm

Vào tuổi lấy vợ lây chồng, sau khi q
nhau và được sự đổng ý của gia đình, n
trai phải làm lễ hồi đến nhà con gái ! Đ
hói người con trai phải chuẩn bị một số t
12 nnêng trầu (tiêng Rục gọi là m zg
- 2 con gà {hai rơka)
- 2 cái bát (hal tuội)

2 hu rượu (bây giò’ là bôn chai rượu).

Người con trai mang những thứ lễ vật
nhà gái. Nêu nhà gái đổng ý, ngưòi bố cô

rót rượu và mang tất cả lễ vật bày ra nh
K

trầm hương vào bát. Người bố sẽ khấn m
ma rừng ràng nhà đã có chàng rể và xin

nay chàng rể có thể đến ờ nhà mình đưạc
hỏi này, người con rể có thể về nhà mình
có thể ở nhà vợ.

i

,

Sau lễ hổi từ 1 đến 3 năm tùy thuộc và
gia đình, người Rục sẽ làm lễ cưới. Lễ cư

to chuc ơ nha gá 1. Nhà trai mang họ hàng

hất th iết phải có ông bố (hoặc người thay thế)

Làn. Anh ở tuổi ngoài 40 và là người
người "biết về tộc người mình" nhiều

nhà gái. Lễ vật tổ chức cưói gổm :
con lợn to để án thịt.
cái nổi đồng

3 con rạ (loại dao phát rẫy)

30 cái bát

VII. TIẾNG NÓI CÚA NGƯỜI RỤC CÓ
CHÚ Ý ?

Nhir đã nói ở phần trên, chúng tô

những người nghiên cứu ngôn ngữ. V

1 chuỗi hạt cườm (chuỗi hạt cườm làm bàng

tìm hiểu lịch sử tiếng Việt mà lặn lộ
cứu tiếng Rục và rộng ra tìm hiểu n

cây cu ru rừng).

vãn hóa khác nhau của họ. Những đ

hà gái chuẩn bị gạo và rượu cho đám cưói và
àng hai gia đình ăn uống vui vẻ. Sau lễ cưới
i con gái trở về nhà chổng và phải mang theo
ít gạo, quần áo, chăn đáp và nhất thiết phái
ột cái nó I ná. Đến nhà chỗng ở ba ngày đôi vọ
g lại trở vể nhà gái. Khi trơ về nhà bố mẹ, đôi
hổng phải mang theo một cái nổi đổng, 4 con
một con để sống và ba con đã làm thịt). Khi đến
bố mẹ vợ, tất cả mọi người trong gia đình kể
on rể bác một cái nổi lên bep, đặt vào đó một
đũa, 1 vòng cườm và bắt tay nhau trong cái nồi
Lúc ây ông bố vợ tuyên bô với ma nhà là từ nay
đi, hai vợ chổng đã thực sự lấy nhau.

phải được những ngành khoa học khá

gười kể cho chúng tôi ghi chép những tục ]ệ
xin của người Rục là anh Cao Mành ờ Lử

nhung vì nhiều lí do đã bị lãng quên h
tìm hiểu qua loa.

7.1.
Sự quan trọng của tiếng R
nghiên cứu lịch sử tiếng Việt cũng
tiếng Arem, tiếng Mã Liểng và đã đư
nói nhiểu ở phần tiếng Arem. Tuy nh
nhau của tầm quan trọng ấy chính
tiếng nó lưu giữ những nét khác biệt
của tiếng Việt cổ xưa, mà thiếu đi ch
có thế có được một cách nhìn toàn d
Việt hổi ấy. Tiếng Areni, tiếng Rục
Liềng... cũng giống như những đứa con
k ế thừa những nét khác nhau của n

Ị

\

‘

ng tiền Việt - Mường. Do vậy, tìm hiểu đặc
riêng của từng đứa con là nghĩa vụ của
nghiên cứu, dù nó khó khăn đến đâu.
Củng giống như tiếng Arem và tiếng Mã

t

tiếng Rục vẫn lưu giữ dạng thức hai tiếng
^

ủa tiếng tiển Việt - Mường mà hiện nay tiếng

hỉ còn dạng thức đon tiết. Việc lưu giữ đều

ạng thức hai tiếng của tất cả các ngôn ngữ
giá trị về mặt phựong pháp làm cho chúng
ng còn nghi ngờ gì dạng thức hai tiếng kép

ếng Việt xưa nữa. Chúng ta có thề kế ra rất
ví dụ như sau :

ười Việt nói một tiếng : Người Rục nói hai
tiếng ;

hét

ga ket'

ấu

cakụ

gáy

tơkál

ắn

pơ sính

ết

kàsit’

ng

kàsâng

ôi

kơpui

cá)

kâmpi

ui

tupui

ị

Quan sát 9 ví dụ chúng tôi nêu ra ơ
đọc sẽ thấy có ba nhóm từ tưong ứng k
0 ba ví dụ đầu, hiện tại tiếng Việt là mộ
° đí*u từ’ còn ở tiếng Rục thì ở đẩu tiến
là một âm k. o nhóm thứ hai âm đầu củ
Việt là một âm r nhưng ả tiếng Rục, âm
tiếng thứ hai lại là một âm .<?. ở ba v
cùng, âm đàu của tiêng Việt là một âm V
ứng với nó trong tiêng Rục là âm p ở âm
hai. Nhờ sự tương ứng như th ế các nhà
học lịch sứ đã phát hiện qui luật chuyển
tiêng Việt, nó giống như một qui luật của
học khác và nó được đật tên là qui luậ
do M.Fer - Luyt (ngưòi Pháp) chứng m
tiêng Rục và rât nhiều ngôn ngữ Việt Mư
những bí mật vể quá khứ của tiếng Việt
làm sáng tỏ. Điều lạấp dẫn đáng quí ấy c
có được vói điều kiện phải có ngưòi chịu
tiêp cận với người Rục và ở một mặt kh
Rục và ván hóa Rục phải được bảo tồn đ
nó có.
‘
VIII. GIỚI NGHIÊN CỨU ĐẢ QUAN

TÂ

NGƯỜI RỤC T ừ BAO GIỜ.

8.1. Chúng tôi xin quay trở lại ý ban

/

tôi đã nói với bạn đọc. Cái ông nhà báo gọi

nguyên giáo sư Đại học Paris VII (*).

Rục là "ngưòi Rừng" ấy đã phác họa qua loa

báo đãng vào những nám cuối thập kỷ 6

n đọc ràng cho đến khi người ta giói thiệu

đã mô tá một cách kỹ lưỡng cuộc sống

Rục vào những nảin 90, dường như chưa có

của người Rục như th ế nào và do vậy ô

ên cứu người Rục. Viết như vậy là viêt một

là "những người săn khỉ và ăn cây". V

uá dễ dãi và vội vã hay nói đứng hơn là

dùng như thê, đủ biết ngưòi nghiên c

rách nhiệm đối với bạn đọc.

thấy hêt sự thực vốn có cần phải nói.

4

nói rằng không ít những nhà nghiên cứu
để tìm hiểu các m ặt ngôn ngữ, xã hội, dân

a nhóm người nàv. N ếu cản cứ vào những

t đã được in rá, chúng ta có thế kể tới giáo

c Đường, coi như ông là người đầu tiên nói

người này vói bài báo Về người Rục ổ miền

h Quảng Bình" (tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ

8, 3/1963). Bài báo của giáo sư Mạc Đường

án nhưng cho chúng ta biết những thông

n th iết về nơi cư trú, tên gọi và đặc điểm

gữ của người Rục. Ngxròi Rục được biết đến

Tất nhiên vào những nám 70, do điều
đất nước, giới nghiên cứu chưa quan
mức đến tộc người này. Nhưng sau đó v
nám 80 chúng tôi đã giói thiệu người R
đọc. Chẳng hạn ở tập "Thông tin dân tộ
Dân tộc tĩnh ủy Bình Trị Thiên và Đại
hợp H uế xuất bản sô' 4/1983 trang 40tôi đã giới thiệu ngưòi Rục trong cộng đ
Chứt. Và vào nám 1988, chúng tôi đã cù
giáo sư người Pháp là M.Fer - Luyt v
Phú Phong giới thiệu hẳn một cuốn về
tiếng Rục do Đại học Paris VII xuất b

chỉ ơ các nhà nghiên cứu V iệt Nam mà ở

nhà nghiên cứu nước ngoài nhờ hai bài báo
ếng Pháp và tiếng Anh của nhà nghiên cứu

Nam quen biết, ông Gióc - giơ Bu-đa-ren

(*) - Georges Boudarel. Au Pays des Ruc, c
singes et m anguers d ’arbres ; A sie informa
M ai - Juin 1967. P.12 18.
- Georges Boudarel. In the L an d o f Monkey H
trèé Eaters. N ew Orient.Vol 14,N°6, 12 -19
179.
-

a nhiều ngưòi khác như giáo sư Phạm
, Nguyên Viện trương Viện Đông Nam
ngôn ngữ học Xó - Viết hợp tác với Viện
học Việt Nam đã đến hoạc đã nghiên
Rục và nhóm ngưòi này.

ể tên các nhà nghiên cứu như trên chứng

ốn nói với bạn đọc một điều, chuyện

không phải là một cái gì xa lạ với giới

. Tuy nhiên nếu chúng ta đạt câu hỏi
cứu tiếng Rục, người Rục như vậy đã
có thế nói ràng là chưa đủ. Đã có một

u kiện đi lại ỏr vùng nàv quá khó khăn,

ứ khác không nói hết được, do quan
Rục là một bộ phận của người Chứt
gì đã nói về người Chứt (mà đại diện

nguyên bản sác vốn có của mình là hai điề
cần thiết như nhau, cấp bách như nhau.
:ỉ:

* *

Đến bây giờ không rõ chúng tôi đã làm
công việc mà chúng tôi đã nói trước đây là
minh hộ người Rục rằng họ không phải là
rừng chưa. Nhưng nếu bạn đọc tin họ khôn
là người rừng thì chúng tôi nghĩ ràng những
viết của chúng tôi vẫn chưa nói hết đượ
sống khó khàn triển miên của họ. Cuộc số
họ khó khán tới mức dẫn tói nguy cơ làm c
cộng đổng (hay bản sắc) của họ bị mai một,
lẫn. Và nếu sự thực ấy xảy ra thì thật là
mất m át lớn, m ất m át ở cả lĩnh vực khoa h
trong cuộc sông đời thường.

ách) đã đủ rổi, chúng ta vẫn chưa lưu

mức đến tộc người này. Hơn nữa do

và môi trường sinh sông khắc nghiệt,

ái tinh túy của ngưòi Rục phản ánb cái

ưa kia của người Việt bị lẫn lộn đi. Lúc

t là đáng tiếc thay, có muôn củng đành

Cho nên bây giờ tăng cưòng việc tìm

ng thòi tìm cách giúp đỡ họ đề họ giừ

■

nhau. Việc tìm hiểu ngôn ngữ của họ, việc
các tập tục và sinh hoạt của họ đã nung n
chúng tôi một nhận xét như vậy.
THAY CHO LỜI KÊT LUẬ N

xong những trang cuối cụng của cuốn sách
n đọc sẽ nghĩ gì về điều mà chúng tôi đã
qua đầu để của cuốn sách ? N ếu có ai dó
âm và thông cảm với tình cảnh thực của
nhóm người Rục, Arem, Mã Liểng này thì
ó sẽ làm cho chúng tôi voi đi bao nỗi nhọc
đã có khi đến với họ để có những dòng ghi

gán ngủi này về họ.

g đối vói chúng tôi còn có một vấn dề khác
ôi thúc bản thân mình : Đó là vấn đề xưa
ười ta vẫn đổng nhất các nhóm Arem, Rục
Liềng là một. Tuy không nói ra nhưng cách
heo lối mô tả một hiện tượng một nhóm
nào đó và coi đây là chưng cho ca ba nhóm
iến cho nhiều người khác hiểu như vậy.
tôi nghĩ ràng tình hình không đơn giản
gười ta đã làm. c ả ba nhóm mà chúng tôi
ở trên tuy có những cái chưng nhưng vẫn
nhóm có bẩn sác riêng của họ. Cái riêng ấy
hau tói mức có thể là ba nhóm dân tộc khác

\

\

Quyển sách này vói nhiệm vụ trình bà
ghi chép ban đầu về người Arem, Mã
Rục nên chưa có dịp chứng minh điều suy
Chúng tôi hy vọng sẽ trờ lại vấn để này t
dịp khác.
Hà Nội, 8 / 9 4 -

ngôn ngữ, thông tin Dân tộc, U y ba
tỉnh ủy Bình Trị Thiên và Đại học
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