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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Luật tục là thuật ngữ chuyển dịch từ “droit coutumier” (tiếng 

Pháp) và “Customary Laws” (tiếng Anh), luật tục còn đƣợc gọi là 

“Folk Laws” (luật dân gian), tiếng Êđê gọi là klei phat kđi, tiếng 

Bahnar gọi là xét tơdron, tơdron kon plei hoặc khuôi, khôi, ngƣời 

Việt gọi hƣơng ƣớc, ngƣời Thái gọi là Hịt khỏng, ngƣời M’nông gọi 

là Phat Ktuôi, ngƣời Mạ gọi là N’ri... Đây là thuật ngữ đƣợc sử dụng, 

lƣu truyền trong dân gian, bắt nguồn từ phong tục, gắn liền với 

phong tục tập quán và khác biệt với luật pháp do Nhà nƣớc ban hành. 

Nội dung của các điều khoản trong luật tục đƣợc đoàn thể cộng đồng 

xây dựng nên. Hội đồng thi hành Luật tục do nhân dân trực tiếp cử ra 

và cũng chính tập thể cộng đồng trực tiếp kiểm soát việc thi hành 

Luật tục, ngăn ngừa những sai phạm và khuyến khích ứng xử tốt. 

Luật tục vừa mang một số yếu tố của Luật pháp, nhƣ quy định 

các hành vi phạm tội, các tội phạm, bằng chứng, việc xét xử và hình 

phạt..., lại vừa mang tính chất của lệ tục, phong tục, nhƣ các quy ƣớc, 

lời răn dạy, khuyên răn mang tính đạo đức, hƣớng dẫn hành vi cá 

nhân, tạo dƣ luận xã hội để điều chỉnh các hành vi ấy. Nhƣ vậy, Luật 

tục là hình thức phát triển cao của phong tục, tục lệ và là hình thức 

phát triển sơ khai, hình thức tiền luật pháp. Có thể phân chia các luật 

tục của các dân tộc ở Việt Nam theo các dạng tồn tại khác nhau: 

    - Luật tục đƣợc cố định dƣới dạng lời nói vần (văn vần) đƣợc 

truyền miệng từ đời này sang đời khác, ví dụ nhƣ: Luật tục Êđê, 

M’nông, Mạ, Stiêng, Bana, Giarai. 

  - Luật tục đã đƣợc cố định và ghi chép bằng văn tự, đó là 

hƣơng ƣớc của ngƣời Việt, Hịt khỏng bản mƣờng của ngƣời Thái, lệ 

tục của ngƣời Chăm. 
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  - Luật tục hay Lệ tục đã tƣơng đối định hình, nhƣng chƣa cố 

định thành lời văn vần hay thành văn bản, mà vẫn chỉ là sự ghi nhớ 

và thực thi của cộng đồng [16].  

Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, luật tục là toàn bộ những 

nguyên tắc ứng xử không thành văn đƣợc hình thành trong xã hội, 

sau một thời gian dài áp dụng đã trở thành truyền thống và đƣợc mọi 

ngƣời tuân thủ. Nhƣng về cơ bản thống nhất khái niệm đƣợc đƣa vào 

Từ điển Luật học, luật tục là những quy tắc xử sự mang tính chất bắt 

buộc do các cộng đồng làng xã xây dựng nên và đƣợc truyền từ đời 

này sang đời khác. Luật tục có thể tồn tại bằng truyền miệng hoặc có 

thể đƣợc ghi bằng văn bản. Luật tục là pháp luật của các cộng đồng 

làng xã hoặc của cả một cộng đồng dân tộc thiểu số. Luật tục là các 

nguyên tắc, sự quy định phép ứng xử trong cộng đồng, là sự trừng 

phạt những tội phạm, là những quy ƣớc về trách nhiệm đối với ngƣời 

đứng đầu và già làng, là bổn phận của cá nhân trong xã hội, và là 

những quy tắc để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của cả cộng đồng. 

Đó “là những chuẩn mực xã hội của cộng đồng… đƣợc cụ thể hóa hệ 

thống giá trị xã hội của chính cộng đồng, đƣợc cộng đồng thừa nhận 

và có hiệu lực trong việc điều tiết xã hội” [19, 40].  

Luật tục còn gọi là luật dân gian hay luật truyền thống, “đó là 

một hình thức của tri thức bản địa, tri thức địa phƣơng, đƣợc hình 

thành trong quá trình lịch sử lâu dài, qua kinh nghiệm ứng xử với 

môi trƣờng và ứng xử xã hội, đã đƣợc định hình dƣới nhiều dạng 

thức khác nhau, đƣợc truyền từ đời này sang đời khác qua trí nhớ, 

qua thực hành sản xuất và thực hành xã hội. Nó hƣớng đến việc 

hƣớng dẫn, điều chỉnh và điều hoà các quan hệ xã hội, quan hệ con 

ngƣời với môi trƣờng thiên nhiên. Những chuẩn mực ấy của luật tục 

đƣợc cả cộng đồng thừa nhận và thực hiện, tạo nên sự thống nhất và 

cân bằng xã hội của mỗi cộng đồng” [48] 
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Có thể nhận thấy, đối tƣợng điều chỉnh của Luật tục là quan hệ 

xã hội tồn tại khách quan của đời sống cộng đồng. Luật tục có phạm 

vi điều chỉnh rộng, bao quát toàn bộ các lĩnh vực của đời sống, xã 

hội. Nhƣ lĩnh vực tổ chức và quản lý cộng đồng xã hội, lĩnh vực ổn 

định trật tự an ninh và đảm bảo lợi ích cộng đồng, việc tuân thủ 

phong tuc, tập quán, các quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, lĩnh vực 

giáo dục nếp sống, văn hóa tín ngƣỡng, lĩnh vực quản lý sử dụng đất 

đai, bảo vệ sản xuất, tài nguyên môi trƣờng.  

Luật tục Bahnar đƣợc hình thành từ phong tục, tập quán nhƣng 

nó không còn thuần túy là phong tục, tập quán. Không phải tất cả 

phong tục, tập quán đều là luật tục, mà chỉ có một số phong tục, tập 

quán liên quan trực tiếp tới các mối quan hệ xã hội quan trọng mới 

trở thành luật tục. Luật tục là một hệ thống các quy tắc xử sự mang 

tính dân gian, quy định về mối quan hệ ứng xử của con ngƣời đối với 

môi trƣờng tự nhiên và con ngƣời với con ngƣời trong cộng đồng, 

đƣợc thực hiện một cách tự giác, theo thói quen, nhƣng vẫn có tính 

cƣỡng chế và bắt buộc đối với những ai không tuân theo.  

Luật tục thể hiện bao quát phong phú các mối quan hệ xã hội 

truyền thống, không thể phủ nhận rằng hiện nay luật tục vẫn giữ một 

vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, không những ở trong xã hội 

Bahnar mà còn xuất hiện phổ biến vùng DTTS Tây Nguyên, Việt 

Nam và ở cả những nƣớc phát triển trên thế giới. Luật tục là hệ thống 

các nguyên tắc, các quy định bất thành văn đƣợc hình thành, tồn tại 

phổ biến trong quá trình phát triển xã hội vùng đồng bào DTTS. Nội 

dung của luật tục bao gồm các lĩnh vực về đời sống xã hội: Các quy 

định liên quan đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, quản lý xã hội, 

quan hệ cộng đồng, phong tục tập quán, nghi lễ - tín ngƣỡng, quyền 

lợi và trách nhiệm của các thành viên trong xã hội. Luật tục đƣợc 

cộng đồng chấp nhận, tuân thủ một cách tự nguyện theo nguyên tắc 
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dân chủ, công khai, minh bạch. Trong suốt chiều dài của lịch sử, các 

định chế trong luật tục của ngƣời Bahnar và các dân tộc tại chỗ ở tỉnh 

Gia Lai đã đóng vai trò không nhỏ đến sự vận hành đời sống cộng 

đồng dƣới chiều kích kinh tế, văn hóa, tín ngƣỡng tôn giáo.  

Hiện nay, tại các kon plei của ngƣời Bahnar và vùng đồng 

bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, luật tục tồn tại song song với 

pháp luật của Nhà nƣớc, trở thành đặc trƣng văn hóa trong quản lý, 

phát triển xã hội cấp cơ sở, đồng thời góp phần tăng cƣờng pháp chế 

XHCN. Dƣới tác động của kinh tế thị trƣờng, các chính sách, pháp 

luật của nhà nƣớc, quá trình cộng cƣ nhiều thành phần dân tộc, quá 

trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, không gian xã hội của ngƣời 

Bahnar và các DTTS Tây Nguyên đang biến đổi sâu sắc, đặc biệt các 

nội dung, định chế, quy định trong luật tục của ngƣời Bahnar tiếp tục 

tác động đến thực tiễn. Việc nghiên cứu chuyên sâu về nội dung, tác 

động của luật tục trong đời sống đƣơng đại không chỉ có ý nghĩa về 

mặt lí luận và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị luật tục và văn hóa 

của ngƣời Bahnar đối với phát triển xã hội hiện nay.  

Cuốn sách đƣợc vận dụng lý thuyết về phát triển bền vững, 

tiếp biến giao lƣu văn hóa, tích hợp và kế thừa cơ sở xử lý và phân 

tích nhiều nguồn dữ liệu liên quan đến văn hóa và phong tục Bahnar 

đã đƣợc công bố, đặc biệt tài liệu điền dã do tác giả thu thập trong 

các kon plei của ngƣời Bahnar ở huyện Măng Yang, Kong Chro, Đăk 

Đoa, Kbang, một số làng ngƣời Bahnar thuộc huyện An Khê của tỉnh 

Gia Lai và mộ số làng ở xung quanh ở thành phố Kon Tum của tỉnh 

Kon Tum. Tuy nhiên, các điều của luật tục khảo sát đƣợc trong công 

trình chủ yếu ở vùng cộng đồng Bahnar ở Gia Lai. Cho nên, tiền đề 

hình thành và phát triển luật tục Bahnar đƣợc trình bày ở Chƣơng 1 

chỉ giới hạn các thông tin liên quan đến ngƣời Bahnar ở tỉnh Gia Lai. 

Trên những luận giải, phân tích, tác giả nêu lên những trăn trở về 
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mức độ tồn tại, sự tác động của luật tục đối với xã hội đƣơng đại, 

đồng thời đề xuất các giải pháp tha thiết, mong muốn góp phần bảo 

tồn, phát huy giá trị của luật tục đối với thực tiễn hiện nay ở Gia Lai 

nói riêng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung.  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, phần Phụ 

lục, nội dung cuốn sách đƣợc chia thành ba nội dung chính:  

Chƣơng 1: Cơ sở phát triển của luật tục Bahnar 

Chƣơng 2: Giá trị xã hội của luật tục Bahnar và những biến 

đổi của nó trong đời sống đƣơng đại 

Chƣơng 3: Vai trò của luật tục Bahnar và một số giải pháp 

bảo tồn giá trị của luật tục Bahnar  

Cuốn sách hoàn thành với sự giúp đỡ của Trung tâm Phát 

triển nông thôn Tây Nguyên; Lãnh đạo Trƣờng Đại học Tây Nguyên; 

cán bộ các Sở, Ban, ngành, các huyện, các xã, thôn plei ở tỉnh Gia 

Lai, Kon Tum. Cảm ơn đến các nhà khoa học trong và ngoài Trƣờng 

Đại học Tây Nguyên, đặc biệt sự đóng góp tƣ liệu thực địa của 

TS.Văn Ngọc Sáng, ThS.H’Bép Ê`uôl, ThS. H’Lan Êban Rahlan 

Anhi, Buôn Krông Duy Phụng, Đinh Phíp, Thị Gơng, Đinh Tarina, 

H’Sara Buôn Krông và sự giúp đỡ tận tình của các nghệ nhân, già 

làng, cộng đồng Bahnar trong quá trình điều tra, khảo sát. Tác giả 

chân thành cảm ơn và mong nhận đƣợc sự chia sẻ, đóng góp ý kiến 

của quý đọc giả gần xa.  

Trân trọng./. 

Đắk Lắk, Mùa Ning nong 2019 

Tác giả 

Buôn Krông Thị Tuyết Nhung 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT TỤC BAHNAR 

1.1.  Điều kiện tự nhiên 

Gia Lai là một tỉnh miền núi Cao nguyên, có diện tích tự nhiên là 

15.536,9 km
2 1

, nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800 

mét so với mực nƣớc biển, phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum, phía Nam 

giáp tỉnh Đăk Lăk, phía Tây giáp Campuchia, với 90 km đƣờng biên 

giới quốc gia, thuận lợi với việc thông thƣơng với các tỉnh Quảng 

Ngãi, Bình Định và Phú Yên, Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên 

và nƣớc bạn Campuchia. Do vị trí địa lý chia Gia Lai thành 2 

vùng đông và tây Trƣờng Sơn với khí hậu, thổ nhƣỡng khác nhau tạo 

nên sự đa dạng, độc đáo của một tỉnh cao nguyên, là vùng đất đầu 

nguồn của nhiều hệ thống sông lớn nhƣ sông Ba, Sê San, Ayun chảy 

xuống vùng duyên hải miền trung và sông Mê Kông. Do điều kiện 

địa lý, cao nguyên Gia Lai  có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, 

lƣợng mƣa trung bình hằng năm từ 2.200mm đến 2.700mm, tạo nên 

hai mùa tƣơng đối rõ rệt: mùa mƣa, bắt đầu từ tháng 5 (DL) và kết 

thúc vào tháng 10 (DL) ; mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Theo số liệu mới nhất, hiện nay, Gia Lai với diện tích có trên 

830.000 ha đất lâm nghiệp còn nhiều rừng có nhiều gỗ quí. Rừng 

Kon Cha Răng và Kon Ka Kinh là loại rừng thƣờng xanh nhiệt đới 

ẩm, nhiều tầng, nhiều lớp. Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh đã 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ ra quyết định số 167/2002/QĐ-TTg ngày 

25/11/2002 chuyển thành vƣờn quốc gia Kon Ka Kinh với tổng diện 

tích 41.780 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 23.064 ha. 

Ở hai khu rừng này có đến trên 200 loài thực vật quí từ thảo dƣợc 

đến đại thụ nhƣ cỏ thuốc, hoa thơm, phong lan, vạn tuế đến gỗ trầm, 

cẩm lai, xà nu, gụ trắc… và có nhiều động vật. Nhƣ vậy, Gia Lai là 

                                                 
1
 Theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 27-2-2007 của Thủ tƣớng Chính 

phủ. 
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một vùng địa lý giàu tiềm năng về đất, động thực vật và khoáng sản. 

Đặc điểm về địa lý, địa hình và các yếu tố tự nhiên đã tác động sâu 

sắc đến quan niệm, nội dung và các quy định trong luật tục Bahnar - 

Một yếu tố quan trọng không chỉ môi trƣờng cƣ trú của tộc ngƣời 

Bahnar mà còn là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc văn hóa và 

luật tục của ngƣời Bahnar ở vùng đất Gia Lai nhƣ học giả J.Douner 

đã khẳng định “rừng trở thành bản nguyên của con ngƣời, là cội 

nguồn, …rừng không chỉ là không gian mà còn là thời gian, rừng là 

cõi vĩnh hằng, là cõi vô cùng” từ năm 50 của thứ kỷ XX [8,4]. Có thể 

thấy rằng, vùng đất tự nhiên của tỉnh Gia Lai có tầm quan trọng đặc 

biệt trong vùng Tây Nguyên – Trƣờng Sơn. Từ năm 1912, trong cuốn 

“Les Jungles Moi” (Rừng ngƣời thƣợng - Vùng rừng núi cao nguyên 

miền trung Việt Nam) Henri Maitre đã khẳng định “Đây là cao 

nguyên quan trọng nhất trong tất cả các cao nguyên ở nam Đông 

Dƣơng, cả về mặt diện tích cũng nhƣ mặt cƣ dân sống ở đây” [17].  

1.2. Thành phần tộc ngƣời và địa bàn cƣ trú 

Gia Lai là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc cùng chung sống, 

với 1.417.259 ngƣời, mật độ dân số là 91,37 ngƣời/km
2
, đƣợc phân 

bố tại 01 thành phố, 02 thị xã và 14 huyện [64,24]. Dân tộc Kinh có 

782.945 (chiếm 55,2 % dân số), ngƣời Jarai có 417.528 (chiếm tỷ lệ 

29,46%), dân tộc Bahnar gồm 172.034 ngƣời (chiếm tỷ lệ 12,14%), 

các dân tộc khác có 44.757 ngƣời (chiếm tỷ lệ 3,13 % dân số toàn 

tỉnh) [64,29]. Trong đó, ngƣời Bahnar
2
 là một trong những tộc ngƣời 

cƣ trú lâu đời ở Gia Lai. Khu vực cƣ trú tập trung của ngƣời Bahnar 

là phía đông cao nguyên Pleiku (thuộc địa bàn các huyện: Mang 

Yang, Đak Đoa và xã Hà Tây, Ia Khƣơl (phía bắc huyện Chƣ Pah - 

trên phần đất tiếp giáp với tỉnh Kon Tum); trên cao nguyên Kon 

                                                 
2 Trong danh mục 54 dân tộc tại Việt Nam quy định tộc danh ngƣời Bahnar là Ba N. Trên cơ 

sở cách gọi của cộng đồng Bahnar là Bahnar chứ không phải là Ba Na. Trong công trình này 

cách gọi Bahnar đƣợc dùng thay cho tộc danh Bahnar. 
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Hơnờng thuộc địa bàn huyện Kbang; vùng trũng An Khê thuộc các 

huyện Đak Pơ, Kông Chro và ở xã Tú Thủy, phía đông bắc thị xã An 

Khê. Những huyện có ngƣời Bahnar tập trung đông nhất là Đak Đoa 

với 39.414 ngƣời; Kông Chro với 34,102 ngƣời, Mang Yang với 

37.397 ngƣời; Kbang với 26.091 ngƣời, Chƣ Sê với 9,424 ngƣời, 

Đắk Pơ có 9.031 ngƣời, Chƣ Pah có 6.160 ngƣời, huyện Ia Pa có 

4.302 ngƣời, Thành phố Plei Ku có 2.292 ngƣời, huyện Phú Thiện có 

1.290 ngƣời…[64,29].  

Ngƣời Bahnar ở Gia Lai có 5 nhóm: Bahnar Gơlar (Roh - tức 

ngƣời ở lâu một địa phƣơng - ngƣời trên núi), địa bàn sinh sống của 

họ chủ yếu thuộc huyện Mang Yang và Đak Đoa ngày nay. Đây là 

nhóm Bahnar có số lƣợng dân cƣ đông. Bahnar Bơnâm sống ở vùng 

rừng già (phần lớn thuộc các xã Lơ Ku, Krong huyện Kbang hiện 

nay). Họ canh tác chủ yếu trên những rẫy đốt. Do sống trong vùng 

địa lý có nhiều cách trở, đồng bào ít giao lƣu với thế giới bên ngoài, 

nên cho đến giữa thế kỷ XX họ còn bảo lƣu nhiều yếu tố văn hóa cổ 

xƣa. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu vực này là trung tâm 

căn cứ của tỉnh Gia Lai nên đồng bào Bahnar ở đây ảnh hƣởng nhiều 

lối sống, tập quán canh tác và văn hóa của ngƣời Việt thông qua các 

chính sách kinh tế, văn hóa - xã hội của ta trong những năm kháng 

chiến đối với vùng căn cứ. Bahnar Tơlô sống ven sông Ba (Pa), trên 

những vùng đất khá bằng và rộng thuộc huyện Kông Chro. Trƣớc 

năm 1975, họ canh tác chủ yếu trên những rẫy cuốc. Nhóm này có số 

lƣợng dân cƣ đông và tự cho mình là nhóm Bahnar gốc. Bahnar Kon 

Kơđeh (có nghĩa là ngƣời vùng thấp - Ala kông) có thể xem là phân 

nhóm trung gian giữa nhóm Bahnar Bơnâm và Bahnar Tơlô, sinh 

sống chủ yếu ở Đak Pơ và phía nam huyện Kbang. Bahnar Chăm 

(gần dân tộc Chăm) tiếp giáp vùng Vân Canh, tỉnh Bình Định), địa 
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bàn xã Đak Song, Sơró, phía đông nam khu 7, nay thuộc huyện Kông 

Chro [63,17].  

Ngƣời Bahnar ở Gia Lai có truyền thống cách mạng từ lâu đời. 

Trong những năm chiến tranh giải phóng, Tỉnh ủy Gia Lai đều chọn 

khu vực cƣ trú của ngƣời Bahnar để xây dựng thành vùng căn cứ của 

tỉnh, nên ảnh hƣởng của cách mạng đến với ngƣời Bahnar khá sớm. 

Anh hùng Núp, anh hùng Wừu của dân tộc Bahnar hiện không chỉ là 

niềm tự hào của đồng bào Tây Nguyên, mà còn là niềm kiêu hãnh 

của cả dân tộc Việt Nam. Vun đắp tình cảm, niềm tin để ngƣời 

Bahnar luôn hƣớng về Đảng, Bác Hồ, đoàn kết với các dân tộc anh 

em là nhiệm vụ luôn đƣợc các cấp đảng, chính quyền và các tổ chức 

chính trị - xã hội quan tâm trong suốt những năm chiến tranh giải 

phóng cũng nhƣ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.  

Mặc dù có nhiều nhóm địa phƣơng khác nhau, nhƣng các nhóm 

Bahnar đều có điểm chung về truyền thống văn hoá. Sự phân chia 

các nhóm Bahnar đã tạo nên những điểm khác biệt về mặt ngữ âm và 

sự phong phú, đa dạng về mặt phƣơng ngữ. Hiện nay, do biến động 

về kinh tế, xã hội và sự tiếp biến văn hóa giữa các tộc ngƣời, đa số 

ngƣời Bahnar lớn tuổi họ còn nhớ mình thuộc nhóm Bahnar nào, 

nhiều bộ phận giới trẻ chỉ xác định mình là ngƣời Bahnar chứ không 

biết mình thuộc nhánh nào trong các nhánh của ngƣời Bahnar.  

1.3.  Đặc điểm kinh tế, xã hội 

Hoạt động kinh tế 

Trong xã hội truyền thống, hoạt động kinh tế của ngƣời Bahnar 

phụ thuộc vào nông nghiệp. Đất rừng thuộc sở hữu tập thể và đƣợc 

quản lý bằng luật tục. Già làng chia khu đất rừng sản xuất cho các 

hộ trong làng để làm rẫy theo nhu cầu của các hộ. Các hộ đƣợc 

phép làm nƣơng rẫy trên vạt đất của gia đình và đƣợc phép mở 

rộng nếu có thêm thành viên mới theo tập quán. Hằng năm, đất 
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rừng làm rẫy có thể đƣợc điều chỉnh lại giữa các hộ nếu các thành 

viên trong gia đình tăng lên hoặc giảm đi.  

Trƣớc đây, cộng đồng bản địa ở Gia Lai chủ yếu làm nông 

nghiệp. Nông nghiệp nƣơng rẫy mang tính chất tự nhiên, tự cung tự 

cấp. Các hình thức tận dụng nguồn sản phẩm thiên nhiên chiếm một 

vị trí tƣơng đối. Cơ sở trồng trọt là nƣơng rẫy, vƣờn nhà. Rẫy đƣợc 

hình thành trên những vùng đất bằng và dốc với kỹ thuật canh tác 

tiền công nghiệp. Hình thức dùng gậy chọc lỗ tra hạt, dùng tay để 

tuốt lúa vào mùa thu hoạch khá phổ biến. Nƣơng rẫy đƣợc canh tác 

theo chu kỳ khép kín. Một vạt rẫy sau khi bạc màu đƣợc cộng đồng 

bỏ hóa từ 3 đến 7 năm để hồi phục lại độ phì nhiêu của đất. Cộng 

đồng Bahnar canh tác trên những vùng đất thuộc phạm vi của làng 

mình theo hình thức quay vòng khép kín trên một diện tích tƣơng đối 

nhất định. Ngƣời chủ của đất và rừng chính là các làng, từng làng, có 

ranh giới rất rõ rệt… Để phù hợp với điều kiện tự nhiên, ngƣời 

Bahnar canh tác nƣơng rẫy theo kiểu luân khoảnh trong khu đất của 

dòng họ, gia đình. Sau một thời gian canh tác, đất đai giảm đi độ phì 

nhiêu cũng là lúc họ bắt đầu canh tác trên một mảnh đất khác. Tối 

thiểu hai hoặc ba năm họ lại để đất “có thời gian dƣỡng bệnh” và có 

thời gian “để đất nghỉ ngơi”. Trên cơ sở quan niệm vạn vật hữu linh, 

cộng đồng cho rằng đất – rừng có linh hồn nhƣ một sinh vật sống, 

chính vì thế khi đất đai bạc màu cũng là lúc đất đai bị ốm. Quan niệm 

này không chỉ thể hiện thái độ của họ đối với tài nguyên đất mà còn 

thể hiện mối tƣơng tác của con ngƣời đối với môi trƣờng sinh sống.  

Ngoài đất rẫy ra, mỗi gia đình thƣờng có mảnh vƣờn ở xa nhà, 

đây là diện tích rẫy đã đƣợc canh tác lúa trong một thời gian nhất 

định, hoặc từ diện tích của một làng cũ. Diện tích đất này thƣờng 

đƣợc các hộ gia đình tận dụng trồng các cây nông phụ nhƣ: cây ăn 

quả, bông, thuốc lá, đậu, mè... Song song với canh tác nƣơng rẫy trên 
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những vùng cao, một số nơi ở gần núi Ngọc Linh, cộng đồng đã chú 

ý đến canh tác ruộng nƣớc theo phƣơng thức cuốc, dùng sức trâu 

giẫm. Mặc dù chăn nuôi chƣa theo quy mô lớn, nhƣng các phát triển, 

đàn gia súc của họ phong phú cả về chất và lƣợng. Gia súc có giá trị 

nhƣ trâu, bò không chỉ đƣợc định giá trong việc trao đổi các hiện vật 

quý hiếm nhƣ cồng, chiêng, nồi đồng mà trâu, bò còn đƣợc dùng để 

phục vụ cho các nghi lễ - lễ hội truyền thống. 

Các hình thái chiếm đoạt tự nhiên trƣớc đây rất phổ biến. Để bổ 

sung nguồn thức ăn hằng ngày, hái lƣợm đã trở thành một hoạt động 

không thể thiếu của họ vào mùa nông nhàn. Vào mùa khô, nhiều làng 

thƣờng có thói quen đi rừng tập thể, những ngƣời đàn ông của các 

gia đình trong làng thƣờng rủ nhau đi săn bắn, cũng có thể lên rừng 

để tìm kiếm các vật dụng cho việc dựng một ngôi nhà mới, tìm kiếm 

một nguồn nƣớc ngọt mới, một vùng đất mới. Săn bắn phát triển khá 

mạnh, bên cạnh hái lƣợm rau củ quả và săn thịt thú rừng, cộng đồng 

bản địa còn tận dụng nguồn lâm, thổ sản quý hiếm nhƣ mật ong, 

thuốc quý, trầm hƣơng, nhựa thông... để trao đổi hàng hóa, muối, vải 

phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày và chăm sóc sức khỏe. Ý thức bảo 

vệ rừng của cộng đồng đƣợc xây dựng trên cơ sở gắn bó với thiên 

nhiên, đồng thời xuất hiện từ tín ngƣỡng vạn vật hữu linh của họ. 

Cách đánh bắt cá bằng thuốc vỏ cây, mò bằng tay, tát cạn, đặt đó, 

chài lƣới đƣợc dùng khá phổ biến. Sản phẩm thu đƣợc thƣờng đƣợc 

chia đều theo đầu ngƣời, kể cả đàn bà góa bụa, ngƣời già và trẻ em 

đều đƣợc chia phần.  

Ngoài hoạt động nông nghiệp, hoạt động thủ công đã phát triển 

nhƣ mộc, rèn, đan lát, gốm, dệt, điêu khắc dân gian. Các sản phẩm từ 

ngành thủ công phát triển ở mức độ tƣơng đối nhằm phục vụ cho nhu 

cầu sinh hoạt của các cá nhân, gia đình hoặc trong động tín ngƣỡng, 

hôn nhân, tang lễ.  
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Do đặc điểm của các hình thái kinh tế trên, nền kinh tế truyền 

thống của Bahnar gắn bó với tự nhiên và mang tính tự cung tự cấp. 

Trong xã hội cổ truyền đơn vị kinh tế chủ yếu gắn với từng hộ gia 

đình và tuân thủ sự phân giới theo một nguyên tắc chặt chẽ. Sản 

phẩm lao động đƣợc phân phối theo bình quân trên đầu ngƣời, và 

tuân thủ một cách tuyệt đối theo nguyên tắc của tập thể. Ngoài công 

tác xã hội, nam giới đảm nhận vai trò bảo vệ, cộng đồng, chăm sóc 

gia đình và tạo ra của cải vật chất, họ thƣờng gánh vác công việc 

nặng nhọc nhƣ đẵn cây, phát rẫy, cuốc đất, tạo dựng nhà cửa, nhà 

rông, làm nhà mồ, đan lát, săn bắn, đánh bắt hải sản và trao đổi thông 

thƣơng với các tộc ngƣời trong và ngoài vùng. Tùy vào công việc, họ 

tham gia các công việc nhẹ hơn nhƣ chọc lỗ tra hạt, thu hoạch lúa, 

chăn nuôi và các ngành thủ công nhƣ rèn, điêu khắc dân gian, đan 

lát, đan chiếu vào mùa nông nhàn. Ngoài công việc sinh con, chăm 

sóc gia đình, phụ nữ làm những công việc nhẹ nhàng hơn đàn ông 

nhƣ làm cỏ, tuốt lúa, dệt vải thổ cẩm, chăn nuôi, ủ rƣợu cần, giã gạo 

và nội trợ, và phối hợp với nam giới hái lƣợm lâm thổ sản vào mùa 

nông vụ... Trƣớc đây, đa số phụ nữ Bahnar đều biết quay chỉ, dệt vải 

thổ cẩm nhằm phục vụ và cung cấp trang phục cho các thành viên 

trong gia đình. Hầu hết nam giới trƣởng thành đều biết đan lát nhƣ 

đan chiếu, lƣới, gùi, giỏ,… Trƣớc kia, ngƣời Bahnar còn biết làm đồ 

gốm, nhƣng các sản phẩm đƣợc tạo ra chỉ dừng lại ở mức đơn giản 

nhằm phục vụ cho sinh hoạt thƣờng ngày trong gia đình, chƣa nghĩ 

đến trao đổi buôn bán. Mỗi làng thƣờng có một lò rèn thủ công để 

rèn dũa tạo ra các công cụ lao động sản xuất phục vụ cho cuộc sống 

nhƣ dao, cuốc, rìu,... Với nền kinh tế đó, tất cả các hoạt động lao 

động sản xuất, tạo ra các sản phẩm hầu nhƣ chỉ dừng lại ở quy mô 

nhỏ, theo hộ gia đình và mang tính chất tự cung tự cấp. Ngoài phục 

vụ cho nhu cầu ăn ở và sinh hoạt thƣờng ngày, sản phẩm nông 
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nghiệp của họ và các sản phẩm khai thác từ thiên nhiên đủ sức phát 

triển kinh tế cho từng hộ gia đình và cộng đồng. Hiện nay, do áp lực 

của quá trình tăng dân số, hàng loạt cánh rừng bị phá, đất canh tác và 

đất rừng phi nông nghiệp bị thu hẹp, tài nguyên cạn kiệt, sự biến đổi 

khí hậu đã ảnh hƣởng không nhỏ đến sinh kế của ngƣời Bahnar.  

Trƣớc thực trạng đó, chính quyền có những chủ trƣơng và chính 

sách nhằm hỗ trợ cho ngƣời ngƣời Bahnar phát triển kinh tế, văn hóa 

và xã hội trên lộ trình phát triển nông thôn mới. Trong những năm 

qua, các chính sách phát triển kinh tế xã hội cho nông dân, đặc biệt là 

dân tộc Bahnar ở các huyện Đăk Đoa, Đăk Pơ, Mang Yang, KBang, 

Kông Chro và các huyện khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đƣợc 

Đảng và Nhà nƣớc tập trung đầu tƣ cho phát triển kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

mở rộng diện tích sản xuất các loại cây công nghiệp lâu năm có giá 

trị kinh tế cao, nhƣ: cà phê, hồ tiêu, điều, mía và nông sản… Xem xét 

tình hình thực tế của mỗi huyện về điều kiện tự nhiên, đất đai, khí 

hậu, địa phƣơng đã có chính sách tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời dân 

chuyển đổi mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả cao về kinh tế, 

đáp ứng nhu cầu của xã hội và nâng cao mức sống cho ngƣời dân 

trên địa bàn tỉnh đặc biệt là dân tộc Bahnar. 

Trong những năm qua, đời sống của ngƣời dân đồng bào dân tộc 

thiểu số của các huyện Đắk Đoa, Đắk Pơ, Kông Chro, Mang Yang… 

đã có những đổi thay đáng kể. Đó là kết quả từ việc thực hiện tốt các 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đối với đồng bào. Bên 

cạnh đó là sự phấn đấu vƣơn lên của ngƣời dân trong lao động sản 

xuất nên đến nay đời sống của đa số các hộ dân của các huyện có sự 

cải thiện rõ rệt. Nhờ đó mà bà con ở khắp các thôn làng hiện nay đã 

biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay thế dần các giống 

lúa địa phƣơng bằng giống lúa mới cho năng suất cao hơn. Không 
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chỉ vậy, bà con còn tích cực trong việc chuyển đổi diện tích vƣờn tạp 

sang trồng các loại cây công nghiệp dài ngày nhƣ hồ tiêu, cà phê, bời 

lời,… 

Nguồn lực đất đai 

Đất đai các hộ gia đình ngƣời Bahnar phần nhiều đƣợc nhận 

từ diện tách đất của gia đình sau khi kết hôn. Bà con chủ yếu trồng 

các loại cây thích hợp nhƣ cà phê, tiêu (vùng huyện Đắk Đoa, Măng 

Yang). Ngoài các loại cây trồng này, tùy theo từng loại đất và năng 

lực sản xuất, một số hộ có trồng thêm các loại cây nhƣ mía lúa, ngô, 

đậu (huyện Đắk Pơ, Kbang, Kong Chro….). Các hộ ngƣời Bahnar 

mới tách hộ sau khi lập gia đình sử dụng diện tích đất đai chủ yếu 

đƣợc thừa kế từ bố mẹ và gia đình. Nhìn chung, đất đai của các hộ 

ngƣời Bahnar chƣa đƣợc sử dụng đầy đủ và hợp lý, năng suất cây 

trồng còn thấp, chƣa áp dụng nhiều biện pháp để quản lý, bảo vệ và 

cải tạo đất đai. Đối với những vùng đất dốc còn để xảy ra hiện tƣợng 

xói mòn, rửa trôi, dẫn tới tình trạng đất đai ngày càng cằn cỗi, bạc 

màu. Tuy nhiên, một số hộ đã biết áp dụng các biện pháp bảo vệ và 

cải tạo đất đai nhƣ bón phân vi sinh, phân chuồng, trồng cây theo 

đƣờng đồng mức… hạn chế sự thoái hóa của đất chứ không hoang 

hóa nhƣ trong xã hội truyền thống nữa.  

Nguồn lực lao động 

Đại đa số các hộ gia đình ngƣời Bahnar trung bình có 5,6 nhân 

khẩu/hộ. Đông con cũng là một nguyên nhân lớn làm cho đời sống kinh 

tế còn nhiều khó khăn nhƣng chỉ rơi vào một số gia đình lớn tuổi sinh 

trƣớc 1980. Nhƣng nguồn lao động đƣợc đánh giá là tƣơng đối dồi dào 

và không thiếu hụt vào những thời điểm cần nhiều nhất. Các hộ trong 

phạm vi khảo sát còn thói quen có thể đổi công cho nhau và đi làm thuê 

vào những lúc nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập. Đáng chú ý là việc đi 

làm thuê cho các hộ gia đình ngƣời Kinh ngày một nhiều hơn. Trình độ 



15 

dân trí trong cộng đồng Bahnar còn chênh lệch so với mặt bằng chung 

toàn tỉnh. Hiện nay vẫn còn nhiều phụ nữ lớn tuổi không biết nói tiếng 

Kinh, đa số ngƣời Bahnar biết nói tiếng Bahnar nhƣng chƣa biết viết, 

biết đọc, số lƣợng trẻ em bỏ học sớm còn nhiều, nạn tảo hôn còn tồn tại. 

Chính những yếu tố này đã ảnh hƣởng lớn đến sinh kế, khả năng nhận 

thức về kế hoạch hóa gia đình, tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, đặc biệt là nhận thức về sản xuất 

nông nghiệp theo định hƣớng thị trƣờng. 

Nguồn lực máy móc, trang thiết bị 

Trong vùng khảo sát, một số hộ gia đình đã mua sắm và trang 

bị các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất các loại cây trồng và nhu 

cầu của gia đình nhƣ xe công nông, máy tƣới nƣớc, máy phun thuốc, 

xe gắn máy nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, giảm chi 

phí. Bên cạnh đó, còn nhiều hộ gia đình chƣa có hoặc thiếu máy 

móc, sử dụng những phƣơng tiện truyền thống thô sơ để cải tạo đất 

vẫn còn phổ biến.  

Nguồn vốn bao gồm vốn tự có của gia đình và vốn vay bên 

ngoài. Trong đó nguồn vốn tự có rất thấp, hầu nhƣ không có, chủ yếu 

là các nguồn vốn vay đến từ bên ngoài, nhƣ vay ngân hàng, vay các 

đại lý hoặc phải mua chịu phân bón với lãi suất cao hoặc nhận tiền 

hỗ trợ từ các tƣ nhân ngƣời Kinh. Đến Hiện nay, các hộ gia đình 

ngƣời Bahnar đã đƣợc tiếp cận các nguồn vốn vay với thủ tục đơn 

giản hơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân 

hàng Chính sách xã hội, đáp ứng một phần nhu cầu vốn phục vụ sản 

xuất. Tuy nhiên, đại đa số các hộ vay với lƣợng vốn thấp và chƣa sử 

dụng có hiệu quả, làm cho việc trả nợ gặp nhiều khó khăn. Hằng 

năm, các hộ nghèo phải vay tiền hoặc mua chịu phân bón tại các đại 

lý vật tƣ nông nghiệp với lãi suất cao, gây khó khăn trong tiêu thụ 

nông sản nhƣ bị tƣ thƣơng ép giá và phải phụ thuộc nhiều vào các đại 
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lý. Một số nơi ở vùng nông, thƣơng lái cho vay vốn đầu tƣ, đến mùa 

thu nông sản chỉ với giá bằng 2/3 hoặc ½ giá trị trƣờng. Đây là một 

hình thức kinh doanh tín dụng đen, cần ngăn chặn hoặc có các giải 

pháp hợp lý hơn khi cộng đồng tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh 

tế gia đình.   

Trong chăn nuôi, các hộ chủ yếu nuôi gà, heo, bò nhƣng số 

lƣợng vật nuôi ít, chƣa mang lại thu nhập cao và thƣờng xuyên. Hoạt 

động chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn nhƣ thiếu kỹ thuật, thiếu 

nguồn giống tốt, hay bị dịch bệnh và thiếu vốn để đầu tƣ mở rộng 

đàn hoặc tái sản xuất. Nhiều hộ gia đình thiếu đất sản xuất, trong khi 

nguồn lao động tƣơng đối dồi dào, làm thuê để kiếm thêm thu nhập 

là hoạt động diễn ra thƣờng xuyên và đông đảo nhất vào thời điểm 

làm cỏ, thu hoạch mía hoặc các loài cây công nghiệp nhƣ mía, cà 

phê, tiêu. 

Ngoài ra, một số hộ gia đình làm thêm các nghề phụ lúc nông 

nhàn nhƣ dệt, đan lát phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng và 

kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Để giảm chi phí tiêu dùng trong 

gia đình, còn có thêm hoạt động nhặt củi để phục vụ nấu ăn, hạn chế 

mua khí đốt trong gia đình. 

  Kết quả này cho thấy thu nhập từ chăn nuôi rất thấp và 

ngƣời Bahnar chú trọng đến chăn nuôi, chủ yếu phục vụ tiêu dùng 

cho gia đình, chƣa thật sự trở thành nguồn hàng hóa đƣợc quan tâm 

cao. Trong xã hội truyền thống, chăn nuôi trâu, bò chủ yếu phục vụ 

cho nghi lễ và trao đổi hành hóa. Ngày nay, chăn nuôi gia súc tiếp 

tục ngƣời Bahnar chú ý, đối với các làng cách xa thành phố, thị trấn, 

thị tứ, việc chăn nuôi trâu, bò đƣợc xem là công việc sau canh tác 

nƣơng rẫy và làm thuê. Mặc dù số lƣợng con trâu, bò ít nhƣng ở đây 

bà con vẫn duy trì đƣợc chăn nuôi gia súc, phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

của gia đình là chủ yếu, chƣa hƣớng tới sản xuất hàng hóa quy mô 
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lớn. Trong vùng khảo sát, chỉ có khoảng 50% số hộ có phát triển sản 

xuất chăn nuôi với quy mô nhỏ, lẻ, tận dụng lao động nhàn rỗi và phế 

phẩm sản phẩm trong nông nghiệp.  

Thu nhập hằng năm của các hộ ngƣời Bahnar hầu nhƣ không 

đủ để bù đắp các khoản chi phí sản xuất và trả nợ các khoản vay bên 

ngoài, do đó không tích lũy đƣợc nhiều nguồn vốn tự có để phục vụ 

đầu tƣ mở rộng và tái sản xuất. Khi bƣớc vào mùa vụ sản xuất, các 

hộ phải vay và mua chịu phân bón hoặc mua cây giống tại các đại lý 

tƣ nhân với lãi suất cao, phụ thuộc lớn vào các đại lý. Điều này làm 

giảm khả năng thƣơng thuyết và đàm phán trong tiêu thụ sản phẩm. 

 Vai trò của các nguồn tạo thu nhập 

Để trang trải các khoản chi phí trong sản xuất và tiêu dùng, 

cũng nhƣ tích lũy nguồn vốn phục vụ tái sản xuất, nhƣ  chuẩn bị đất 

theo từng mùa vụ và loại cây trồng, phân bón, tƣới nƣớc, thuê công 

lao động chăm sóc và thu hoạch… hằng năm, các hộ dựa vào chi phí 

sản xuất năm trƣớc để dự kiến nhu cầu nguồn vốn năm sau và tính 

toán sử dụng tổng nguồn thu sao cho hợp lý. Có hai nguồn thu nhập 

đƣợc coi là quan trọng, trong đó thu nhập từ trồng trọt là chủ yếu và 

có vai trò quan trọng nhất. Trong cộng đồng Bahnar xuất hiện hiện 

tƣợng làm thuê để có thêm thu nhập cho kinh tế hộ gia đình. Một số 

hộ mới tách riêng sau hôn nhân, do thiếu đất sản xuất, họ phải tận 

dụng thời gian nhàn rỗi để bù đắp sự thiếu hụt về kinh tế.  

Một số ngành nghề phụ nhƣ dệt thổ cẩm, đan mây tre chỉ 

phục vụ nhu cầu cho gia đình. Các sản phẩm truyền thống chỉ tận 

dụng thời gian nhàn rỗi để làm, nhằm phục vụ gia đình và  cộng 

đồng, vì vậy mà nhu cầu sử dụng không lớn. Có thể thấy, sản xuất 

nông nghiệp là một hoạt động chính và chủ yếu tạo thu nhập của các 

hộ ngƣời Bahnar. Trong sản xuất nông nghiệp, các nguồn lực của 

ngƣời Bahnar chủ yếu là đất đai, lao động, máy móc thiết bị và 
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nguồn vốn còn rất hạn chế. Thực tế, hiện nay đại đa số các hộ đồng 

bào Bahnar trình độ dân trí thấp, khả năng tiếp cận các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật còn hạn chế. Kinh tế đang chuyển dần từ nông nghiệp tự 

cung tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa, kinh tế cộng đồng sang kinh 

tế cá thể và dần chuyển tiếp cận với kinh tế thị trƣờng bằng các hình 

thức bán, mua, vay, trả, tiền công qua làm thuê…  

1.4.  Hình thái cƣ trú và tổ chức, quan hệ xã hội của ngƣời 

Bahnar 

Tổ chức xã hội truyền thống của ngƣời Bahnar là plei (hoặc plơi, 

khái niệm này tƣơng ứng với làng trong tiếng phổ thông). Trên làng 

là tơring, tơring đƣợc hiểu là vùng, xứ sở. Nếu tơring mang tính chất 

liên làng, liên cộng đồng thì plơi, plei mang tính nội làng. Khái niệm 

này đƣợc phổ biến khá rộng rãi trong các dân tộc tại chỗ ở Tây 

Nguyên, làng của ngƣời Bahnar ở đây đƣợc hiểu là một tổ chức xã 

hội dân sự đặc biệt và có vai trò quan trọng đối với quản lý, phát 

triển xã hội. Các thành viên, gia đình, các dòng họ đƣợc liên kết, tồn 

tại và phát triển trong một không gian cƣ trú, không gian tâm linh, 

đƣợc hƣởng những đặc quyền về hữu sỡ, về lợi ích và sinh hoạt văn 

hóa trên cơ sở của luật tục. 
 

Làng đƣợc tạo thành bởi sự cộng cƣ, liên kết của các gia đình 

cùng huyết thống và các dòng họ khác nhau. Làng thƣờng đƣợc xây 

dựng gần nguồn nƣớc sạch, gần khu đất rừng canh tác, đất rừng phi 

nông nghiệp và thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển. Ngoài ra, việc 

lựa chọn vị trí thuận lợi trong việc phòng thủ để đảm bảo sự an toàn 

an toàn cho cộng đồng. Chỉ khi nào bị xâm lƣợc, bị dịch bệnh, ô 

nhiễm nguồn nƣớc, ngƣời Bahnar mới di chuyển làng.Tập quán này 

đã đƣợc học giả Nguyễn Kinh Chi khẳng định vào đầu thế kỷ XX 

rằng “Ngƣời Bahnar thƣờng ăn ở nhất định chớ không rày đây mai 

đó nhƣ các dân du mục. Tuy vậy, cũng có lúc chạy làng…Đất đai 
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làng cũ không làm rẫy bái đƣợc nữa, trong làng phát bệnh dịch 

ngƣời, dịch trâu bò, có ngƣời chết bất đắc kỳ tử, cháy làng hoặc bị 

giặc giã quấy rối’’ [4,191]. 

Tên làng thƣờng gắn với tên sông, tên suối, tên ngọn núi, tên 

cánh rừng, nguồn nƣớc hoặc tên của những già làng đã có công lập 

làng hoặc có tầm ảnh hƣởng lớn. Ví dụ nhƣ Kon Tum, Plei Glar, Plei 

Groi, Kon Brung, Plei Đôn, Plei Đăk Pơnang, Làng Đe Jun, Làng 

Mơhra… Dấu hiệu dễ dàng nhận biết đầu tiên của ngƣời Bahnar 

chính là ngôi nhà rông. Mỗi làng có ít nhất một ngôi nhà rông. Các 

hoạt động trong làng và liên làng đƣợc tuân thủ nghiêm túc theo quy 

định của luật tục. Các thành viên trong làng có trách nhiệm không 

chỉ bảo vệ đến các công trình thuộc tài sản chung nhƣ nhà rông, rừng 

thiêng, bến nƣớc, đất rừng đầu nguồn, đất rừng phi nông nghiệp mà 

còn bảo vệ cả tài sản của các gia đình, dòng họ trong làng và các làng 

khác theo quy định của luật tục.  

Các hoạt động kinh tế, văn hóa và hành vi, đạo đức của cá nhân 

và cộng đồng đƣợc tơm plei và Hội đồng làng giám sát chặt chẽ, 

thƣờng xuyên bằng luật tục. Nhƣ vậy, trƣớc hết làng đƣợc xác định 

về mặt địa giới và mang tính tự quản. Không gian địa lý này đƣợc 

xem là tài sản chung, cộng đồng có nghĩa vụ bảo vệ và đƣợc quyền 

sỡ hữu các quyền lợi nhƣ nhau, đƣợc các làng lân cận công nhận và 

thừa nhận, trở thành không gian xã hội bất khả xâm phạm.  

Từ việc đi tìm vùng mới để lập làng tƣơng ứng với việc xác định 

vùng lãnh thổ, kể cả việc xác định vùng đất rừng sản xuất nông 

nghiệp, cộng đồng các dân tộc có ý thức khá sớm trong việc lựa chọn 

các tiêu chí bền vững. Yếu tố đất, nƣớc, rừng là 3 yếu tố cơ bản để 

tạo nên một môi trƣờng xã hội thân thiện, lành mạnh. Chính vì thế, 

làng không chỉ là nơi nhằm thỏa mãn việc ăn, chốn ngủ thƣờng ngày 

mà còn chứa đựng trong nó cả một hệ thống tri thức bản địa. Làng là 
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một đơn vị cƣ trú về mặt hành chánh, không gian thiêng liêng đối với 

mỗi cá nhân cho dù thuộc dòng họ này hay dòng họ khác.  

Trên nền tảng của quan niệm vạn vật hữu linh, vận vật trong cõi 

vũ trụ và trong xã hội đƣợc tôn trọng theo những nguyên tắc nhất 

định. Từ phƣơng tiện sinh hoạt (nhà rông, nhà dài, vật dụng gỗ…) 

đến các điểm tâm linh (rừng đầu nguồn, đất đầu làng, bến nƣớc 

thiêng, khu mộ địa), đất nông nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phi 

sản xuất) và các hoạt động tín ngƣỡng (lễ hội dân gian) đều thể hiện 

sự gắn kết giữa con ngƣời với môi trƣờng tự nhiên. Mối liên kết của 

cộng đồng với môi trƣờng sống đƣợc cụ thể hóa qua sơ đồ sau:  

 

Bảng 1.1. Sơ đồ các thành tố tác động đến tổ chức xã hội truyền 

thống của người Bahnar 

Căn cứ vào sơ đồ trên, có thể thấy con ngƣời trong xã hội Bahnar 

với tƣ cách là chủ thể xã hội, từ sớm họ đã biết cách tiếp cận với tự 

nhiên để tạo nên một không gian bền vững. 5 yếu tố của tự nhiên trên 

Đất rừng 

sản xuất 

Đất rừng 

phi NN 

 

Khu mộ 

địa 

Rừng đầu 

nguồn  

(đất rừng 

thiêng) 

Bến nƣớc  

(đất rừng 

thiêng) 

 

 

Làng: Tổ chức xã 

hội truyền thống,  
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đây là một trong những điều kiện để thúc đẩy quá trình hình thành và 

phát triển xã hội bền vững. Làng - một tổng thể quan trọng quyết 

định toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa, kinh tế - xã hội 

truyền thống. Tạo nên một không gian văn hóa thuộc quyền sở hữu 

của làng, đƣợc cộng đồng tôn trọng, hƣởng thụ theo nguyên tắc tôn 

trọng, dân chủ. Các thành tố gắn kết thành một tổng thể hoàn chỉnh 

và hoạt động trên nền tảng của luật tục thông qua vai trò của Hội 

đồng làng. Luật tục trở thành công cụ điều hành và quản lý xã hội 

một cách chặt chẽ, hiệu quả. Ngoài làm công cụ quản lý xã hội luật 

tục còn đƣợc viện dẫn trong hôn nhân, gia đình, dòng họ, thừa kế, 

quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm các thành viên trong cộng đồng. Sức 

mạnh tiềm tàng của làng đƣợc gắn kết chặt chẽ với “văn hóa rừng”, 

“không gian thảm thực vật”. Các thành viên trong cộng đồng ứng xử 

theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng và hòa hợp.  

Hiện nay, mô hình tổ chức xã hội này đang phải đối mặt với 

những thách thức lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Qua quá 

trình phát triển, cấu trúc xã hội truyền thống có sự thay đổi. Những 

ngôi nhà rông nguyên bản theo truyền thống ngày càng ít đi dần, 

những ngôi nhà sàn theo mô hình gia đình lớn đƣợc thay thế bằng 

những ngôi nhà sàn nhỏ, hoặc nhà trệ đủ sức chứa đựng một gia 

đình gồm bố mẹ, con cái. Chất liệu của chúng cũng dẫn đƣợc thay 

thế bằng xi măng, gạch và mái tôn. Hiện nay, làng của cộng đồng 

vẫn tồn tại, tƣơng đƣơng với một thôn của ngƣời Kinh, đƣợc gắn 

kết bởi các thành viên thuộc các dòng họ khác nhau dƣới sự điều 

hành, quản lý của trƣởng thôn và các tổ chức chính quyền xã, 

phƣờng. Vị trí, vai trò của chủ làng phụ thuộc vào sự tín nhiệm của 

cấp chính quyền, mặt nào đó hạn chế nhiều mặt tƣơng tác với cộng 

đồng. Trong tiến trình phát triển, làng vẫn là một cộng đồng về cƣ 

trú, một kết cấu xã hội và văn hoá, hoạt động theo quy định của 
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pháp luật hiện hành và chịu chi phối bởi các quy định của luật tục. 

Việc hiểu rõ về đặc điểm tổ chức xã hội làng không chỉ phát huy tốt 

vai trò của cộng đồng bản địa đối với phát triển xã hội mà còn bảo 

đảm các quyền lợi của cộng đồng.  

Tổ chức gia đình, dòng tộc Bahnar 

Làng ngƣời Bahnar thƣờng là tập hợp các gia đình có quan hệ 

huyết thống hoặc các dòng họ khác nhau. Vẫn chƣa có một công 

trình nào đề cập rõ vì sao ngƣời Bahnar không có họ hoặc biến mất 

họ. Nếu nhìn vào danh sách của ngƣời Bahnar, việc xác định đƣợc 

mối quan hệ họ hàng giữa các thành viên trong một làng hoặc làng 

khác. Các thế hệ xác định mối quan hệ dòng tộc của mình qua Mối 

quan hệ dòng tộc và xác định dòng tộc đƣợc xác định nhiều nhất từ 4 

đời trở lại: cụ, ông bà, cha mẹ và đời con cái. Mối quan hệ về dòng 

họ các đời trƣớc thƣờng đƣợc kể lại qua truyền miệng chứ chƣa đƣợc 

ghi chép thành gia phả. Cá nhân đƣợc định danh bởi một cái tên có 

nghĩa hoặc không, hay chỉ đơn giản gắn với một kỷ niệm nào đó liên 

quan đến bố, mẹ hay ngƣời thân trong gia đình, dòng họ. Tên của 

ngƣời Bahnar hiện nay thƣờng đƣợc đặt theo đặc điểm ngữ âm của 

tiếng Bahnar nhƣ: Ther, Nhip, Lƣr, Glar, Ơn, Nao… đối với vùng 

Đắk Đoa. Hiện nay, ngƣời Bahnar vùng Kbang, Kon Chro, Măng 

Yang, An Khê, Đắk Pơ họ Đinh là chủ yếu. Điểm khác biệt giữa nam 

giới với phụ nữ đƣợc thể hiện qua tên lót: đối với một số ngƣời có họ 

Đinh, phụ nữ sẽ lót chữ Thị, nam giới đa số là lót chữ Văn. Đa số 

ngƣời Bahnar ở huyện Đắk Đoa thƣờng không có họ. Riêng ngƣời 

Bahnar ở Kon Tum, cách đặt tên họ phần nào giống ngƣời Sdăng, A 

thƣờng gắn với tên nam giới, Y thƣờng gắn với tên nữ giới. Ví dụ, 

phụ nữ là Y Lƣr, Y Bê, Y Mai..., nam giới là AJar, Anhi, Avinh… 

Một bộ phận đặt họ tên của thế hệ con cái theo ngƣời Jrai nhƣng 

chiếm tỷ lệ thấp.  
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Hình thái gia đình ngƣời Bahnar là phụ hệ. Mỗi gia đình nhiều 

nhất là 4 hoặc 3 thế hệ. Tính dân chủ thể hiện rõ nét qua các mối 

quan hệ trong gia đình, dòng họ nhƣng không kém phần tôn ti, trật 

tự. Sự bền vững của gia đình Bahnar đƣợc đƣợc kết nối bởi sự cam 

kết giữa ngƣời chồng và ngƣời vợ trong hôn nhân và ý thức, trách 

nhiệm của các thành viên theo luật tục. Ý kiến của các thành viên 

đƣợc tôn trọng, kể cả tiếng nói của con trẻ và phụ nữ. “Con gái, con 

trai đều đƣợc đối đãi một cách bình thƣờng, chứ không có tục trọng 

nam kinh nữ nhƣ ở ta. Từ pháp luật cho đến cƣ xử, đàn ông không 

thể lấn lƣớt đàn bà. Chị em tuy không công nhiên nhúng tay vào việc 

làng, nhƣng họ lại can thiệp vào một cách gián tiếp mà ảnh hƣởng 

không phải nhỏ. Tức nhƣ lúc chồng đi nhóm làng thì vợ xui giục 

hoặc can ngăn điều này, việc nọ. Anh nào tỏ ý không nghe bị họ tặng 

ngay cho câu: Mày hãy lấy váy tao mà mang rồi đƣa khố mày tao 

mang cho” [4,203].  

Theo nguyên tắc, cha mẹ có trách nhiệm sinh dƣỡng những đứa 

con do mình sinh ra, kể cả những đứa con nuôi. Ngƣời mẹ, ngƣời 

cha phải có trách nhiệm giáo dục con cháu bằng những khuôn phép, 

nếu cha mẹ bỏ bê con cái còn nhỏ khiến chúng trở thành những đứa 

trẻ không ngoan thì cha mẹ phải nhận lấy trách nhiệm đấy. Ngƣợc 

lại với con cái đã trƣởng thành, nếu có biểu hiện bất kính, lêu lổng, 

thờ ơ, vô trách nhiệm với gia đình, dòng họ thì chúng có tội và phải 

bị đƣa ra xét xử. Đặc biệt, quyền lợi trẻ em trong xã hội Bahnar 

đƣợc quy định rất rõ ràng, cụ thể. Ngƣời làm cha làm mẹ phải có 

trách nhiệm bảo vệ con cháu mình và con cháu của ngƣời khác. 

Không đƣợc đánh đập, xúc phạm, nghiêm cấm việc bán buôn trẻ em 

và đƣợc phép xin hoặc mua về làm con nuôi. Khi đã nhận đứa trẻ 

làm đó làm con nuôi thì nó đƣợc xem nhƣ là con đẻ, đƣợc hƣởng 
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các quyền lợi về tinh thần và vật chất. Kể cả không ai đƣợc tiết lộ bí 

mật nó là con nuôi.  

Ông bà, bố mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng tộc có 

nhiệm vụ chăm sóc, dạy bảo và định hƣớng kỹ năng sống của con 

cháu. Thành viên nam trong gia đình, dòng tộc thƣờng có trách 

nhiệm giúp trẻ em trai làm quen với các công việc lên nƣơng, vót 

nan, đan lát, tạc tƣợng, đánh chiêng… Còn các bà, các mẹ thƣờng 

thu hút sự quan tâm của trẻ em gái qua công việc kéo chỉ, dệt thổ 

cẩm, hoặc các công việc nội trợ, gùi nƣớc hoặc tham gia lễ hội. Sự 

phân công ấy không chỉ biểu hiện rõ vai trò, chức năng giới trong 

việc giáo dục con cái theo quy định của xã hội ngƣời Bahnar mà còn 

là các hình thức rèn kỹ năng sống cho con trẻ trong nhiều môi 

trƣờng, đồng thời giúp trẻ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và phát 

triển nhận thức, tình cảm trong quan hệ xã hội.  

Hiện nay, ngƣời Bahnar chủ yếu theo chế độ gia đình phụ hệ. 

Theo phong tục, sau khi về nhà chồng một thời gian, vợ chồng trẻ 

thƣờng cƣ trú phía nhà vợ một thời gian một năm hoặc hai năm, 6 

tháng, ít nhất 1 ngày, 2 ngày hoặc tuần lễ. Có trƣờng hợp, nhiều cặp 

vợ chồng cƣ trú luân phiên đến khi đủ điều kiện kinh tế thì ở cố định 

bên chồng, hoặc bên nào có điều kiện hơn để phát triển kinh tế hộ gia 

đình và xin tách hộ. Sau khi tách hộ, mỗi hộ gia đình Bahnar là một 

mô hình kinh tế cá thể, họ phát triển kinh tế trên diện tích nƣơng, rẫy 

đƣợc bố mẹ phân chia, hoặc khai thác thêm theo nhu cầu số thành 

viên trong gia đình.  

Ngày nay, một số gia đình thuộc nhiều dòng họ có thể chuyển 

đến nếu họ có đủ điều kiện kinh tế để mua đất thổ cƣ ở một làng 

khác. Trƣớc khi di chuyển chỗ ở từ làng này sang làng khác, những 

trƣờng hợp này thƣờng có ngƣời thân cùng họ, hoặc cũng có thể có 

những ngƣời anh em kết nghĩa. Thực tế, một số làng có sự đan xen 
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của các gia đình là dân tộc Kinh. Các thành viên trong làng đều chấp 

hành nghiêm chỉnh những quy định của cộng đồng theo luật tục và 

quy định của pháp luật.  

1.5.  Tín ngƣỡng, tôn giáo 

Trong xã hội truyền thống, ngƣời Bahnar theo tín ngƣỡng đa 

thần và chịu chi phối quan niệm hữu linh. Việc phân chia thế giới 

thành ba phần đó là thế giới của của các vị thần linh, thế giới của các 

yang atâo và thế giới của con ngƣời và lớp thực vật cỏ cây. Trong đối 

quan hệ đan xen, con ngƣời luôn ở vị trí yếu hơn và ở thế phụ thuộc. 

Điều đó thể hiện rõ trong các nhịp điệu sản xuất và các sự kiện liên 

quan đến vòng đời ngƣời. Thông qua các nghi lễ hiến sinh, con ngƣời 

mong muốn sự tạo lập mối quan hệ giữa cộng đồng với siêu nhiên, 

kể cả với thế giới thần linh và các yang atâo. Trong thế giới thần 

linh, họ chia thành thƣợng đẳng thần và hạ đẳng thần. Thƣợng đẳng 

thần gồm “những đấng lập ra trời và đất, muông vật và trông nom núi 

sống và nghề nghiệp làm ăn của ngƣời” [4,171], đó là hệ thống thần 

linh đƣợc nhào nặm thông qua trí tƣởng tƣợng của cộng đồng, hệ 

thống thần linh này thiêng về thiên nhiên thần cụ thể là Nam thần là 

Bok Kơi Dơi (Đấng tạo hóa) coi sóc dân gian, Yă Kon Keh (Nữ tạo 

hóa), Bok Glaih (nam thần sấm sét), rồi đến Yang Sri (thần lúa), 

Thần Núi (Yang Kông), thần Sông (Yang Dak),… “Hạ đẳng thần 

gồm các thần liên quan đến “cây cối, thú vật, đồ đạc… Các thần này 

chiếm vị trí khá đông… Ngƣời Bahnar ít khấn thần này trong lúc lễ 

bái. Chỉ ai kết thân với vị nào thời mới kêu đến tên” [4,172].  

Trong tín ngƣỡng của ngƣời Bahnar, vị trí của thần lúa (Yang 

Sri) cũng nhƣ việc thờ cúng cây lúa luôn chiếm một vị thế đặc biệt. 

Cũng giống nhƣ các dân tộc khác trên địa bàn Tây Nguyên, dân tộc  

Bahnar coi lúa là một loại cây có hồn và đƣợc mọi ngƣời ngƣời gìn 

giữ một cách cẩn thận, không đƣợc xúc phạm. Có nhƣ vậy Yang Sri 
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mới giúp cho dân làng đƣợc lƣơng thực dồi dào và mang lại cuộc 

sống ấm no cho dân làng. Để thể hiện sự cung kính và tôn trọng thần 

lúa, ngƣời dân Bahnar thƣờng tổ chức nghi lễ gọi hồn lúa về kho, tổ 

chức mừng lúa mới để tạ ơn thần lúa đã cho dân làng đƣợc một mùa 

bội thu và cầu sự bình an cho gia đình và cộng đồng. Mỗi vị thần đều 

đƣơc giao nhiệm vụ khác nhau dƣới sự sắp đặt và phân công của 

đấng tối cao là Bok Kei Dei và Yă Kuh Keh. Với ngƣời Bahnar, 

trong thế giới khách quan luôn có sự hiện diện của các yang, lực 

lƣợng siêu nhiên ấy ảnh hƣởng và quyết định tới cuộc sống của con 

ngƣời. Các hoạt động trong tín ngƣỡng, nghi lễ, nông nghiệp và các 

sự kiện vòng đời ngƣời hình ảnh thần linh đƣợc khấn gọi trong lời tế 

lễ của họ. Mặc dù nhìn nhận các sự vật hiện tƣợng bằng thế giới quan 

thần linh, nhƣng giữa con ngƣời và thần linh thƣờng có mối quan hệ 

gần gũi.  

Đặc biệt, tín ngƣỡng dân giân của ngƣời Bahnar đã tạo nên sự 

đa dạng, phong phú của lễ hội. Lễ hội là một hình thái sinh hoạt tinh 

thần mang đậm đà bản sắc dân tộc, thƣờng đƣợc tổ chức sau những 

ngày lao động mệt nhọc, khi lúa đã đầy kho, trâu bò đã đầy chuồng 

và đàn gà đã đầy sân. Hoạt động Lễ hội ở đây còn mang tính nguyên 

hợp. Không gian của các nghi lễ, lễ hội thƣờng diễn ra từ trong mỗi 

gia đình, nhà rông, nƣơng rẫy và xung quanh khu nghĩa địa. Lễ hội 

gắn liền với cuộc sống của mỗi con ngƣời, cộng đồng trong quá trình 

hoạt động thực tiễn và trong quá phát triển của lịch sử. Tín ngƣỡng 

dân gian ảnh hƣởng đậm nét đến hệ thống lễ hội Bahnar. Lễ hội dân 

gian Bahnar không chỉ thể hiện quan niệm tín ngƣỡng dân gian mà 

còn là môi trƣờng sáng tạo các loại hình văn hóa dân gian, nơi tiếp 

nhận, trao truyền di sản và thể hiện tinh thần ngƣỡng vọng của cộng 

đồng đối với thê hệ cha ông và mối quan hòa giữa cộng đồng với môi 

trƣờng tự nhiên.  
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Trong những năm gân đây, sự gia nhập và phát triển của hệ 

thống tôn giáo hiện đại có ảnh hƣởng ít nhiều đến đời sống, xã hội 

của ngƣời Bahnar, và đặc biệt làm xáo trộn trong đời sống tín 

ngƣỡng của họ. Sự tác động tăng nhanh chóng của đạo Tin Lành 

trong những năm gần đây đã và đang gây nên những xáo trộn mạnh 

mẽ trong đời sống tín ngƣỡng cộng đồng. Đó là việc răn dạy con 

ngƣời sống hòa mục, hƣớng thiện, biết yêu thƣơng, tôn trọng, giúp 

đỡ lẫn nhau. Sự giúp đỡ đó không chỉ bó hẹp giữa các thành viên 

trong cộng đồng mà còn mở rộng ra giữa cộng đồng này với cộng 

đồng khác. Do đó, khi gia nhập đạo, các tín đồ Tin Lành luôn sẵn 

sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và coi đó nhƣ một phƣơng châm để 

hành đạo. Điều đó đã phá vỡ sự tồn tại biệt lập của các làng Ba Na, 

khiến ngƣời Ba Na và các tộc ngƣời khác trong khu vực gần nhau 

hơn” [53].  

Điều đó nhƣ một quy luật tất yếu, bởi các giá trị văn hóa cổ 

truyền tiêu biểu của ngƣời Bahnar từ nghi lễ, tín ngƣỡng, phong 

tục, tập quán, cho đến luật tục, các loại hình nghệ thuật... đều là 

tấm gƣơng phản chiếu của tín ngƣỡng đa thần. Một khi tín ngƣỡng 

đa thần bị triệt tiêu và “không còn nguyên bản”, đƣợc thay thế bằng 

tƣ tƣởng độc thần tôn giáo thì mặc nhiên nó sẽ mất đi cơ sở tồn tại 

và chỗ dựa tâm linh vững chắc. 

Tóm lại, không gian cƣ trú lâu đời của ngƣời Bahnar đƣợc 

trải dài từ phía Nam của tỉnh Kon Tum đến các địa phƣơng của tỉnh 

Gia Lai và một số vùng lân cận. Trong diễn trình vận động của lịch 

sử, xã hội Bahnar là một tổ chức xã hội dân sự đặc biệt gắn chặt với 

yếu tố tự nhiên. Quyền sở hữu tập thể của cộng đồng làng đối với đất 

rừng là cơ sở vật chất, là nền tảng kinh tế, văn hóa xã hội trong xã 

hội truyền thống. Tƣ duy tâm lý của cộng đồng bị chi phối sâu sắc 

bởi ý thức cộng đồng và vận hành theo nguyên tắc luật tục. Cho đến 
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nay, làng của ngƣời Bahnar đã có sự biến đổi về căn bản, thiết chế 

tôn giáo song song với thiết chế truyền thống và cơ sở chính trị cơ sở 

tác động đến đời sống xã hội Bahnar. Trên bình diện kinh tế kỹ thuật, 

với sự du nhập mở rộng của phƣơng thức sản xuất nông nghiệp mới, 

kinh tế, xã hội ngƣời Bahnar bƣớc đầu đã hòa nhập, họ không những 

tự túc đƣợc vấn đề lƣơng thực trong năm mà bƣớc đầu có khả năng 

tích lũy vốn, tiếp cận nguồn lực, khoa học kỹ thuật… từng bƣớc thay 

đổi theo hƣớng hiện đại hóa. Bên cạnh đó, ngƣời Bahnar cũng đang 

đối diện với nhiều thách thức từ sự khan hiếm về nguồn sinh kế tự 

nhiên, biến đổi khí hậu, di dân và đói nghèo… Tính bền chặt mang 

tính cộng đồng đang dần giảm đi, tín ngƣỡng truyền thống không còn 

độc tôn nữa, tổ chức thôn làng cổ truyền Bahnar không còn thuần túy 

vận hành theo kiểu tự quản nữa mà chuyển thành một trong những 

yếu tố của bộ máy hành chính. Những yếu tố chủ quan và khách 

quan trên tác động trực tiếp và gián tiếp đến thực trạng của luật tục 

Bahnar ở tỉnh Gia Lai.  

 



29 

CHƢƠNG 2 

GIÁ TRỊ XÃ HỘI CỦA LUẬT TỤC BAHNAR VÀ SỰ BIẾN 

ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG ĐƢƠNG ĐẠI 

 

2.1. Kết quả khảo sát luật tục Bahnar hiện nay 

2.1.1. Hệ thống luật tục qua nghiên cứu, sưu tầm 

Qua khảo sát thực tế và tƣ liệu, bƣớc đầu nhóm nghiên cứu đã sƣu 

tầm đƣợc 302 điều, có thể sắp xếp thành 06 chủ đề sau đây:  

Thứ nhất, những quy định chung gồm 77 điều:  

Nội dung chủ yếu đề cập đến: (1) Các yếu tố cấu thành tội phạm, 

các hình thức vi phạm luật tục, mức độ nộp phạt, tội gây rối trật tự, 

chứng cớ: chứa chấp, bao che ngƣời có tội, những vụ đánh nhau, lấy 

trộm, tang chứng; (2) Các quy định làm tổn hại đến tinh thần và thể 

chất ngƣời khác nhƣ: vi phạm lời cam kết, xúc phạm đến thân thể 

danh dự ngƣời khác, tội bịa đặt vu cáo, dối trá, vu khống, lừa đảo, vi 

phạm lời cam kết, kinh thƣờng ngƣời già, lƣời biếng, dọa dẫm ngƣời 

khác, vô ý thức, thờ ơ, lạm dụng, tội dọa dẫm già làng; (3) Các quy 

định quyền lợi và trách nhiệm trong cộng đồng… 

 Thứ hai, các quy định về hôn nhân, gia đình gồm 72 điều:  

Nội dung chủ yếu đề cập đến: (1) Các nguyên tắc liên quan đến 

hôn nhân, nhƣ: các nghi thức trong lễ hỏi, lễ cƣới, lễ vật trong lễ 

cƣới, tục cƣới vợ lẽ, tái giá, hôn nhân nối dây; (2) Các quy định vi 

phạm nguyên tắc trong hôn nhân gia đình nhƣ: vi phạm hôn ƣớc, từ 

hôn; ngƣời làm cản trở hôn nhân, cƣớp vợ/ chồng ngƣời khác, cƣớp 

chồng của chị em gái; lấy nhau không báo cáo với già làng; những kẻ 

đánh vợ, ly dị, ngoại tình, thông dâm… và các quy định (3) liên quan 

đến quyền lợi và trách nhiệm của chồng hoặc ngƣời vợ trong hôn 

nhân nhƣ: Ngƣời chồng không chăm lo cho vợ con, chồng bỏ đi 

không chăm nom gì đến vợ con, ngƣời chồng lang thang lêu lổng, 
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quy định quan hệ vợ chồng, vợ phá thai giấu chồng, quan hệ anh em; 

Trách nhiệm của con cái đối với ông bà cha mẹ; (4) Các quy định về 

quyền thừa kế trong quan hệ hôn nhân và gia đình, gồm: Quản lý, 

phân chia tài sản thừa kế; quản lý tài sản và phân chia gia tài cho con 

cái, con cùng cha khác mẹ; (5) Các quy định bảo vệ tôn ti, trật tự 

trong gia đình nhƣ: tội phản ngƣời thân, ân nhân của mình; Tội đánh 

lại cha mẹ hoặc ngƣời thân; Tội đánh lại cha mẹ; Con cái bỏ cha mẹ 

đi ở làng khác và quy định việc cha mẹ bạo hành con cái. Ngoài ra, 

các quy định liên quan đến quan hệ và tình yêu nam nữ (6) nhƣ: Trai 

gái chƣa lấy nhau, có quan hệ với nhau lỡ có con;  Chàng trai qua lại 

nhà cô gái nhƣng sau đó bỏ cô gái; Chàng trai làm cô gái có thai 

nhƣng không lấy; Trai gái chƣa lấy nhau mà lỡ có con; Có chửa 

nhƣng không chịu khai ra cha đứa trẻ; Trai gái đã làm lễ trao vòng 

mà từ hôn; Trai gái chƣa có hôn ƣớc mà có quan hệ với nhau hoặc 

chửa hoang...  

Thứ ba, các quy định về quan hệ tài sản và xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản, gồm 41 điều: 

Các quy định liên quan đến (1) Quan hệ sở hữu tài sản và tài 

nguyên thiên nhiên nhƣ: quyền sở hữu đất đai nhƣ: việc phân chia 

đất ở, đất canh tác trong nội bộ dân làng; Quyền sở hữu đất 

rừng,…(2) Các quy định liên quan đến quyền sở hữu nhƣ: Tranh 

chấp đất đai; Xác định ranh giới và tội xâm chiếm đất đai; Tội lấn 

chiếm bìa rẫy của ngƣời khác; Đốt rẫy cháy sang rẫy ngƣời khác; Tội 

cƣỡng đoạt tài sản ngƣời khác; Tội trộm trâu bò ngƣời khác làm của 

riêng; Tội gỡ hàng rào ngƣời khác; Tội chặt cây ngƣời khác mà 

không xin phép; Chặt cành cây nhà ngƣời ta; Chặt cầu thang hoặc cột 

nhà ngƣời khác; Về giết gia súc gia cầm ngƣời khác; Việc tàn nhẫn 

với gia súc gia cầm ngƣời khác; Phá bếp nhà ngƣời khác vô tôi vạ; 

Phá bếp, nồi cơm nhà mình; Tội giẫm đạp váy áo nhà ngƣời ta; Tổ 
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ong đã có chủ sở hữu; Quy định bảo vệ quan tài ngƣời khác; Quy 

định xâm phạm kho lúa ngƣời khác; Tội lấy cắp tài sản của ngƣời 

khác; Tội ăn trộm tài sản có giá trị lớn; Tội ăn trộm vặt; Tội ăn trộm; 

Tội ăn trộm đồ vặt trong nhà mồ; Tội ăn cắp; Lấy cắp, lấy trộm phải 

đền ba; Tội chứa chấp đồ ăn cắp, ăn trộm; Nhặt đƣợc của cải ngƣời 

khác không báo bị xem là ăn cắp; Tôi tự ý giấu giếm thuyền của 

ngƣời khác; tội tự ý cất dấu đồ nhặt đƣợc; Tội ăn cắp thú ngƣời ta 

bẫy đƣợc; … 

Thứ tư, các quy định bảo vệ tài nguyên, môi trường, gồm 25 điều:  

(1) Những quy định bảo vệ tài nguyên nƣớc; (2) Bảo vệ đất đai: 

Con ngƣời với tài nguyên đất đai và đất rừng; Về việc xâm lấn khu 

vực khai thác rừng của làng khác; Bảo vệ rừng đầu nguồn, tội không 

dập lửa khi rừng bị cháy; Tội làm cháy rừng; Tội chặt phá rừng; Quy 

định về phá rừng làm rẫy; Tội chặt cây vô tội vạ; Đốn cây to trong 

rừng mà không xin phép ngƣời làng, không làm lễ cúng thần; Những 

quy định khi vào rừng, Luật tục về quản lí đất đai; Tội loạn luân làm 

ô uế đất đai, sông suối; Về việc không chăm nom cai quản đất đai 

của mình, Tội chôn ngƣời chết trong rẫy ngƣời khác…(3) Các quy 

định bảo vệ tài nguyên nƣớc: Nƣớc sông, nƣớc suối chỉ dùng một 

phía (bảo vệ môi trƣờng); Tội quăng đồ ngƣời chết, quăng tổ chim 

xuống nƣớc;  

Thứ năm, các quy định xâm phạm thân thể người khác và các 

trọng tội, gồm 22 điều như sau:  

Tội đầu độc giết ngƣời; tội giết ngƣời vì nghi là ma lai; Nuôi ngải 

với mục đích giết ngƣời; Vu cáo ngƣời khác là ma lai rồi giết; Tội 

đánh ngƣời vô tội đến chết; Ngƣời say rƣợu làm chết ngƣời; Cố ý 

gây chết ngƣời; Về việc đánh nhau mà cả hai bên đều chết; Về những 

vụ ngộ sát; Tội hãm hiếp phụ nữ; Hành vi cƣỡng dâm; Tội đánh đập 

trẻ em; Tội hãm hiếp trẻ em; Hành vi đánh ngƣời không lý do; Tội 
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đánh phụ nữ đến sảy thai; Hành vi cƣỡng bức ngƣời vô tội; Tai nạn 

do trúng bẫy đã có dấu hiệu báo; Cạn bẫy không đánh dấu báo hiệu 

gây tai nạn cho ngƣời khác; Tội buôn bán ngƣời, đốt nhà rông, làm 

cháy nhà rông… 

Thứ sáu, các quy định liên quan đến phong tục tập quán, gồm 

65 điều:  

Các quy định về xây dựng, di dời làng mới; Quy định về việc 

tách nhà, tách bon; Làm trái với những kiêng cữ của chủ nhà; Tục 

cúng rẫy; Tục trỉa lúa; Lễ bỏ mả; Về ngƣời tự bán mình trả nợ; Tục 

nhận đầy tớ; Tục làm lễ bú vú; Tội bắt trâu bò cày bừa; Làm vỡ ché 

rƣợu nhà ngƣời khác; Nhận làm con nuôi; Không đƣợc làm rẫy nơi 

có ngƣời chết không đƣợc chôn cất đàng hoàng; Kẻ bỏ làng sống ở 

một làng khác; Về việc không phân xử đƣợc kẻ đúng ngƣời sai; 

Phong tục kết nghĩa anh em hoặc chị em; Kết nghĩa vì không có khả 

năng trả nợ; Không có khả năng trả nợ và đƣợc bán cho ngƣời chủ 

khác; Các quy định về nuôi rẻ trâu bò; Quyền lợi và nghĩa vụ con 

nuôi; Đứa trẻ mồ côi phải bú ké sữa ngƣời mẹ khác; Không ai đƣợc 

tiết lộ thân phận con nuôi; Không đƣợc lấy váy áo của vợ ngƣời 

khác; Không đƣợc phát ngang hƣớng rẫy ngƣời ta đang phát; Khơi 

lại vụ việc đã xét xử; Về việc giết gia súc của ngƣời khác vào rẫy 

của mình; Mua nô lệ thành con thành cháu; Bị thƣơng hoặc chết do 

làm việc cho ngƣời khác; về vật nuôi sa bẫy vào bìa rẫy của ngƣời 

khác; Về gia súc phá hoại hoa màu của ngƣời khác; Tội lƣời không 

chịu làm việc; Ngƣời hòa giải; Trả công ngƣời hòa giải; Đẻ con 

trong nhà ngƣời khác; Về kẻ ở lêu lổng không chịu làm việc chết 

trong nhà chủ… 
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2.1.2 Mức độ tồn tại của luật tục Bahnar trong đời sống xã hội Bahnar 

Bảng 2.1:  Tỷ lệ tồn tại của luật tục Bahnar trong thực tiễn 

TT 

 

Các chủ đề 

luật tục 

Tổng 

số 

Tồn tại nhưng 

biến đổi/giảm 

hình phạt 

Tồn tại nhưng 

không vận 

dụng 

Số 

lƣợng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

1 
Những quy 

định chung 
77 32 41.56 45 58.44 

2 
Hôn nhân, gia 

đình 
72 42 58.33 30 41.67 

3 

Quan hệ sở 

hữu và xâm 

phạm quyền sở 

hữu tài sản 

41 20 48.78 21 51.22 

4 

Luật tục Bảo 

vệ tài nguyên 

môi trƣờng 

25 8 32.00 17 68.00 

5 

Những quy 

định về xâm 

phạm thân thể 

ngƣời khác và 

các trọng tội 

22 10 45.45 12 54.55 

6 
Phong tục tập 

quán 
65 34 52.31 31 47.69 

 Tổng số 302 146 48.34 156 51.66 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ các đợt khảo sát luật tục ở Gia Lai, 2018) 
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Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, 06 chủ đề trọng tâm của luật 

tục Bahnar đƣợc bao phủ tƣơng đối toàn diện đến các lĩnh vực của 

đời sống xã hội Bahnar (Xem bảng 2.1). Với tổng số 302 điều của 06 

chủ đề, số lƣợng các điều tồn tại nhƣng đã biến đổi hoặc giảm hình 

phạt là 146 điều (chiếm tỷ lệ 48.34%), số luật tục tồn tại nhƣng 

không vận dụng là 156 điều (chiếm tỷ lệ là 51.66%). Cụ thể, tỷ lệ tồn 

tại của các vấn đề liên quan đến (1) Những vấn đề chung còn tồn tại 

nhƣng biến đổi về hoặc giảm hình phạt là 32/77 điều (chiếm tỷ lệ là 

41.56%), (2) Luật tục hôn nhân – gia đình còn tồn tại nhƣng biến đối 

hoặc giảm hình phạt là 42/72 điều (chiếm tỷ lệ 58.33%), (3) Quan hệ 

sở hữu tài sản và xâm phạm quyền sở hữu tài sản còn tồn tại nhƣng 

biến đổi hoặc giảm hình phạt là 20/41 điều (chiếm tỷ lệ 48.78%), (4) 

các nội dung liên quan đến Phong tục tập quán tồn tại nhƣng giảm 

hình phạt hoặc biến đổi là 34/65 điều (chiếm tỷ lệ 52.31%), (5) 

Những quy định về xâm phạm thân thể ngƣời khác và các trọng tội là 

10/12 điều (chiếm tỷ lệ 45.45%). Trong khi các điều liên quan đến 

bảo vệ tài nguyên môi trƣờng là thấp nhất là 8/25 điều (chiếm tỷ lệ 

32%). Đáng chú ý là các quy định liên quan đến việc giảm thiểu rủi 

ro trong quan hệ hôn nhân và gia đình chiếm tỷ trọng cao nhất là 

58.33%). Chỉ có 41.67% các điều luật suy giảm đối với các nội dung 

không còn phù hợp nhƣ Tục lấy vợ lẽ hoặc lấy vợ hai, Trai gái ăn ở 

với nhau nhƣng chƣa có con, trai gái chƣa lấy nhau, có quan hệ với 

nhau lỡ có con, tục làm cản trở hôn nhân… Tƣơng tự nhƣ vậy, những 

quy định liên quan đến trật tự an toàn xã hội, phát triển cộng đồng 

trong chủ đề phong tục tập quán chiếm tỷ lệ 52.31% đƣợc xem là 

những tiêu chí cho sự phát triển cá nhân và cộng đồng chiếm tỷ lệ 

cao nhất.  

Có đến 156/302 điều tồn tại nhƣng không đƣợc vận dụng 

trong thực tiễn (chiếm tỷ lệ 51,66% trong tổng số điều luật đã sƣu 
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tầm). Sự suy giảm này chủ yếu tập trong đối với những quy định còn 

tồn tại nhƣng không còn đƣợc thực hành trong xét xử. Tỷ lệ suy giảm 

nhiều hơn so với các nội dung khác là các điều liên quan đến các 

điều liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trƣờng (17/25 điều, chiếm 

tỷ lệ 68%). Nhƣ vậy, sự suy giảm của luật tục có thể bị tác động bởi 

nhiều nguyên nhân khác nhau: Thứ nhất, các quy định luật tục có thể 

không còn phù hợp với sự phát triển mới. Thứ hai, do sự thay đổi về 

mặt nhận thức; Thứ ba, sự tác động của chính sách, xã hội; Thứ tư, 

sự thay đổi về phƣơng thức sản xuất và tƣ liệu sản xuất; Thứ năm, 

môi trƣờng xã hội truyền thống đã có sự biến đổi; Thứ sáu, sự suy 

giảm về tài nguyên thiên nhiên kéo theo suy giảm về quyền sở hữu 

đất rừng phi nông nghiệp. Thứ bảy, sự tác động của tôn giáo (nội 

dung này sẽ đƣợc phân tích rõ hơn trong Mục 2.4 của Chƣơng 2.  

*Quy trình và các nguyên tắc vận dụng luật tục trong thực tiễn  

Trong xã hội truyền thống, luật tục dùng để giải quyết những 

xung đột, mâu thuẫn, đồng thời dùng để giáo dục, xử phạt răn đe nếu 

ai đó vi phạm các nguyên tắc, quy định chung của cộng đồng. Trƣớc 

hết là phải thông qua vai trò của tơm plơi (trƣởng buôn)
3
 và Hội 

đồng làng, luật tục đƣợc tồn tại và vận dụng nhƣ một thể chế đặc biệt 

thực hiện chức năng quản trị cộng đồng. Cơ chế điều chỉnh của luật 

tục, bằng nhiều cách thức nhƣ giáo dục, răn đe, xử phạt… Việc ứng 

dụng các nguyên tắc của luật tục đã tạo nên sự bình ổn cho các quan 

hệ xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ngƣời Bahnar.  

Việc tiếp nhận và vận dụng luật tục trong cộng đồng Bahnar 

mang tính phổ biến. Ngƣời Bahnar hiểu và nắm các nguyên tắc và 

ứng dụng luật tục trong sinh hoạt đời thƣờng một cách tự nguyện. 

Ngƣời am tƣờng và biết vận dụng luật tục để hòa giải mâu thuâñ , 

xung đột trong cộng đồng đƣợc gọi là ngƣời phân xử (bơngai gơh 

                                                 
3
 Lâu nay các nhà khoa học thƣờng dịch là Già làng.  
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pơma tơdron Kon plei). Trong làng có thể có nhiều ngƣời phân xử 

ngƣời phân xử, nhƣng khi có sự vụ, ngƣời ta thƣờng cử một ngƣời 

phân xử giỏi nhất để hòa giải, phân xử mâu thuẫn. Kră plei, hội đồng 

làng và cộng đồng dõi theo và có quyền bổ sung nếu ngƣời phân xử  

không công minh. Trƣớc đây, các dòng họ đều có một ngƣời đại diện 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình, dòng họ, nhƣ: phân 

chia tài sản đất đai, tranh chấp, hôn nhân, tang gia, giải quyết mâu 

thuẫn cá nhân... Các kết luận trong khi hòa giải đƣợc tiếp thu ý kiến 

các bên liên quan và hệ thống chúng thành những lập luận để phân 

xử, hòa giải phù hợp với những nguyên tắc chung của cộng đồng.  

Đối với những xung đột nhỏ giữa các thành viên trong gia 

đình, ngƣời phân xử thƣờng là các thành viên trong dòng họ sẽ đứng 

ra hòa giải. Nếu xung đột giữa các gia đình với nhau trong một làng 

thì ngƣời phân xử sẽ đƣợc già làng đề xuất. Dù ngƣời phân xử có 

mối quan hệ dòng họ hay không thì nguyên tắc cần tuân thủ khi vận 

dụng luật tục là: khách quan, dân chủ, công minh. Nếu ngƣời phân 

xử thiên vị thì tất nhiên ông ta sẽ bị xem là vi phạm quy định của luật 

tục (trƣờng hợp này ít khi xảy ra). Ngày nay, số lƣợng ngƣời am hiểu 

và sử dụng thành thạo luật tục để giải quyết xung đột trong cộng 

đồng không còn nhiều, khi có xung đột, ngƣời đứng ra hòa giải là kră 

plei và có sự kết hợp với thôn trƣởng và các bộ phận đoàn thể thôn.  

Nhƣ vậy, ngƣời Bahnar căn cứ vào luật tục để tạo sự cân 

bằng xã hội. Mỗi thành viên trong cộng đồng tự thân hiểu và biết 

điều chỉnh các hành vi của mình theo nguyên tắc của luật tục. Điều 

đó trở thành một nguyên tắc ứng xử trong xã hội. Trên quan niệm 

vạn vật hữu linh, ngƣời Bahnar luôn cho rằng hành động của con 

ngƣời chịu sự giám sát của cộng đồng và hệ thống thần linh và bậc 

tiên tổ (yang atâo). Đặc biệt đối với những gì sai trái của cá nhân, 

nếu không sửa đổi thì cộng đồng sẽ coi thƣờng, xa lánh và sẽ chịu sự 
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trừng phạt của thần linh và sẽ không thoát khỏi sự chú ý của ma quỷ. 

Có thể thấy rằng, luật tục luôn đặt mỗi cá thể trong xã hội Bahnar 

trƣớc ba hệ qui chiếu đó là: cộng đồng, thế giới thần linh và lƣơng 

tâm cá nhân. Hệ quy chiếu thứ ba chịu ràng buộc và tác động của hệ 

quy chiếu thứ nhất và hệ quy chiếu thứ hai. Hệ quy chiếu ấy có tác 

dụng điều chỉnh hành vi, đạo đức của cá nhân tuân theo các quy định 

trong luật tục. Theo nghĩa này, luật tục không chỉ có tác dụng tổ chức 

quản lý xã hội, mà còn góp phần xây dựng nhân cách của con ngƣời.  

Mức độ hiểu biết và vận dụng luật tục của người Bahnar trong 

thực tiễn 

Để có số liệu liên quan đến sự tồn tại, mức độ nhớ, hiểu và thực 

hành luật tục trong cộng đồng Bahnar, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 

phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm và lấy thông qua phiếu điều tra 

tại 5 làng ngƣời Bahnar tại Gia Lai. Cụ thể là: Làng Mơhra thuộc xã 

Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Làng Đe Jun, Làng Jri Ktu thuộc 

xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ, Làng Hle Hlang xã Yang Tung huyện 

Kong Chro và Làng Klot xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa. Thành phần 

dân tộc trong 5 làng khảo sát chủ yếu là ngƣời Bahnar. Các hộ là dân 

tộc khác chiếm tỷ lệ thấp, trừ làng Hle Hlang hộ ngƣời kinh chiếm 

đến tỷ lệ cao nhất là 29/171 hộ, Làng Mơhra 02 hộ ngƣời Nùng, 1 hộ 

ngƣời Kinh, Làng Klot chỉ có 01 hộ ngƣời Hmông. Thành phần dân 

tộc và các hộ trong 5 làng khảo sát đƣợc cụ thể nhƣ sau:  
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TT Tên làng 

Số hộ Nhân khẩu 

Bahnar 
Kinh và 

DT khác 
Bahnar 

Kinh và 

DT khác 

1 Làng Mơhra 115 01 469 02 

2 Làng Đe Jun 64 01 280 04 

3 Làng Jro Ktu 80 0 340 0 

4 Làng Hle Hlang 171 29 680 37 

5 Làng Klot 117 05 574  

 Tổng số 546 36 2374  

Bảng 2.2: Thành phần dân tộc và số lượng các hộ gia đình  qua 5 

làng khảo sát (Nguồn: Thông tin cơ bản cấp thôn cung cấp, 2018) 

Mặc dù đã có nhiều tác động ít nhiều về đặc điểm dân cƣ và các 

yếu tố khách quan khác, nhƣng luật tục vẫn tiếp tục giữa một vai trò 

đáng kể. Số lƣợng ngƣời biết thực hành luật tục để giải quyết các vụ 

việc liên quan đến mâu thuẫn trong cộng đồng còn rất ít. Các bơngai 

gơh pơma tơdron Kon plei (ngƣời phân xử) hầu nhƣ không còn nhiều 

nhƣ trƣớc đây. Ngoài các bơngai gơh pơma tơdron Kon plei còn lại 

khiêm tốn ấy, những ngƣời cung cấp thông tin liên quan đến luật tục 

chủ yếu là tơm plơi, các kră plơi (các già làng), một số nghệ nhân sử 

thi, hoặc qua vai trò của một số ngƣời thƣờng cúng thần linh. Một bộ 

phận còn lại nhớ các nguyên tắc, quy định của luật tục nhƣng lại 

không nhớ cách diễn đạt luận lý theo hình thức lời nói vần. Hiện nay, 

việc sử dụng luật tục để hòa giải hoặc giải quyết xung đột, mâu thuẫn 

đƣợc thực hiện thông qua vai trò của tơm plơi (trƣởng làng) hoặc các 

kră plei (các già làng), hoặc qua một số ngƣời phụ nữ lớn tuổi. Số 

lƣợng già làng còn vận dụng đƣợc luật tục để tham gia hòa giải trong 

05 làng là 29/200/3261 ngƣời, chiếm tỷ lệ 6.90%, tuổi đời trung bình 

trên 65, chủ yếu tập trung là nam giới. Ngƣời không biết vận dụng 

luật tục để giải quyết vụ việc chiếm tỷ lệ là 93.1% (171/200/2361 
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ngƣời thuộc đối tƣợng khảo sát), tỷ lệ phụ nữ vận dụng đƣợc luật tục 

chiếm 20.69% (6/29/200 ngƣời). 

Tỷ lệ chênh lệch giữa ngƣời biết vận dụng đƣợc luật tục và không 

vận dụng đƣợc trong của ngƣời Bahnarđƣợc thể hiện trong bảng dƣới 

đây:   

 

Số 

ngƣời 

Bahnar 

Số 

ngƣời 

biết 

sử 

dụng  

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

ngƣời 

không 

biết sử 

dụng 

luật tục 

Tỷ 

lệ 

% 

Nam Nữ 

Làng Jro Ktu 340 12 3.5 328 96.5 10 2 

Làng Klot 574 7 1.2 567 98.8 3 4 

Làng Mơhra 469 4 0.9 465 99.1 4 0 

Làng Đe Jun 280 2 0.7 278 99.3 2 0 

Làng Hle 

Hlang 
698 4 0.6 694 99.4 4 0 

TỔNG SỐ 2361 29 6.9 2332 93.1 23 6 

Bảng 2.3: Tỷ lệ giữa các nhóm thực hành luật tục khảo sát tại 5 làng Bahnar 

(Nguồn: Thông tin cơ bản cấp thôn, 2018) 

Tại 5 làng ngƣời Bahnar, trong số 29/2374 ngƣời còn nhớ và vận 

dụng đƣợc luật tục để hòa giải (chiếm tỷ lệ 6.9%). Trong đó, làng Jro 

Ktu chiếm tỷ lệ cao hơn, cụ thể là 3.5% (12/340 ngƣời), Làng Klot 

chiếm tỷ lệ là 1.2% (7/574 ngƣời), Làng Mơhra chiếm tỷ lệ là 0.9% 

(4/469 ngƣời), Làng Đe Jun chiếm tỷ lệ 0.7% (2/280 ngƣời) và làng 

Hla Hlang chỉ có 4/698 ngƣời biết vận dụng luật tục để hòa giải 

(chiếm tỷ lệ 0.6%). Căn cứ theo số liệu trên cho thấy, ở các làng 

Bahnar xa xôi, hẻo lánh hoặc chƣa bị tác động bởi các tôn giáo – tín 

ngƣỡng thƣờng sử dụng luật tục thƣờng xuyên hơn so với những 
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ngƣời Bahnar gần trung tâm thị xã và thị trấn. Chỉ số khảo sát chênh 

lệch trong thực tiễn có thể thấy đƣợc qua việc so sánh tỷ lệ giữa làng 

Jro Ktu so với làng Hle Hlang.  

Sự chênh lệch khá xa không chỉ ngƣời biết thực hành luật tục 

giữa các làng, các địa phƣơng ngƣời Bahnar mà còn là sự chêh lệch 

khá lớn giữa ngƣời biết và ngƣời không biết. Con số chênh lệch này 

báo động luật tục đang đứng trƣớc nguy cơ mai một. Trong khi trƣớc 

đây, ở các làng Bahnar hầu nhƣ ngƣời lớn tuổi đều có thể vận dụng 

đƣợc luât tục để hòa giải hoặc xử lý các công việc liên quan đến 

quyền lợi và trách nhiệm trong cộng đồng.  

 Già làng Đinh Vƣt cho rằng: “Trước đây, trong làng người 

Bahnar có nhiều người biết nói luật tục và dùng luật tục để hòa giải 

khi có xung đột và dùng luật tục để chia phân chia tài sản, hoặc sử 

dụng trong phong tục tập quán. Ít nhất mỗi dòng họ như vậy có ít 

nhất một người. Bây giờ thì hầu như ít người biết. Chỉ có các Tơm 

plơi và các kră plơi thôi” (Già làng ở Làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, 

huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai cung cấp).  

“Ở đây còn tồn tại nhiều quy định của luật tục Bahnar. Tuy 

nhiên, nhiều người không hiểu về giá trị của nó, kể cả cán bộ làm 

việc ở thôn. Một số cán bộ thôn cho rằng nó lạc hậu nên ít khi được 

áp dụng. Kể cả trưởng thôn bây giờ cũng đánh vợ. Ông ta mới vừa 

đánh vợ và đánh thường xuyên, vừa bị bên gia đình vợ và dân làng 

bắt nộp phạt 1 con heo. Nếu người đàn ông này hiểu về giá trị của 

phong tục và của luật tục thì ông ta sẽ không đánh vợ như vậy. 

Trưởng thôn như vậy là không được vì không gương mẫu. Hồi xưa 

Già làng người ta có như vậy đâu. Già làng gương mẫu lắm” (Chị 

Kri, làng Klot, Kon Gang, Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).  

Từ số liệu trên, chúng ta có thể biết đƣợc sự tồn tại của luật tục 

trong cộng đồng Bahnar cũng nhƣ mức độ hiểu biết về giá trị của luật 
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tục sẽ tác động đến hành vi, suy nghĩ của cộng đồng. Mức độ hiểu 

biết và còn nhớ luật tục đối với vùng xa thị xã, thị trấn vẫn còn đậm 

nét hơn. Một điều đáng lo ngại là một bộ phận giới trẻ ngƣời Bahnar 

gần hoặc ở trung tâm thành phố, thị xã không còn nhớ các quy định, 

nguyên tắc liên quan đến luật tục, kể cả tên gọi luật tục.  

Mức độ hiểu biết của ngƣời Bahnar về luật tục đƣợc thể hiện nhƣ sau:  

 

Biểu đồ 2.1: Mức độ hiểu biết của người Bahnar về luật tục hiện nay 

Với 200 ngƣời đƣợc phỏng vấn trong 5 làng khảo sát, 29 

ngƣời hiểu biết rõ và thực hành đƣợc luật tục chiếm 14.5% (29/200 

ngƣời) số lƣợng này chủ yếu là già làng, đa số họ ở độ tuổi trên 65 

tuổi, họ đƣợc tiếp nhận luật tục từ khi còn nhỏ, thƣờng xuyên vận 

dụng luật tục để hòa giải khi có vụ việc. 35/200 ngƣời hiểu biết luật 

tục ở mức độ vừa phải, chủ yếu tập trung ngƣời ở độ tuổi trung niên 

trở lên chiếm tỷ lệ 17.5%, 75/200 ngƣời ở độ tuổi từ 30 – 40 tuổi, 

mức độ hiểu biết rất ít (chiếm tỷ lệ là 37.50%); đặc biệt 61/200 

ngƣời, chiếm tỷ lệ 30.5% ngƣời không hiểu biết về luật tục, chủ yếu 

rơi vào độ tuổi dƣới 29. Trong số này đa phần hiểu mù mờ về nội 

dung, các quy định, thậm chí nhiều ngƣời không còn nhớ hoặc không 

biết tên gọi của luật tục bằng tiếng Bahnar. Nhiều em ở các vùng gần 
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thị trấn, hoặc gia đình theo tôn giáo, hoặc đi học ở các trƣờng THCS 

và THPT khi đƣợc phỏng vấn đều cho rằng ít khi hoặc chƣa từng 

thấy xử theo luật tục, kể cả giả định, chế định đƣợc vận dụng trong 

luật tục (nhƣ Trƣờng hợp ở xã Glar, huyện Đắk Đoa) các em không 

nhớ hoặc không biết. Sự chênh lệch giữa các mức độ hiểu biết và 

thực hành luật tục cho thấy rằng càng về sau mức độ sử dụng luật tục 

càng ít và luật tục đang dần mai một. Một thực trạng báo động, nếu 

không có giải pháp kịp thời để bảo tồn và phát huy giá trị của nó thì 

chẳng bao lâu nữa thế hệ trẻ ngƣời Bahnar sẽ không còn nhớ, hiểu, 

biết gì về di sản này cũng nhƣ hệ thống tri thức của cha ông họ. 

Trên cơ sở của mức độ hiểu biết, kết quả liên quan đến thái 

độ, sự quan tâm của ngƣời Bahnar đối với luật tục nhƣ sau:  

 

Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ mức độ quan tâm của người Bahnar về luật tục 

Dựa trên kết quả trên, chúng ta có thể thấy, sự quan tâm của 

ngƣời Bahnar đối với luật tục ở bốn mức độ khác nhau, cụ thể: có 9.5 

% ngƣời không quan tâm (19/200 ngƣời), 10% ngƣời quan tâm ít 

(20/200 ngƣời), 43% ngƣời quan tâm bình thƣờng (86/200 ngƣời), 

mức độ rất quan tâm là 37.5 % (75/200 ngƣời). Nhƣ vậy, có thể thấy 

mức rất quan tâm và quan tâm chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm tỷ 43%) 
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và rất quan tâm là 37.5 %.  Từ chỉ số 80.5% của mức độ rất quan tâm 

và quan tâm có thể khẳng định rằng luật tục có vai trò và tác động 

không nhỏ đến nhận thức, hành vi của cộng đồng Bahnar. Sự tác 

động động tích cực này không chỉ tạo nên ứng xử hài hòa của ngƣời 

Bahna đối với môi trƣờng tự nhiên mà còn hạn chế, ngăn chặn tệ 

việc trộm cắp tài sản, xâm phạm đất đai, bạo lực gia đình hoặc ly 

dị… Trong thực tiễn, mặc dù mặt bằng dân trí còn thấp, điều kiện 

kinh tế nhiều hộ gia đình Bahnar còn gặp nhiều khó khăn nhƣng hiện 

tƣợng trộm cắp, gây mất an ninh trật tự giữa ngƣời Bahnar với nhau 

hầu nhƣ rất ít.  

Ngoài thái độ của ngƣời Bahnar về luật tục, quan điểm phát huy 

giá trị của luật tục của ngƣời Bahnar đối với giáo dục cộng đồng, 

quản lý phát triển cộng đồng là điều cần thiết. Việc xác định rõ ràng 

quan điểm của chủ thể luật tục là một trong những yếu tố để lựa chọn 

và phát huy giá trị của luật tục đối với giáo dục, quản lý, phát triển 

cộng đồng, kết quả khảo sát đƣợc cụ thể hóa qua biểu đồ dƣới đây: 
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Biểu đồ 2.3: Quan điểm của người Bahnar về luật tục 

 Có đến 78% (156/200 ngƣời) ngƣời Bahnar cho rằng luật tục là 

phong tục và gìn giữ và phát huy giá trị của nó trong thực tiễn. Căn 

cứ vào kết quả khảo sát có thể nói luật tục có vai trò rất quan trọng 

đối với giáo dục cộng đồng, cần giữ gìn và phát huy giá trị của nó. 

Như vậy, 146/302 điều còn tồn tại và đƣợc vận dụng vào thực tiễn ở 

mức độ khác nhau, 156/302 điều lệ còn tồn tại nhƣng không đƣợc 

vận dụng bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khác nhau. Luật tục 

không chỉ là phong tục tập quán mà còn là phƣơng tiện giáo dục, răn 

đe thế hệ trẻ về những nguyên tắc, quy định liên quan đến quản lý, 

phát triển xã hội và cộng đồng. Mặc dù nội dung và các hình thức 

trong luật tục đã có nhiều biến đổi nhƣng luật tục rất cần thiết cho 

việc răn đe, giáo dục, ngăn chặn các tác động tiêu cực đến sự phát 

triển của xã hội. Hiện nay, các làng ngƣời Bahnar, việc thực hiện luật 

tục có hiệu quả đòi hỏi không chỉ phụ thuộc vào nhận thức, quan 

điểm, thái độ và việc lựa chọn của ngƣời Bahnar với luật tục mà còn 

phụ thuộc vào vai trò của chính quyền trong việc phát huy giá trị, vai 
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trò của luật tục trong quản lý nhà nƣớc không chỉ trong trong cộng 

đồng Bahnar và các dân tộc có mặt ở tỉnh Gia Lai.   

2.2. Kết quả nghiên cứu nội dung và các nguyên tắc xử phạt 

trong luật tục Bahnar ở Gia Lai hiện nay 

2.2.1. Nội dung và những biến đổi của luật tục 

2.2.1.1. Các loại tội phạm và hình phạt trong luật tục 

Căn cứ vào các quy định của luật tục, có thể nhận thức rằng: 

Luật tục ngăn chặn, hạn chế những tác động làm tổn hại đến vật chất, 

quyền lợi và tinh thần của ngƣời cộng đồng. Các biểu hiện trái với 

các quy định và nguyên tắc của làng đều bị xem là vi phạm. Các quy 

định liên quan đến loại tội phạm và các hình phạt sƣu tầm đƣợc trong 

chƣơng 1 gồm có 77 điều, hiện nay chỉ còn lại 32/77 điều (chiếm 

41.55 %), sự biến đổi của luật tục không chỉ thể hiện qua số lƣợng 

mà còn cả về nội dung và các hình phạt của nó. 

(1). Khi nói về việc phạm lỗi, ngƣời Bahnar viện dẫn các hình 

phạt nhƣ sau: “Danh không có là kẻ bỏ đi, tiếng không vang là người 

chưa lớn. Hắn như chiêng đã lạc, như trống đã thủng. Chỉnh hắn như 

chỉnh chiếc chiêng lạc bộ. Rèn hắn như rèn con dao đã cùn. Hắn như 

cây tre già không uốn cong. Như nước nhiễm phèn không hết đục. Lời 

cha bảo hắn không thèm nghe. Lời mẹ dạy hắn không chịu nhớ. Chuyện 

nhỏ phạt bằng gà. Chuyện to phạt bằng heo. Chuyện quá đáng phạt 

bằng trâu bằng bò. Chuyện thân người phải đền bằng mạng. Gánh 

không nổi, vác không kham mà bướng. Không trâu không bò thì mạng 

phải thay. Nếu hắn cứ lặp lại điều sai trái thì hắn thành dik. Phải bán 

hắn cho người Lào, người Kur. Làng không chứa chấp hắn một thằng 

khùng kẻ điên ấy nữa” [Điều 5, Tài liệu song ngữ Bahnar – Việt, 2018] 

 Nhƣ vậy, có thể nói rằng: Một cá nhân đƣợc khẳng định 

trƣởng thành về nhận thức là phải tạo ra uy tín, nếu không anh ta sẽ 

bị xem là ngƣời kém cỏi. Hình phạt có thể nhận ra trong đoạn luật 
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tục trên là bằng phƣơng pháp giáo dục, răn dạy. Đây đƣợc xem là 

một trong những hình phạt phổ biến, hợp tình. Nếu những sai phạm 

không đƣợc chỉnh sửa thì sẽ phải chịu bồi thƣờng bằng các con con 

vật và giá trị của chúng sẽ tăng lên tùy theo mức độ vi phạm. Nếu 

trầm trọng thì phải đền mạng bằng việc đi làm Dik (nô lệ) cho gia 

đình ngƣời bị hại hoặc hoặc bị bán (trƣớc kia xuất hiện việc bán dik 

cho ngƣời Lào hoặc cho ngƣời Campuchia (ngƣời Kur). Khi đã bị 

bán thì cá nhân ấy đã mất quyền lợi tự chủ, ngƣời ấy sẽ phải phụ 

thuộc vào thân chủ của mình trong một thời gian nhất định hoặc 

vĩnh viễn. Để một ngƣời trở thành dik phụ thuộc nhiều vào việc quá 

trình phấn đấu của cá nhân chứ thông qua sự phán quyết của cả 

cộng đồng.  

 Trong một số tài liệu khi nghiên cứu về ngƣời Bahnar, hiện 

tƣợng dik xuất hiện tƣơng đối nhiều. Theo khảo sát, một ngƣời sẽ 

thành dik khi: (a). vay nợ không đủ khả năng để trả. (b). Vi phạm lỗi 

nặng nhƣng không có tài sản để bồi thƣờng. (c) Đƣợc nhà giàu chuộc 

về nhƣng không chịu hối cải. (d). Gây ra án mạng. (đ) vi phạm vào 

loạn luân (một trong những trọng tội theo quy định).  

 “Cách đây không lâu, một trường hợp ở trong làng cách xa 

nhau ba đời lấy nhau. Họ phải cúng cho làng mỗi người 1 con trâu, 

bên nhà trai 1 trâu và nhà gái 1 trâu cúng tại nhà. Vì họ vi phạm 

phong tục đó” [Chị Em, cán bộ phụ nữ thôn, dân tộc Bahnar, 32 tuổi, 

làng Đe Jun, Yang Bắc, Đắk Pơ cung cấp].  

 Hiện nay, nếu vi phạm luật tục thì hình phạt vẫn đƣợc duy trì 

bằng nhắc nhở, giáo dục, răn đe và tiến hành nghi lễ nhỏ, lễ vật 

thƣờng bằng gà và rƣợu cần. Mức độ nặng hơn có thể nộp phạt bằng 

heo, bò và trâu hay bồi thƣờng bằng hiện vật có giá trị, hoặc quy ra 

bằng tiền. Nếu làm tổn thƣơng ngƣời khác, ngoài việc chịu nộp phạt 

theo luật tục còn chi trả tiền thuốc, tiền điều trị theo quy định của 
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pháp luật. Riêng trƣờng hợp dik không còn tồn tại nữa. Nếu những vi 

phạm trầm trọng liên quan đến tính mạng hoặc xâm phạm thân thể 

ngƣời khác thƣờng nhờ xử theo luật tục, sau đó mới có sự can thiệp 

của pháp luật.  

(2). Trong hệ thống sƣu tầm đƣợc có 05 điều liên quan đến vai 

trò, quyền lợi liên quan đến già làng và 02 điều liên quan đến già 

làng khi xét xử không công minh: Vai trò của già làng, tội xúc phạm 

già làng, tội không vâng theo lời già làng và tội xét xử không công 

bằng của già làng, Già làng vi phạm lệ làng (Phỏng vấn ở Plei Groi, 

plei Rơhai, Kon Tum). 

 Tơm plei Bahnar là một thành viên quan trọng trong xã hội 

Bahnar truyền thống. Tơm plei thƣờng là ngƣời đàn ông lớn tuổi, 

giàu kinh nghiệm, có tâm, có tầm và giàu có. Sự xuất hiện của một 

làng bao giờ cũng song hành với vai trò, vị thế của một kră plơi và 

Hội đồng làng. Sự vận hành và phát triển của làng đƣợc tuân thủ 

nghiêm túc theo các quy định của luật tục. Các hoạt động kinh tế, 

văn hóa và hành vi, đạo đức của cá nhân và cộng đồng đƣợc kră plơi 

và Hội đồng làng giám sát chặt chẽ, thƣờng xuyên bằng luật tục. Sự 

công tâm, minh bạch và bình đẳng của già làng đối với cộng đồng sẽ 

đƣợc kiểm chứng qua giải quyết công việc của cộng đồng. Già làng 

là chỗ dựa về tinh thần và vật chất (ở mức độ nào đó). Ngƣời đàn ông 

này thƣờng đƣợc cộng đồng tín nhiệm, kính trọng, mọi sự xúc phạm, 

đụng chạm đến già làng là một trong những việc không đƣợc làm. 

Việc lựa chọn để tín nhiệm của cộng đồng đối với ngƣời đứng đầu 

làng phụ thuộc vào uy tín, đức độ, kinh nghiệm, tâm huyết và công 

tâm của ông dành cho cộng đồng. Tuy nhiên, ngƣời đàn ông này sẽ 

bị phế truất nếu nhƣ vi phạm các quy định của luật tục hoặc làm 

những điều mà cộng đồng không chấp nhận đƣợc. Trong luật tục 

Êđê, các quy định liên quan đến việc xúc phạm đến già làng và các 
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tội của già làng có đến 44 điều. Trong khi đó ở ngƣời Bahnar, chúng 

tôi mới sƣu tầm đƣợc 1 điều liên quan đến vai trò, trách nhiệm của 

già làng, 2 điều xúc phạm đến già làng và 3 điều liên quan đến các 

tội của già làng. Khi đƣợc hỏi, đa số cộng đồng cho rằng “Già làng 

thì phải chuẩn rồi. Nếu không chuẩn, không tốt thì không ai bầu làm 

già làng đâu” (Già làng Đinh Chƣơng, 54 tuổi, làng Jun, Yang Bắc, 

huyện Kbang).  

Việc trên có thể nhìn nhận ở hai góc độ khác nhau, trong xã 

hội Bahnar, đa số già làng là một nhân vật tƣơng đối “hoàn hảo” nhƣ 

nhận xét trên. Có thể tính uy lực của già làng trong xã hội Bahnar ở 

một số địa phƣơng trƣớc đây tƣơng đối lớn, là một nhân vật toàn 

quyền, áp đảo nên những gì lệch chuẩn của ông đƣợc bỏ qua. Thứ 

hai, “sự chệch chuẩn” ít khi xảy ra đối với các nhân vật “tơm plei” 

trong xã hội truyền thống. Chính vì thế, các điều liên quan đến việc 

sai trái của họ chiếm tỷ lệ rất thấp trong hệ thống của luật tục.  

Hiện nay, trong các làng ngƣời Bahnar, già làng tiếp tục giữ 

vai trò “truyền lửa”, ngƣời kết nối giữa yếu tố truyền thống với hiện 

đại. Đa số già làng đƣợc cộng đồng tín nhiệm trên tiêu chí tuổi tác, 

uy tín, kinh nghiệm, có khả năng hùng biện, thu hút sự tham gia của 

cộng đồng, dĩ nhiên không thiếu phần trách nhiệm với cộng đồng. 

Một bộ phận nhỏ trên cơ sở tín nhiệm, giới thiệu của cộng đồng làng, 

xã quyết định chọn ai trong số họ trên cơ sở tín nhiệm của cộng 

đồng. Thực tế, già làng giữ vai trò quan trọng trong việc vận dụng 

luật tục giải quyết các vấn đề liên quan đến phong tục, tín ngƣỡng và 

giải quyết các xung đột, mâu thuẫn theo luật tục nhƣ: xung đột, tranh 

chấp đất đai, các vi phạm liên quan đến tình yêu hôn nhân, tổ chức 

thực hiện các hoạt động diễn tấu cồng chiêng, các thủ tục làm nhà, tƣ 

vấn các công việc liên quan đến nghi lễ cúng sức khỏe, nghi lễ cộng 

đồng hoặc các công việc liên quan đến phong tục tập quán. Khi xảy 
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ra mâu thuẫn giữa các gia đình, dòng họ hoặc cá nhân nào đó, già 

làng là ngƣời tổ chức hòa giải, nếu hai bên không chấp thuận theo 

quy định của luật tục thì vụ việc sẽ có sự can thiệp của tổ hòa giải 

hoặc cấp chính quyền thôn, xã.  

Kể cả trong trƣờng hợp có sự phản ứng từ phía cộng đồng khi 

tiếp nhận các chính sách, chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc, sự khó 

khăn sẽ đƣợc giải quyết khi có sự can thiệp hoặc làm rõ của già làng. 

Việc tìm ra một già làng vừa am hiểu về phong tục, tập quán, vận 

dụng đƣợc phong tục, tập quán vào các vấn đề liên quan đến cộng 

đồng, vừa am hiểu về chủ trƣơng, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nƣớc không phải đơn giản. Xuất phát từ nhu cầu đó, một số 

cán bộ công chức tham gia quản lý xã hội đã về hƣu đƣợc cộng đồng 

tín nhiệm làm già làng. Già làng theo kiểu này không chỉ đƣợc cộng 

đồng tín nhiệm mà còn là một trong những thành viên tƣ vấn, hỗ trợ 

cho cán bộ cấp xã, thôn trƣởng khi triển khai các chính sách liên 

quan đến cộng đồng.  

Một điều có thể nhận thức đƣợc, “các già làng trong xã hội 

truyền thống, họ không chỉ có kinh nghiệm, có tài thuyết phục, có 

khả năng hùng biện, thu hút được cộng đồng mà họ còn là người có 

tài làm giàu” (Anh Nguyễn Văn Thiện, ngƣời Kinh, 29 tuổi, cán bộ 

xã Yang Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) 

Một ngƣời phụ nữ ở làng Đe Jun, xã Yang Bắc, huyện Đắk 

Pơ kể rằng “Hồi xưa, vùng đất này có ba anh em trong một gia đình 

tên là Bok Jun, Bok Pó, Bok Phơm. Ba anh em được bố mẹ giao cai 

quản một vùng đất lớn bên tả ngạn và hữu ngạn Sông Ba. Họ rất 

giàu có và đủ khả năng mua lại nô lệ để làm con nuôi. Sau một thời 

gian, người em muốn cai quản riêng và nảy sinh mâu thuẫn. Bok Jun 

bắt buộc cắt mảnh đất phía bên kia Sông Ba để em trai của mình là 

Bok Pó cai quản. Nơi Bok Pó cai quản trở thành làng Đe Pó.  Nơi 
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Bok Jun cư trú và cai quản trở thành làng Đe Jun. Một nửa dân làng 

này đều là con cháu của Bok Jun cả”. (Chị Em, ngƣời Bahnar, 32 

tuổi, Làng Đe Jun, Yang Bắc, Huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai).  

Tƣơng tự nhƣ vậy, trƣởng thôn Đinh Bach Làng Mơhra, xã 

Kông Lơng Khơng, huyện Kbang kể rằng “Tên làng hiện tại được 

gắn với một già làng rất giàu có tên ông là Bok Mơr. Bok Mơr cai 

quản một vùng đất rộng lớn gắn ngọn núi Kông Lơng Khơng, gắn 

với dòng suối Chư Pô và thượng nguồn và phần giữa của dòng 

Tatung. Hồi xưa Bok Mơr thường mua những người bị làm nô lệ. 

Những người này sau này trở thành những thành viên cùng sống như 

những người khác trong làng. Sau khi ông mất, tên Già làng Mơr 

gắn với tên làng Mơhven và làng Mơhra ngày nay”. Và “già làng 

nghèo lắm, nếu mình nghèo thì nói nó không nghe đâu. Đất thì vài 

xào, con bò con trâu thì không có làm sao có uy tín. Đặc biệt bây 

giờ, người ta có xe máy, mình đi xe đạp thì công việc bị chậm trễ 

công việc của nhà nước và cũng không giúp được gì cho bà con”.  

Nhƣ vậy, có thể nhận định rằng, trong xã hội truyền thống, uy 

tín và vị thế của già làng ngƣời Bahnar đƣợc nâng lên không chỉ phụ 

thuộc là kinh nghiệm, công tâm và có trách nhiệm mà cần phải có 

kinh tế tƣơng đối khá giả. Già làng với vai trò là ngƣời quản lý cộng 

đồng, vừa là ngƣời định hƣớng, tƣ vấn cho cộng đồng phát triển kinh 

tế hộ gia đình, đồng thời là chỗ dựa về tinh thần. Hiện nay, do nhiều 

yếu tố khách quan và chủ quan, vai trò và vị trí của già làng đối với 

cộng đồng có phần giảm sút. Việc tạo điều kiện để các già làng phát 

huy vai trò của họ trong quản lý và phát triển cộng đồng là một trong 

những vấn đề cần chú ý hiện nay.   

Ngoài già làng, ở các thôn làng của ngƣời Bahnar đều có thôn 

trƣởng, thôn trƣởng không chỉ có vai trò triển khai các chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc đến với cộng đồng, 
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mà nhiều lúc ngƣời đàn ông này có thể thay mặt già làng nếu họ đi 

vắng hoặc vì một lý do nào đó. Theo kết quả khảo sát trong các đợt 

đi điền dã, khi có tranh chấp và xích mích giữa các hộ gia đình, hoặc 

liên quan đến việc đụng độ xe máy, mâu thuẫn vợ chồng… họ có thể 

nhờ sự can thiệp của già làng và có khi nhờ thôn trƣởng.  

Nhƣ vậy, trong quản lý xã hội cấp thôn làng, luật tục ngƣời 

Bahnar đƣợc vận dụng song song với pháp luật của Nhà nƣớc. Các 

nội dung của nó đƣợc thực thi bởi vai trò của Già làng uy tín, 

trƣởng thôn cùng với các thành viên đoàn thể. Mối quan hệ này 

tƣơng tác, hỗ trợ, bổ sung nhau và phát triển song hành, kết hợp 

giữa pháp luật và luật tục một cách song đôi. Nếu thiếu đi một 

trong hai yếu tố thì sẽ khó tạo ra sự hài hòa, bền vững không chỉ 

cho việc phát triển cộng đồng Bahnar mà còn đối với các dân tộc 

trong tỉnh Gia Lai và vùng Tây Nguyên.  

(3). Quan hệ, trách nhiệm, quyền lợi trong làng gồm 8 điều, cụ 

thể là: Mối quan hệ ngƣời trong làng, nhiệm vụ của ngƣời trong làng, 

quyền lợi của ngƣời trong làng, việc thƣởng ngƣời cứu tài sản của 

ngƣời khác, quy định trách nhiệm cộng đồng với nhà rông, trách 

nhiệm bảo vệ nguồn nƣớc (bến nƣớc), quy định bảo vệ khu mộ địa 

và quy định bảo vệ làng.  

Mỗi cá nhân trong xã hội Bahnar đều đƣợc quyền bình đẳng, cho 

dù già hay trẻ, nam hay nữ, tất cả cần có trách nhiệm với gia đình, 

dòng họ và trong quan hệ cộng đồng. Chính vì thế tính cộng đồng 

đƣợc xem là một trong những đặc trƣng trong văn hóa của ngƣời 

Bahnar. Nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình và trong cộng 

đồng đƣợc xác định trong việc tham gia các công việc nƣơng rẫy, các 

hoạt động văn hóa, nghi lễ tín ngƣỡng. Sự bình đẳng của các cá nhân 

đƣợc cụ thể hóa qua việc quyền đƣợc sử dụng đất đai, sông suối, ao 

hồ, đƣợc quyền khai thác sản phẩm tranh, tre, le, nứa về làm nhà, 
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đƣợc quyền đi đánh bắt thủy sản và tham gia các câu chuyện chung 

của cộng đồng… Không chỉ vậy, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các hộ gia 

đình trong làng không chỉ đƣợc ghi nhận qua việc thƣởng đối với cá 

nhân xứng đáng hoặc phạt khi phạm lỗi.  

Điểm đáng chú ý là tinh thần trách nhiệm không chỉ đƣợc quan 

tâm giữa các thành viên trong cộng đồng mà còn qua việc bảo vệ tài 

sản công, kể cả tài sản của ngƣời khác không thuộc quyền sở hữu của 

mình. Mặc dù các điều liên quan đến nguồn nƣớc ăn, nhà “ngôi nhà 

chung” (nhà rông), nguồn nƣớc sinh hoạt, bảo vệ làng và khu đất 

rừng mộ địa chỉ còn 4 điều, nhƣng điều này thể hiện ý thức của 

ngƣời Bahnar trong việc xác định đƣợc trách nhiệm và quyền lợi của 

cá nhân đối với những tài sản do công sức của tập thể làm ra đã xuất 

hiện từ rất sớm trong quá trình phát triển tộc ngƣời.  

Những quy định này mang tính giáo dục, răn đe, đƣợc thừa nhận 

và tôn trọng và truyền lại từ đời ông bà sang đời con cháu của họ. Ý 

thức bảo vệ tài sản công đƣợc duy trì từ truyền thống đến xã hội hiện 

đại, đặc biệt, làng, ngôi nhà và khu mộ địa đƣợc xem là 3 yếu tố cơ 

bản tạo nên linh hồn của xã hội Bahnar truyền thống. Cho nên bất cứ 

một sự hành vi sai trái nào liên quan đến các thành tố này hoặc vi 

phạm các quy định khác khi đƣợc cộng đồng cho rằng có tác động 

gián tiếp đến làng đều phải cúng nộp phạt tại nhà rông. Trong quá 

trình điền dã ở nhiều làng Bahnar, nhóm nghiên cứu chƣa nghe hoặc 

chƣa sƣu tầm đƣợc câu chuyện liên quan đến việc một ai đó là ngƣời 

Bahnar đốt nhà rông, xâm phạm khu mộ địa hayphá hoại nguồn nƣớc 

của làng.  

“Có một nhóm người Kinh đào mộ người Bahnar để tìm đồ cổ. 

Khi họ mới lấy được một chiếc chén từ trong ngôi mộ đó thì bị phát 

hiện. Dân làng bắt được bắt buộc họ phải nộp phạt. Họ phải ra tận 

mộ trả chiếc chén kia, cúng một con trâu cho ngôi mộ đó và phải tạ 
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tội tại nhà rông một con heo rồi làng đưa họ cho công an xã” (Đinh 

Phiết, Nam, 27 tuổi, ngƣời Bahnar, Làng Mơhwen, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cung cấp ).  

 “Cách đây không lâu, hai học sinh cấp hai thách nhau đốt nhà 

rông của làng tại Thành phố Kon Tum đó là việc không thể tha thứ. 

Nó làm như vậy là nó coi thường dân làng, xúc phạm đến ông bà và 

làm thần linh nổi giận. Nếu nó là dân tộc Bahnar thì bố mẹ nó phải 

bồi thường rất nặng, phải nộp trâu bò để làng làm lại ngôi nhà rông 

và cả nhà nó bị bán đi làm dik rồi. Nhưng bây giờ nhà nước không 

cho phép nên giao nó cho công an. Nhà nước hỗ trợ nên nhà rông 

được làm lại”. (Ajar, 59 tuổi, ngƣời Bahnar ở xã Đắk Rwa, thị xã 

Kon Tum).  

(4). Có đến 41 điều liên quan đến bằng chứng, tang chứng trong 

xét xử và các tòng phạm, bao che, dấu giếm…làm ảnh hƣởng đến 

quyền lợi ngƣời khác. Trong đó có 35 điều sƣu tầm trong thực tiễn và 

6 điều sƣu tầm đƣợc trong công trình “Ngƣời Bahnar ở Kon Tum” 

của Nguyễn Đổng Chi và Nguyễn Kinh Chi. Cụ thể đó là: Về tội vi 

phạm lời cam kết; Về việc giúp đỡ kẻ có tội; Biết vụ phạm tội nghiêm 

trọng mà giấu giếm; Tội lạm dụng người khác; Tội bị vạ lây; Tội lừa 

gạt; Tội nói dối; Về kẻ hay xoi mói bịa đặt chuyện người khác; Tội 

vu khống người ta phá thai; Tội nói xấu người khác, nói điều không 

đúng sự thật; Tội chửi bới, nguyền rủa người khác; Tội nghe lời xúi 

giục của người khác; Adua tòng phạm; Phạm tội lỗi vì nhẹ dạ; Tội 

khinh thường người già; Việc đã xử không chịu nộp phạt; Tội rủ rê 

con cái hoặc nô lệ của người khác; về tội chứa chấp người lạ, nô lệ 

hay tù nhân người khác; Tội những người say rượu; Tội do người 

điên gây ra; Tội lười biếng không lo làm; Đánh nhau gây đổ máu 

trong làng hoặc trong nhà người khác; Tội đánh người không lý do; 

Tội đánh đập, hăm dọa con cháu người khác; Về những vụ đánh 
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nhau vì ganh nhau; Tội bỏ mặc bẫy chông gây tai nạn cho người 

khác; Đặt bẫy bỏ mặc gây tai nạn cho người khác; Tội đặt cạm bẫy 

không làm dấu; Về tang chứng; Tội không chịu trả nợ (tội quỵt nợ); 

Tội để trâu bò gây thiệt hại cho người ta; Tội để trâu bò phá phách 

lúa rẫy; Về kẻ phóng uế ra rẫy của người khác; Chó nhà mình cắn 

người ta; Làm chết vật nuôi của người khác; và 06 điều do tác giả 

Nguyễn Kinh Chi và Nguyễn Đổng Chi sƣu tầm là: Về việc ẩu đả bị 

thương xoàng; Về việc ẩu đả bị thương vừa; Về việc ẩu đả bị thương 

nặng; Về tội vô ý gây chết người [4,194]; Để trâu bò phá phách lúa 

rẫy của người khác thì phải bồi thường cả rẫy; Vô ý hoặc cố ý làm 

cháy lúa người khác là tội nặng [4,196]. 

Tên gọi và nội dung của 41 điều đã liệt kê trên đây cho thấy sự 

đa dạng của chứng cứ trong các tội làm ảnh hƣởng đến quyền lợi, 

thân thể và uy tín cá nhân và cộng đồng trong xã hội Bahnar. Chứng 

cứ có thể là con ngƣời (ngƣời làm chứng), cũng có thể là vật chứng, 

hoặc sự tổn hại đến ngƣời khác có thể nhìn thấy bằng mắt thƣờng, 

hoặc nghe đƣợc khi các bên liên quan mâu thuẫn, xung đột nhau 

đƣợc xem là cơ sở để kết tội khi ai đó vi phạm luật tục.  

Việc xác định chứng cứ đƣợc ngƣời Bahnar coi trọng trong xét 

xử, điều ấy đƣợc duy trì cho đến ngày nay. Ngƣời Bahnar xác định, 

“Nó đánh người ta chảy máu đó là chứng cứ. Một người, hai người 

đều thấy việc nó làm, kể cả việc người ấy có sai đi chăng nữa nó 

cũng không được đánh. Nó phải đền vì xúc phạm thân thể người khác 

và làm họ lo lắng, buồn phiền, rồi nó phải đưa người ta đi bệnh viện. 

Nếu người đó sai trước nhưng người đó không đánh nó mà chỉ nói 

bằng lời thì người đó cũng phải bồi thường cho nó, có thể là một con 

gà và một ché rượu thôi” (Già Đinh Chƣớc, 69 tuổi, dân tộc Bahnar, 

già làng Jun, Yang Bắc, Đắk Pơ, Gia Lai).  
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“Nói không đúng về người khác mà không có chứng cứ là sai. 

Người bị nói xấu nghe được và đến nói chuyện sau đó đánh người 

nói xấu mình nên người đó cũng sai. Nếu người thứ hai không đánh 

người thứ nhất thì anh ta không sai, đằng này lại đánh người nên 

làng không cho phép. Người nói xấu cũng nộp phạt và người thứ hai 

cũng phải nộp phạt. Việc này phải nộp phạt tại nhà riêng của họ, già 

làng hòa giải và chứng kiến việc họ xin lỗi nhau và không được nói 

lại nữa” (Chị Đinh Kmar, 30 tuổi, ngƣời Bahnar, Làng Hlê Hlang, ở 

xã Kông Chro) 

Trong 41 điều liên quan đến bằng chứng, tang chứng trong xét xử 

và các tòng phạm, bao che, giấu giếm…có 02 điều liên quan đến việc 

ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em, cụ thể là Tội đánh đập, hăm dọa 

con cháu người khác, Tội rủ rê con cái hoặc nô lệ của người khác. 

Tƣơng tự nhƣ các tộc ngƣời khác ở Tây Nguyên, trẻ em đƣợc ngƣời 

Bahnar yêu thƣơng và bảo vệ nghiêm ngặt. Một động thái nhỏ xúc 

phạm trẻ em đều là những việc không đƣợc làm. Với ngƣời Êđê, sự 

ƣu ái hơn thƣờng dành cho con gái, họ có câu rằng “êkei hua\ [ăng 

dliê, mniê hua\ [ăng sang’’ (tạm dịch là con trai ăn cơm ngoài rừng, 

con gái ăn cơm trong nhà), nhƣ vậy có thể hiểu con trai gắn với việc 

xã hội, lên rừng xuống suối, còn con gái thì gắn với các công việc 

trong gia đình. Nói khác đi, “nam giới hƣớng ngoại, phụ nữ hƣớng 

nội’’. Đối với nam giới, sau khi kết hôn, họ là thành viên quan trọng 

thay mặt vợ để đối thoại với xã hội. Dẫu vậy, phụ nữ và đặc biệt là 

trẻ em luôn đƣợc xem là đối tƣợng cần quan tâm đặc biệt. Ngƣời 

Bahnar cũng vậy, trẻ em là những đứa con trai con gái chƣa đến tuổi 

kết hôn (khoảng dƣới 13, 14 tuổi trở xuống), kể cả những đứa trẻ có 

vấn đề về thể lực, khi chúng đã vƣợt qua tuổi thiếu niên nhƣng trí tuệ 

không bình thƣờng và chiều cao không vƣợt qua chiều cao ngang vú 

mẹ. Những đứa trẻ ấy thƣờng đƣợc bố mẹ, ngƣời thân bảo vệ và 
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giám hộ, kể cả khi chúng phạm lỗi với một ai đó, bố mẹ là ngƣời 

chịu trách nhiệm về chúng. Trong trƣờng hợp, ai đó dọa dẫm, rủ rê 

trẻ đều bị xem là vi phạm luật tục. Mức độ nộp phạt phụ thuộc vào 

sự tổn hại của ngƣời đó gây ra với trẻ. Sự quan tâm không chỉ dành 

cho những đứa trẻ mà ngƣời Bahnar còn có những quy định cho 

những kẻ bị làm dik (nô lệ), trong trƣờng hợp ai đó bị làm dik có 

nghĩa họ đang bị phụ thuộc thân chủ của mình. Nếu ngƣời dik bị rủ 

rê hay bị dọa dẫm cũng đồng nghĩa với việc thân chủ của dik bị xúc 

phạm và bị coi thƣờng. Nhƣ vậy, ngƣời rủ rê, hâm dọa sẽ phải bồi 

thƣờng cho thân chủ của họ và cả dik nữa. Trong trƣờng hợp, dik là 

nữ, thân chủ là ngƣời rủ rê và ngủ với dik nữ của mình thì thân chủ 

phải bảo hộ ngƣời dik đó nhƣ một ngƣời vợ lẽ, hoặc dik nữ sẽ đƣợc 

giải thoát.  

Ngày nay, việc buôn, bán hoặc mua dik không đƣợc phép và 

những quy định mua, bán, chuộc dik trong xã hội Bahnar không còn 

nữa, điều này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

2.2.1.2. Luật tục hôn nhân, gia đình  

Nội dung chủ yếu của luật tục hôn nhân, gia đình gồm 69 điều, 

cao nhất trong tất cả các lĩnh vực khác. Căn cứ vào bảng trên có thể 

phân chia thành các nhóm sau đây:  

 (1) Các quy định liên quan đến các nghi thức trong hôn nhân, 

nhƣ: các nghi thức trong lễ hỏi, lễ vật lễ hỏi và trong lễ cƣới, tục cƣới 

vợ lẽ, tái giá, hôn nhân nối dây;  

(2) Các quy định bảo vệ hôn hôn nhân gia đình nhƣ: vi phạm hôn 

ƣớc, từ hôn; Ngƣời làm cản trở hôn nhân, cƣớp vợ/ chồng ngƣời 

khác, cƣớp chồng của chị em gái; Lấy nhau không báo cáo với già 

làng; những kẻ đánh vợ, ly dị, ngoại tình, thông dâm..  

(3) Các quy định liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm trong 

quan hệ gia đình: Ngƣời chồng không chăm lo cho vợ con, chồng bỏ 
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đi không chăm nom gì đến vợ con, ngƣời chồng lang thang lêu lổng, 

quy định quan hệ vợ chồng, vợ phá thai giấu chồng, quan hệ anh em; 

Trách nhiệm của con cái đối với ông bà cha mẹ. 

(4) Các quy định về quyền thừa kế trong quan hệ hôn nhân và gia 

đình, gồm các nội dung: Quản lý, phân chia tài sản thừa kế; quản lý 

tài sản và phân chia gia tài cho con cái, con cùng cha khác mẹ. 

(5) Các quy định bảo vệ tôn ti, trật tự trong gia đình nhƣ: tội phản 

ngƣời thân, ân nhân của mình; Tội đánh lại cha mẹ hoặc ngƣời thân; 

Tội đánh lại cha mẹ; Con cái bỏ cha mẹ đi ở làng khác và quy định 

việc nếu cha mẹ bạo hành con cái.  

(6) Các quy định liên quan đến quan hệ và tình yêu nam nữ hoặc 

trƣớc khi kết hôn: Trai gái chƣa lấy nhau, có quan hệ với nhau lỡ có 

con; Chàng trai qua lại nhà cô gái nhƣng sau đó bỏ cô gái; Chàng trai 

làm cô gái có thai nhƣng không lấy; Trai gái chƣa lấy nhau mà lỡ có 

con; Có chửa nhƣng không chịu khai ra cha đứa trẻ; Trai gái đã làm 

lễ trao vòng mà từ hôn; Trai gái chƣa có hôn ƣớc mà có quan hệ với 

nhau hoặc chửa hoang...  

Với 69 điều liên quan đến luật hôn nhân và gia đình, các quy 

định liên quan đến nghi thức, sự cam kết trong hôn nhân và đặc biệt 

những quy định bảo vệ hôn nhân, gia đình cũng nhƣ các quy định 

liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của vợ hoặc chồng chiếm tỷ 

lệ khá cao. Chứng tỏ ngƣời Bahnar rất chú ý đến việc tạo ra hôn nhân 

bền vững. Qua nội dung của luật tục hôn nhân và gia đình đã đƣợc 

sƣu tầm, hôn nhân của ngƣời Bahnar có những đặc điểm sau:  

Đối tượng và điều kiện kết hôn 

Thứ nhất, quy định tuổi kết hôn của ngƣời Bahnar trong xã hội 

truyền thống chƣa đƣợc xác đình cụ thể. Trong xã hội truyền thống 

Bahnar, tuổi thƣờng đƣợc căn cứ vào mùa nông vụ của các năm. 

Điều kiện kết hôn thƣờng đƣợc căn cứ vào dáng vóc, những biểu 
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hiện của cơ thể về tuổi dậy thì và các kỹ năng liên quan đến khả năng 

lao động sản xuất, chăm sóc gia đình, đảm nhận đƣợc vai trò làm 

ngƣời cha đối với nam giới, đủ khả năng làm mẹ, làm vợ  đối với nữ 

giới. Thông thƣờng, khả năng, điều kiện kết hôn của nam giới 

thƣờng gắn với việc liên quan đến đan lát, đánh bẫy, phát rẫy và 

tham gia đƣợc các hoạt động nghi lễ, văn hóa. Đối với nữ giới 

thƣờng đƣợc căn cứ vào dấu hiệu dậy thì và thành thạo các kỹ năng 

phụ giúp việc nƣơng rẫy của gia đình nhƣ dệt thổ cẩm, chăn nuôi gia 

súc, làm rẫy và nội trợ… Nhƣ vậy, có thể thấy tuổi quy định kết hôn 

của ngƣời Bahnar tính từ 11 trở lên đối với con gái, 14 tuổi trở lên 

đối với con trai. Hiện nay, trƣờng hợp tảo hôn vẫn còn tồn tại ở vùng 

ngƣời Bahnar. Theo thống kê của nhóm nghiên cứu Nguyễn Mạnh 

Hùng, khi khảo sát 789 ngƣời Bahnar ở Kon Tum thì có một ngƣời 

kết hôn dƣới 14 tuổi (chiếm tỷ lệ 2.94%), kết hôn dƣới 17 tuổi có đến 

33 ngƣời (chiếm tỷ lệ 97,06%) [61, 164].  

Thứ hai, nam giới hoặc phụ nữ đã kết hôn nhƣng chẳng may 

rơi vào trƣờng hợp góa vợ thì ngƣời góa đƣợc phép kết hôn. Ngƣời 

còn lại có thể lấy anh vợ hoặc em vợ (nếu là đàn ông) hoặc phụ nữ có 

thể lấy anh chồng hoặc em chồng (nếu là phụ nữ góa chồng).  

Thứ ba, một bộ phận ít nam giới giàu có, quyền lực muốn lấy vợ 

hai (tỷ lệ này rất ít xảy ra).  

Hiện nay, ngƣời chƣa kết hôn lần nào thì đƣợc kết hôn và 

ngƣời góa vợ góa chồng đƣợc tiếp tục kết hôn nếu có nhu cầu. Đối 

tƣợng đang có vợ và có chồng thì không đƣợc phép kết hôn và không 

đƣợc ủng hộ nhƣ trong xã hội truyền thống. Hiện tƣợng lấy vợ lẽ hầu 

nhƣ không xuất hiện nữa. Cho dù đối tƣợng này có điều kiện kinh tế 

hoặc có quyền lực, có địa vị xã hội nhất định.  
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Các quy định không được kết hôn và nghiêm cấm kết hôn, 

bao gồm:  

 (1). Giữa những ngƣời cùng chung huyết thống và trong 

dòng họ cha hoặc trong dòng họ mẹ tuyệt đối không đƣợc lấy nhau, 

kể cả những thành viên cách xa nhau hơn ba đời. Giữa cha mẹ đẻ 

hoặc con đẻ; giữa con đẻ với con nuôi; giữa anh chị em ruột với 

nhau. Nhìn chung ngƣời trong họ hàng với nhau không đƣợc kết hôn 

với nhau. Nếu vi phạm bị xem là vi phạm vào agam, sẽ bị trừng phạt 

rất nặng hoặc bị đuổi, bị bán đi làm dik.  

Nam nữ thuộc họ gần (krum kteh gel), kể cả cùng dòng cha hay 

dòng mẹ của một ông bà tổ, thì nhất định không đƣợc lấy nhau. Nếu 

ai vi phạm quy định đó tức đã mắc tội loạn luân (agam), theo cộng 

đồng, ngƣời nào loạn luân thì sự ô uế từ họ sẽ khiến thần linh nổi 

giận, cả làng sẽ bị lửa thiêu rụi, dịch bệnh, mất mùa, đói khát, lũ lụt, 

hạn hán.... Họ phải chuẩn bị nhiều lễ vật để làm lễ tạ tội với dân làng 

và thần linh tha tội. Họ phải chịu “mình trần, thân truồng”, phải ăn 

bằng máng heo, phải lấy máu của con trâu tế lễ, dùng huyết của nó 

hòa cùng với rƣợu, mang đến quét lên chân cầu thang từng nhà với 

mong muốn tha tội và tránh rủi ro, tai họa cho bản thân và cho cộng 

đồng làng.  

(2). Trƣờng hợp, đôi trai gái thuộc họ xa (krung ktum gel) 

nếu lấy nhau vẫn bị xem là loạn luân. Để hóa giải, họ phải nhờ già 

làng đứng ra tổ chức một lễ cúng nhỏ trƣớc sự chứng kiến của dân 

làng, để tạ lỗi với tổ tiên, sau đó có thể tiến hành lễ cƣới. 

 Trường hợp ở Làng Đe Jun, cặp vợ chồng này đã cách xa năm 

thế hệ lấy nhau, trước khi cưới, mỗi bên cúng hai con trâu tại nhà riêng 

và một con trâu hai bên phải chịu tại nhà rông [Nữ ngƣời Bahnar, cán 

bộ phụ nữ thôn, làng Đe Jun, xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ].  
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 (3). Ngƣời đang mắc bệnh tâm thần, ngƣời mất hành vi dân 

sự, ngƣời đang mắc bệnh truyền nhiễm, da liễu và cả những ngƣời có 

dấu hiệu thần kinh không bình thƣờng ít khi đƣợc cộng đồng chấp 

nhận để kết hôn.  

Căn cứ vào nội dung sƣu tầm và kết quả phỏng vấn cho biết, 

trong hôn nhân, nam nữ Bahnar tự do để tìm hiểu và đƣợc quyền đề 

xuất với gia đình về đối tƣợng kết hôn. Luật tục đã chỉ rõ điều đó: 

"Trâu bò không ai ép thừng, trai gái không ai ép duyên. Nếu hai 

người ưng nhau muốn lấy nhau thì vòng cứ đặt trên chiếu, tự họ, họ 

sẽ cầm lấy, không một ai cầm trao cho họ.". Nguyên tắc này đƣợc 

ngƣời đại diện hai bên khẳng định trong cả khi tiến hành kết nối đôi 

nam nữ "Nếu anh bằng lòng lấy người ta thì cái ống điếu già làng và 

chuỗi hạt để trên chiếu anh hãy cầm lấy. Chúng tôi là người hỏi 

người mối, chúng tôi không cầm trao tận tay anh đâu kẻo mai kia 

anh lại bảo những người mối kia ép anh.". [Chị Em, cán bộ hội phụ 

nữ thôn, làng Đe Jun, Yang Bắc, Đắk Pơ]. 

Điểm tích cực của hôn nhân tự nguyện đƣợc ngƣời Bahnar kế 

thừa và thực hiện phù hợp với Pháp luật của Nhà nƣớc. Hiện nay, 

việc tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình đã đƣợc triển khai về tận 

vùng sâu, vùng xa, vùng ngƣời DTTS, nam nữ trong các địa phƣơng 

ngƣời Bahnar đa số kết hôn trên 20 tuổi đối với nam; hơn 18 tuổi đối 

với nữ. Tuy nhiên, hiện tƣợng tƣợng tảo hôn vẫn còn xảy ra ở một số 

nơi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa trung tâm thị trấn, thị tứ ở các địa 

phƣơng ngƣời Bahnar và các nhóm DTTS tại Gia Lai.  

Cƣ trú sau hôn nhân 

Về cơ bản hôn nhân của ngƣời Bahnar là hôn nhân phụ hệ. 

Nguyên tắc hôn nhân của ngƣời Bahnar chủ yếu là nguyên tắc hôn 

nhân một vợ một chồng. Trong hôn nhân con trai chủ động cƣới hỏi 

con gái. Sau hôn nhân, đôi vợ chồng mới có thể cƣ trú phía nhà 
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chồng hoặc phìa nhà vợ. Thời gian cƣ trú không ấn định là bao nhiêu 

mà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của từng gia đình. 

Theo lẽ thông thƣờng, vợ chồng mới thƣờng cƣ trú phía nhà chồng từ 

sáu tháng đến một năm, hoặc hơn, sau đó lại cƣ trú phía nhà vợ. Sau 

thời gian sinh con, hộ gia đình này quay về cƣ trú hẳn phía chồng 

hoặc phía vợ. Việc tách hộ sau khi cƣới đƣợc tiến hành sau cƣới hoặc 

vài năm sau đó khi điều kiện vật chất, nhà cửa đảm bảo cho các nhu 

cầu của thành viên trong gia đình.  

Ngày nay, việc lựa chọn cƣ trú phía bên nhà chồng hay bên vợ 

ngày nay cũng đƣợc thực hiện theo phong tục và phụ thuộc và điều 

kiện kinh tế của từng gia đình. Ví dụ, một cặp vợ chồng ở làng 

Mơhra sau khi cƣới đã đƣợc bố mẹ cho phép đồng ý tách hộ ở riêng 

và cƣ trú hẳn phía nhà vợ. Khi đƣợc hỏi vợ chồng họ bảo rằng “Bên 

nào có điều kiện thuận lợi hơn cho gia đình thì hai dòng họ đồng ý 

cho ở bên đó”. Nhƣ vậy, nguyên tắc hôn nhân của ngƣời Bahnar đã 

có sự biến đổi. Sự biến đổi này phụ thuộc vào nhận thức của bản thân 

họ về các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, sinh kế, giáo 

dục… của gia đình. Dù lựa chọn sống bên chồng hay bên vợ, về cơ 

bản nguyên tắc hôn nhân của họ vẫn đảm bảo đƣợc sự công bằng 

giới trên cơ sở của hôn nhân truyền thống.  

Ông Đinh Côi tại làng Lợt xã Nghĩa An huyện Kbang, một 

ngƣời có am hiểu sâu sắc về đám cƣới ngƣời Bahnar cho biết: “Lễ 

cưới của người Bahnar dù gia đình nhà giàu hay gia đình nhà có 

điều kiện kinh tế khó khăn thì ai cũng phải thực hiện đúng quy tắc 

nghi lễ truyền thống của người Bahnar. Đó là lễ cúng, lễ cúng gồm 

cúng Yàng, cúng ông bà tổ tiên, là một việc hết sức quan trọng không 

thể thiếu của đồng bào Bahnar để mong muốn xin phép ông bà tổ 

tiên và phù hộ tác hợp cho đôi nam nữ.”. Chính vì thế, các thủ tục 

liên quan đến tín ngƣỡng, tâm linh đƣợc bà con coi trọng. Điều đó 
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thể hiện nghiêm túc qua các nghi lễ liên quan đến cƣới hỏi mặc dù 

các sính lễ trong cƣới hỏi rất đơn giản, có giá trị về tinh thần là 

chính.  

Các trƣờng hợp vi phạm hoặc cấm kết hôn 

Trong các điều lệ liên quan đến hôn nhân, nhóm sƣu tầm đƣợc 

01 điều liên quan đến hôn nhân nối dây, 15 điều đề cập đến vi phạm 

hôn nhân, điều này có thể thấy, ngƣời Bahnar rất coi trọng sự bền 

vững của hôn nhân. Sự bền vững này không chỉ thể hiện các ràng 

buộc, cam kết trong các nghi thức cƣới hỏi mà còn thể hiện qua hôn 

nhân nối dây và các quy định liên quan đến ngoại tình khi đã có vợ, 

có chồng trong trƣờng khi chƣa có con hoặc đã có con.  

Trong các nội dung sƣu tầm đƣợc có 23/72 điều liên quan đến 

việc vi phạm luật hôn nhân (chiếm tỷ lệ 31.94%), ví dụ nhƣ: tội bỏ 

vợ, bỏ chồng, ngoại tình, gian dâm, cƣớp vợ hoặc cƣớp chồng của 

ngƣời khác, cƣớp chồng của chị em gái, cƣớp vợ của những ngƣời 

anh em,… kể cả trong trƣờng hợp ly hôn.  

* Trường hợp bị xem là loạn luân 

Việc kết hôn với ngƣời có cùng dòng họ, kể cả 3 đời đều bị 

xem là loạn luân, kể cả trong trƣờng hợp xa hơn ba đời phía dòng mẹ 

hoặc phái dòng cha đều bị xem là loạn luân. Tơm plei và Hội đồng 

già làng họp lại và quyết định làm các thủ tục trừng phạt đôi trai gái. 

Lễ vật phạt là rƣợu ghè, một con gà, một con heo và một con trâu để 

cúng nhà Rông. Nếu hai bên hoàn tất thủ tục thì đƣợc tiến hành làm 

trao vòng để tiến hành cƣới hỏi. Không có đủ lễ vật nộp phạt thì 

không đƣợc phép lấy nhau. Nếu cố tình lấy nhau sẽ bị Hội đồng làng, 

già làng và cộng đồng làng đuổi ra khỏi làng, mọi sinh hoạt cộng 

đồng làng xã không đƣợc tham gia hay đến gần. Chỉ đƣợc phép khi 

nào có đủ lễ vật nộp phạt cho làng để cúng nhà rông, khi đó họ mới 

đƣợc về làng sinh sống.  
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“Một đôi trai gái có quan hệ anh em một bà ngoại yêu nhau và 

đòi lấy nhau. Người anh bị làng đánh đến chết vì không tuân thủ 

theo quy định. Người em gái bị bán đi ở làng khác bằng trâu. Làng 

lấy trâu đó cúng tạ lỗi và tẩy uế sự xui xẻo ở nhà rông. Hiện nay, 

người phụ nữ này đã cao tuổi” (Ông Đinh Nêm ngƣời Bahnar, 39 

tuổi, làng Hle Hlang, Yang Trung, Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai).  

 * Trƣờng hợp ly hôn  

Khi khảo sát luật tục hôn nhân gia đình của ngƣời Bahnar, vai 

trò và trách nhiệm của ngƣời chồng và ngƣời vợ trong hôn nhân để 

nhằm bảo vệ sự bền vững và bảo vệ quyền lợi cho các con của họ. 

Nếu chồng hoặc vợ có những biểu hiện đi sớm về muộn, kể cả việc 

có tình cảm với một ai ngoài chồng ngoài vợ có nghĩa đã làm ảnh 

hƣởng đến hạnh phúc gia đình và sự an toàn của những đứa trẻ. 

Ngƣời tạo ra xung đột phải chịu những mức phạt theo đề nghị của 

vợ/chồng và các con cái của họ. Trong trƣờng hợp không hòa giải 

đƣợc nữa, họ đƣợc quyền ly hôn. Kể cả trƣờng hợp ngƣời chồng 

hoặc ngƣời vợ vắng nhà không tin tức gì nữa, hoặc tự ý bỏ nhà đi 

không về (ngƣời vợ hoặc ngƣời chồng không thể chờ đƣợc nữa) thì 

ngƣời con lại có quyền ly dị và đƣợc quyền tìm ngƣời khác cho mình 

và cho các con của mình (Xem thêm điều 22, 23 trong tài liệu song 

ngữ luật tục Bahnar – Việt thuộc chủ đề Hôn nhân và gia đình).  

Các nguyên nhân ly dị  

 Trong công trình V. La tribu bahnar du Kontum (plateaux de 

l'Indochine centrale), khi nghiên cứu xã hội Bahnar từ năm 1932 đến 

năm 1940, tác giả Paul Guilleminet đã khảo sát tƣơng đối đa dạng 

các nguyên nhân gây ra ly dị nhƣ sau [14,474, 475]: 

1. Kết án nhiều lần vì những lý do nghiêm trọng, hoặc bị kết tội 

vì một tội ác lớn;  

2. Ngoại tình đƣợc lặp đi lặp lại;  

http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1952_num_45_2_5527
http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1952_num_45_2_5527
http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1952_num_45_2_5527


64 

3. Bỏ nhà nhiều lần và từ chối chăm sóc vợ hoặc chồng;  

4. Từ chối cung cấp nguồn lực và năng lực khi bên vợ/chồng có 

nhu cầu;  

5. Từ chối phục vụ nhu cầu riêng tƣ của vợ chồng hoặc bất lực 

của ngƣời chồng;  

6. Những bất đồng nghiêm trọng mà đã có các can thiệp nhƣng 

không thể chấm dứt;  

7. Việc từ chối giúp đỡ bố mẹ vợ hoặc chồng trong trƣờng hợp 

họ góa bụa. Hoặc từ chối nuôi con của chồng hoặc vợ trong 

trƣờng hợp lấy ngƣời đã ly dị trƣớc đó;  

8. Bị nhiễm các bệnh liên quan đến hoa liễu hoặc sự ô nhiễm có 

hệ thống mà không chịu điều trị;  

9. Đi vắng lâu ngày khi trở về và thấy ngƣời phối ngẫu đã tái hôn. 

 Nhƣ vậy, có thể thấy ngƣời vợ hoặc ngƣời chồng đƣợc quyền 

ly hôn khi cảm thấy không thể hòa hợp bởi nhiều lý do khác nhau. 

Ngƣời chồng hoặc ngƣời vợ đƣợc quyền ly dị nếu có lý do chính 

đáng. “Đàn ông, đàn bà đều có quyền ly dị. Khi một ngƣời trong hai 

vợ chồng phạm lỗi nào đó, ngƣời kia có quyền kiện tới tơm plei… 

Nếu có chứng cớ rõ ràng và ngƣời kiện xin ly dị cho đƣợc, thời họ 

phải nghe” [4,225]. Nếu ngƣời chồng tùy tiện ly dị mà không có lý 

do chính đáng thì bị phạt heo, bò hoặc cả đất đai nhƣ đã cam kết. 

Ngƣợc lại, nếu chồng chủ động bỏ vợ thì việc gia đình họ bỏ ra các 

chi phí tổ chức đám hỏi và đám cƣới bị coi là mất trắng; thậm chí họ 

có thể còn phải bồi thƣờng danh dự cho vợ bằng heo hoặc bò, hoặc 

đất đai nhƣ lời cam kết trong lễ cƣới. 

Trong trƣờng hợp ngƣời vợ đã có con mà ngƣời chồng chủ 

động bỏ thì phải đền cho vợ từ ba đến bốn con bò. Nếu hai vợ chồng 

có tài sản chung thì ngƣời chồng phải giao toàn bộ tất cả tài sản đó 

cho vợ, con. Ngƣợc lại, trong trƣờng hợp ngƣời vợ chủ động bỏ 
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chồng mặc dù đã có con chung thì ngƣời vợ phải bồi thƣờng danh dự 

cho ngƣời chồng một con heo hay một con bò. Trong trƣờng hợp 

này, ngƣời chồng mà có tài sản riêng thì đƣợc lấy về. Việc có trợ cấp 

cho con hay không là tùy thuộc vào sự thỏa thuận của ngƣời chồng 

và ngƣời vợ cũ. 

Tài sản và con cái khi ly hôn 

Khi ly hôn tài sản riêng của vợ hay của chồng thì ngƣời ấy lấy. 

Trong trƣờng hợp ngƣời chồng ly hôn mà không có nghĩa vụ trợ cấp 

nuôi con và bồi thƣờng danh dự cho vợ thì tài sản riêng của họ đƣợc 

để lại cho vợ và con. Ngƣợc lại, nếu ngƣời vợ xin ly hôn thì vợ phải 

bồi thƣờng danh dự cho chồng; con cái do ngƣời vợ nuôi. Trong 

trƣờng hợp này, việc trợ cấp nuôi con hay không nuôi con là do ý 

muốn của ngƣời chồng. Trên thực tế, trong trƣờng hợp ngƣời vợ chủ 

động ly hôn thì ngƣời chồng thƣờng thƣờng không thực hiện nghĩa 

vụ nuôi con. 

Khi ngƣời vợ hay ngƣời chồng chết thì tài sản của họ đƣợc để 

lại cho con cái và ngƣời chồng và ngƣợc lại. Trong trƣờng hợp ngƣời 

vợ, ngƣời chồng, con cái đều chết thì tài sản riêng của họ thuộc 

quyền thừa kế của hai dòng họ gia đình bên vợ, bên chồng. Tuy 

nhiên, ngƣời nào có trách nhiệm chăm sóc, trông coi mồ mả của 

ngƣời chết để lại di sản thì họ đƣợc hƣởng phần thừa kế nhiều hơn 

các đồng thừa kế khác. 

Về con cái khi vợ chồng ly hôn nếu con cái còn nhỏ thì giao 

cho ngƣời mẹ nuôi dƣỡng. Ngƣời chồng chỉ trợ cấp nuôi con một lần 

từ hai đến 3 con bò hoặc bằng hiện vật khác, trƣờng hợp khi con cái 

đã có chiều cao khỏi ngực mẹ trở lên khi bố mẹ ly hôn, thì con cái có 

thể lựa chọn ở bên ngƣời mẹ hoặc bên ngƣời cha, khi rơi vào trƣờng 

hợp cha mẹ di ly, con cái thƣờng lựa chọn ở với mẹ nhiều hơn. Và 

“Con cái thời để tùy tiện, chúng nó muốn theo ai cũng đƣợc. Trừ đứa 
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còn bú mẹ phải nuôi. Của cải riêng của ai nấy lấy. Nếu chƣa có con 

của cải làm chung chia đôi. Nếu có con thì phải chia theo số con 

cộng với phần cha mẹ mà cho cân. Ví dụ, có ba đứa con thì phải chia 

năm phần cả cha và cả mẹ. Con ở theo ngƣời nào thì ngƣời ấy đƣợc 

giữ của cải cho chúng nó”[4, 225]. Trong thực tiễn hiện nay, nếu vợ 

chết, con cái thƣờng ở với bà nội chứ ít khi theo ngƣời cha khi ngƣời 

cha tái hôn với một ngƣời phụ nữ không cùng dòng họ phía mẹ.  

Các quy định theo luật tục hôn nhân, gia đình tiếp tục ngƣời 

Bahnar vận dụng để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Trong thực tiễn, tỷ lệ 

ly hôn trong cộng đồng Bahnar rất ít. Trừ trƣờng hợp ngƣời chồng 

không có trách nhiệm một cách trầm trọng. “Việc ly dị trong các tộc 

ngƣời Tây Nguyên nói chung tuy hiếm nhƣng không phải là không 

có” (Nguyễn Mạnh Hùng, 157). Dam Bo (1950) đã khắc họa một 

cách sinh động “Trƣớc ngày cƣới, các quan hệ nam nữ đƣợc tự do; 

nhƣng sau đó, ngƣời đàn bà là thiêng liêng. Loạn luân, hiếm khi xảy 

ra, bị phạt rất nặng. Chuyện ly hôn cũng rất hiếm, khi đã có con” 

(Dam Bo, tr.19).  

Trong một nghiên cứu của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, việc ly 

dị xuất hiện ngày càng tăng trong nhóm các dân tộc tại chỗ. Cuộc 

khảo sát 1250 hộ vào năm 1/2015 (125 hộ gồm 717 ngƣời Sdang, 

125 hộ với 787 ngƣời Bahnar, 250 hộ với 1416 ngƣời Mnông, 125 hộ 

gồm 607 ngƣời K’ho, 125 hộ gồm 599 ngƣời Mạ, 250 hộ gồm 1263 

ngƣời Jrai, 250 hộ gồm 1296 ngƣời Êđê), có 38 trƣờng hợp ly hôn và 

12 trƣờng hợp ly thân [Nguyễn Mạnh Hùng, 157]. Tỷ lệ trội hơn về 

các vụ ly dị rơi vào các cặp là ngƣời Jrai, cụ thể:  
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Bảng 2.4: Tỷ lệ ly hôn giữa các nhóm dân tộc tại Tây Nguyên 

Dân tộc Số ngƣời 
Số ngƣời  

ly hôn 
Tỷ lệ 

Số ngƣời ly 

thân 
Tỷ lệ 

Sdang 717 1 0.14 1 0.14 

Bahnar 787 1 0.13 1 0.13 

Mnông 1416 5 0.35 4 0.28 

K'ho 607 1 0.16 1 0.16 

Jrai 1263 22 1.74 4 0.32 

Êđê 1296 8 0.62 1 0.08 

  38  12  

(Nguồn phân tích dựa vào số liệu “Đề tài Vai trò của một số 

định chế xã hội phi chính thức đối với sự phát triển bền vững Tây 

Nguyên”, Mã số: TN3/X21), tr.157).  

Qua kết quả trên có thể thấy ngƣời Sdang, ngƣời Bahnar, và 

ngƣời K’ho tỷ lệ ly hôn thấp nhất. Căn cứ vào số liệu trên có thể 

thấy, tỷ lệ ngƣời Bahnar ly thân và ly hôn thấp nhất so với 5 dân tộc 

tại chỗ. Nhƣ vậy, có thể nói rằng luật tục tiếp tục giữa đƣợc vai trò 

của nó trong việc bảo vệ gia đình của ngƣời Bahnar. Các định chế cổ 

truyền trong hôn nhân ngƣời Bahnar khá chặt chẽ và đƣợc tuân thủ ở 

cấp độ cộng đồng và cá nhân. “Nhìn một cách tổng thể, luật tục hôn 

nhân gia đình đã tạo nên sự ổn định trong đời sống xã hội các tộc 

ngƣời tại chỗ Tây Nguyên và trong bối cảnh xã hội hiện nay, chúng 

đang đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện tốt luật hôn nhân 

và gia đình” theo quy định của pháp luật [Nguyễn Mạnh Hùng, 159].   

Trƣờng hợp tội ngoại tình 

Tội ngoại tình đƣợc coi là một trong những các loại tội nặng, 

bởi tính hệ lụy của nó không chỉ gây ảnh hƣởng tới hạnh phúc gia 

đình mà còn ảnh hƣởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi của gia đình 

và ngƣời thân. Những ngƣời vi phạm tội ngoại tình không chỉ bị lên 
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án mà còn phạt bằng các con vật có giá trị nhƣ heo, bò và các lễ vật 

có liên quan theo nhƣ cam kết. Căn cứ vào thực tiễn, trong trƣờng 

hợp vợ, hoặc chồng ngoại tình thì sẽ bị xử phạt nhƣ sau: 

 a). Ngƣời đã có vợ ngoại tình với ngƣời đã có đã có chồng 

thì ngƣời đàn ông bị phạt phải cúng cho vợ mình hoặc dòng họ nhà 

vợ con heo hoặc con bò, trong trƣờng hợp ngƣời vợ ngoại tình thì 

cũng phải cúng cho chồng mình một con heo hoặc một con bò và nói 

lời xin lỗi trƣớc sự chứng kiến của toàn thể mọi ngƣời tại nhà rông. 

(Đinh Muih, già làng Mơhra, ở xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang 

cung cấp).  

 b). Nếu hai ngƣời ngoại tình bỏ vợ hoặc bỏ chồng mà lấy 

nhau thì bị phạt phải bồi thƣờng bằng một con heo, hay một con bò 

cho vợ cũ, chồng cũ của mình tài sản của họ phải để lại cho ngƣời 

vợ/ngƣời chồng cũ sử dụng và để nuôi con sau khi li hôn.  

 c) Ngƣời chƣa vợ ngoại tình với ngƣời đã có chồng thì họ bị 

phạt phải cúng cho ngƣời chồng ngƣời phụ nữ kia một con heo năm 

ghè rƣợu và nộp phạt cho vợ của chồng của ngƣời phụ nữ kia. Nếu 

ngƣời vợ đã có con thì họ bị phạt gấp đôi, vừa phải cúng cho vợ và 

phải có nghĩa vụ trợ cấp nuôi dƣỡng cho con đến tuổi trƣởng thành. 

 d) Trong trƣờng hợp ngƣời đã có vợ ngoại tình với ngƣời 

chƣa có chồng thì phải nộp phạt cho vợ mình và ngƣời phụ nữ kia 

cũng nộp phạt cho vợ anh ta. Đồng thời, phải đƣợc phân xử và cam 

kết ở nhà rông trƣớc toàn thể dân làng. 

 Trường hợp có vợ lẽ (vợ hai) 

 Trong xã hội truyền thống, hiện tƣợng lấy vợ hai (lấy vợ lẽ) 

thƣờng xuất hiện đối với những ngƣời đàn ông giàu có, có địa vị xã 

hội. Trong các điều thu thập đƣợc, chỉ có 2 điều đề cập đến lấy vợ lẽ 

(vợ hai) (xem Điều 5 và Điều 26 trong hệ thống Luật tục hôn nhân và 

gia đình của Chƣơng II trong bản tổng hợp song ngữ Bahnar – Việt). 
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Nếu ngƣời chồng lấy vợ lẽ, không đƣợc sự đồng ý của ngƣời vợ 

chính thì ngƣời vợ đƣợc quyền ly dị. Trong trƣờng hợp ngƣời vợ cả 

đồng ý, ngƣời chồng phải thực hiện nghi thức để xin lỗi vợ và nộp 

phạt cho vợ mình bằng những hiện vật có giá trị.  

 Lấy vợ lẽ “là cách chơi sang trọng, phải ngƣời giàu có mới 

làm đƣợc. Muốn lấy vợ lẽ, ngƣời chồng phải xin phép vợ lớn và phải 

bồi thƣờng cho ngƣời này. Của bồi phải đem giao cho vợ trƣớc mặt 

tơm plei. Đám cƣới vợ bé giản tiện hơn… Khi làm lễ kơ kom tep, ba 

ngƣời đều nằm nhƣng không thay đổi chăn màn. Từ đó về sau, ngƣời 

chồng gọi vợ lớn là akan tơm (vợ gốc), và gọi vợ lẽ là akan goi (vợ 

ngọn)… Ngƣời vợ lớn đã nhận đủ bồi thƣờng của chồng rồi thì 

không đƣợc ghen tuông gì nữa. Nếu lôi thôi, ngƣời chồng sẽ kiện và 

đòi bồi thƣờng của lại mà vẫn có quyền giữ lấy vợ bé” [4,223].  

 Có những trƣờng hợp, ngƣời vợ lớn có quyền từ chối không 

đồng ý chồng lấy vợ lẽ. “Cố ấy có quyền yêu cầu ly hôn và khẳng 

định quyền của mình…. Ngƣời phụ nữ này đƣợc hƣởng một bồi 

thƣờng lớn cho bản thân và một cho con cái của mình” [14,474].  

 “Nếu vợ lớn đồng ý khi chồng mình có vợ bé, anh ta phải làm 

một nghi lễ để vợ lớn chấp nhận. Ngƣời chồng phải bồi thƣờng cho 

vợ mình khi bà ấy đề nghị mức bồi thƣờng nào đó, có thể là trâu, bò, 

chiêng, ghè hoặc cả đất đai. Tài sản bồi thƣờng cho vợ đƣợc vợ làm 

của riêng. Sau khi tiến hành các nghi thức trƣớc sự chứng kiến của 

bên vợ lớn, vợ bé và bên chồng và cộng đồng làng, ngƣời vợ lớn cam 

kết không đƣợc ghen tuông và thực hiện nghi lễ xé váy vợ bé trƣớc 

mọi ngƣời để chứng minh mọi sự hiềm khích sẽ không xảy ra nhƣ 

cam kết” (Đinh Vƣt, già làng Làng Đe Jro Ktu, xã yang Bắc, huyện 

Đắk Pơ).  

 Nhƣ vậy, có thể thấy trong hôn nhân ngƣời Bahnar xuất hiện 

trƣờng hợp đa thê, tuy nhiên trƣờng hợp lấy vợ bé (vợ lẽ) chỉ là cá 
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biệt trong xã hội Bahnar truyền thống. Hiện nay, việc lấy vợ bé 

không tồn tại nữa. Dù hoàn cảnh giàu hay nghèo, hôn nhân của ngƣời 

Bahnar là nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng, phù hợp với quy 

định của Pháp luật.  

 Hôn nhân nối dây 

Tục nối dây là một tục lệ còn tồn tại ở một số dân tộc thiểu số 

Tây Nguyên chung. Tục nối dây là trƣờng hợp ngƣời vợ hay ngƣời 

chồng chết, thì ngƣời vợ hay ngƣời chồng có quyền kết hôn với anh 

chồng/em chồng hay em vợ nếu giữa hai ngƣời có sự đồng ý. Điều 

này, nếu xét trên bình diện xã hội thì đây là một phong tục bảo vệ 

quyền lợi trẻ em đồng thời tạo nên tính liên minh dòng họ, vừa đảm 

bảo quyền và nghĩa vụ đối với ngƣời cha, ngƣời mẹ, đặc biệt ngăn 

chặn hiện tƣợng mẹ ghẻ con chồng, bạo hành đối với trẻ em. Kể cả 

trƣờng hợp nếu sự an toàn đối với trẻ không cao thì dòng họ sẽ 

không đồng ý để ngƣời cha mang những đứa con của mình đi theo 

khi lấy vợ mới (xem Điều 27 trong luật tục hôn nhân và gia đình 

trong bảng song ngữ Bahnar – Việt).  

“Ngƣời đàn ông chết vợ có thể lấy chị hoặc em vợ. Ngƣời đàn 

bà chết chồng cũng có thể lấy anh hoặc em chồng mình. Nhƣng cũng 

phải ƣng thuận mới đƣợc”. “Không riêng gì ngƣời Bahnar, các dân 

Mọi trên dãy Trƣờng Sơn và theo lời của các nhà nhân chủng học, 

thời phần nhiều các dân tộc thuộc nhóm ngƣời cổ sơ đều có tục này 

cả” [4,224].  

Nguyên tắc của tục nối dây là tự nguyện giữa hai bên. Điều 

kiện đƣợc phép nối dây là khi chồng chết hoặc vợ chết, thời gian 

khoảng từ 1, 2 hoặc 3 năm sau khi làm lễ bỏ mả, ngƣời còn lại đƣợc 

phép lấy ngƣời em chồng hoặc ngƣợc lại. Nếu ngƣời còn lại thật sự 

nghiêm túc, nhƣ không liên quan tình ái với một ngƣời khác, có trách 

nhiệm chăm sóc con cái, trông coi ngôi mộ phần, ít khi giao thiệp khi 
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có lễ hội… thì gia đình bên ngƣời vợ hoặc bên ngƣời chồng có thể 

xem xét làm lễ bỏ mả sớm để ngƣời còn lại có thể kết hôn.  

Trong công V.La tribu bahnar du Kontum (plateaux de 

l'Indochine centrale), tác giả Paul Guilleminet đã cho rằng “Cái chết 

là kết thúc bình thƣờng của một hộ gia đình. Ngƣời sống sót không 

ngay lập tức đƣợc giải phóng khỏi nghĩa vụ của mình đối với ngƣời 

phối ngẫu của mình đã qua đời nhƣ trƣờng hợp ly dị:  

1. Ngƣời đó phải trung thành với ngƣời chết đến khi làm xong 

lễ bỏ mả, nếu không thì anh ta sẽ bị kết tội là gian dâm nếu ngƣời 

giám hộ ngôi mộ hoặc cộng đồng lên tiếng khi anh ta phạm lỗi.  

2. Anh ta thực sự phải hy sinh, theo nguồn lực của mình và 

tham gia các nghi lễ của tang lễ [14, tr.475, 476].  

Trong trƣờng hợp, ngƣời còn lại có thể lấy vợ hoặc lấy chồng 

theo tục nối dây. Nếu ngƣời còn lại không chịu hôn nhân nối dây thì 

tài sản của vợ chồng đã chết thì thuộc quyền sở hữu của họ hàng hai 

bên. Nếu chấp nhận tiếp tục nối dây thì vợ hoặc chồng sẽ đƣợc tài 

sản và đƣợc ở nhà do mình với ngƣời vợ/ngƣời chồng trƣớc làm ra. 

Gia đình tiến hành nghi lễ bẻ cần cho họ theo quy định.  

Khi ấy, người chồng phải làm một con gà, thậm chí nếu gia 

đình khá giả thì làm cả con heo, sắm một vài ghè rượu mang về nhà 

vợ để thưa chuyện. Người chồng mời tất cả thành viên trong gia đình 

hoặc bà con tộc họ đến để trình bày ý nguyện của mình, dưới sự 

chứng kiến của già làng và người làm mối. Gia đình vợ chọn cô gái 

út, nếu không có gái út thì người chị làm nhân vật chính để phán xét. 

Nếu bên nhà vợ đồng ý thì ra hiệu cho cô gái út rút cần rượu ra khỏi 

ghè giơ lên và bẻ đôi rồi vứt ra sau lưng. Ngược lại thì không bẻ cần 

và chàng rể đó phải sống trọn đời nuôi con không được tái hôn với 

bất cứ cô gái nào khác. Sau nghi thức bẻ cần, người đàn ông ấy chia 

tay với gia đình mà không có một rào cản nào khác hay tị hiềm gì sau 

http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1952_num_45_2_5527
http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1952_num_45_2_5527
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này khi anh ta kết hôn. Tài sản, đất đai mà bên nhà gái chia cho con gái 

mình, chàng trai phải trả lại gia đình vợ và những đứa con sẽ thừa 

hưởng khi trưởng thành sau này. [Ông Đinh Văn Ơn, ngƣời Bahanr, 58 

tuổi, xã Yang Trung, Kông Chro, Gia Lai] 

 “Bẻ cần” là một phong tục thể hiện tính nhân văn sâu sắc. 

Nó góp phần hạn chế nạn đa thê đa thiếp, tạo nên sự đồng thuận 

trong trƣờng hợp chồng hoặc vợ qua đời trƣớc. Tục nối dây tựu trung 

có hai nguyên nhân chính: “1) Vì hạnh phúc gia đình: khi cha mẹ 

chết, ắt để lại một bầy con. Nếu ngƣời còn sống, cƣới một ngƣời 

trong dòng họ anh, em của chồng hoặc chị, em của vợ để thế cho 

ngƣời đã qua đời… cùng một máu mủ, ngƣời cha mới, ngƣời mẹ 

mới, đối đãi với nhau thân mật. 2) Vì quyền sở hữu: Khi vợ chồng 

lấy nhau, thời ngƣời này nhận ngƣời nọ là vật sở hữu của mình. Nay 

một ngƣời chết đi, lẽ tất nhiên, vật sở hữu ấy giao về cho ngƣời bà 

con thân thích, tức là anh em, chị em vậy” [4,224].  

Tục nối dây trong hôn nhân của một số dân tộc gần giống tục 

nối dây của ngƣời Bahnar. Luật tục ngƣời Êđê viện dẫn nhƣ sau “rầm 

nhà gẫy thì thay rầm khác, giát sàn nát thì giậm lại cho lành. Ngƣời 

này chết đi thì phải chấp ngƣời khác”. Với 09 điều quy định cho 09 

trƣờng hợp khác nhau nếu nhƣ chồng chết (điều 97), ngƣời vợ mới 

còn nhỏ tuổi (điều 99), chồng nhỏ tuổi vợ già (Điều 100),.. [47,98]. 

Nhƣ vậy, nếu xét về bản chất, tục nối dây là một trong những cách 

bảo vệ những đứa trẻ bất hạnh không rơi vào bất hạnh, đồng thời 

cũng cố liên minh dòng họ. Đặc biệt, việc chọn lựa một ngƣời thay 

vai trò của mẹ hoặc bố để bảo vệ quyền lợi trẻ em thật sự có ý nghĩa. 

Theo quy định, khi người v ợ chết , người chồng có thể lấy chi ̣gái , 

hoăc̣ em gái của vơ ̣ (hôn nhân chuê nuê: nối dây), điều dĩ nhiên khi 

thực hiện hôn nhân nối dây cả 2 người cần có những tiêu chuẩn phù 
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hợp về tuổi tác, đức hạnh, kỹ năng, tình cảm 
4
…Nguyên tắc này tuân 

thủ chế độ hôn nhân một vợ một chồng, tài sản của cải không bị phân 

tán, bảo vệ quyền lợi trẻ em, hạn chế hiện tƣợng mẹ ghẻ con chồng, 

mà ngƣợc lại, con trẻ sẽ đƣợc ngƣời chị em với mẹ chăm sóc , nuôi 

dƣỡng trong những điều kiêṇ tốt nhất khi trẻ rơi vào trƣờng hợp mồ 

côi mẹ, đồng thời, tính liên minh dòng họ đƣợc liên kết thông qua 

hôn tiếp tục đƣợc duy trì. Nhƣ vậy, hôn nhân nối dây gần nhƣ là một 

bản thuyết minh về phong tục, bảo vệ quyền lợi trẻ em trong trƣờng 

hợp xảy ra các rủi ro, bất hạnh khi mẹ mất hoặc ngƣời cha mất.  

 Nhƣ vậy, tục nối dây là một hiện tƣợng đặc biệt mà pháp 

luật nhà nƣớc không quy định. Đây là một phong tục độc đáo, cần 

lựa chọn và vận dụng mềm dẻo cho từng trƣờng hợp cho phù hợp. 

Hiện nay, trƣờng hợp hôn nhân nối dây vẫn tồn tại ở các làng thuộc 

vùng sâu, vùng xa nhƣng tỷ lệ rất thấp. Trong trƣờng hợpkhi vợ hoặc 

chồng mất họ có thể kết hôn theo tục nối dây hoặc có quyền lựa chọn 

một ngƣời, hoặc không kết hôn và sống cùng con cái của mình. Đó là 

sự biến đổi trong nhận thức trong xu hƣớng ngày nay. 

 Một số hình thức xử phạt trong hôn nhân 

Các hình thức xử phạt trong hôn nhân phổ biến là:  

(a). Giáo dục, nhắc nhở, răn đe nếu nhƣ không bằng chứng;  

(b). Nếu có bằng chứng, nhân chứng thì thƣờng phạt bằng gà, 

heo, rƣợu, bò, trâu hoặc bằng các hiện vật có giá trị nhƣ cồng 

chiêng, đất đai.  

(c) Cá biệt có những trƣờng hợp tội nặng bị đuổi khỏi làng, 

những luật tục nhƣ vậy mang tính chất răn đe, đủ làm ngƣời muốn 

phạm tội phải dừng lại ý nghĩ và hành vi của họ. 

                                                 
4
 Xem thêm: Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Êđê của tác giả Buôn Krông Tuyết Nhung, 

Nxb VHDT xuất bản 2009, tái bản 2011.  
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“Theo phong tục trước đây, nếu chồng bỏ vợ hoặc ngược lại 

thì bị phạt trâu bò, ruộng đất, thấp nhất là từ 3 - 4 con trâu và 5 sào 

đất để đền bù cho người bị bỏ rơi. Bây giờ có pháp luật rồi nên vừa 

theo phong tục và vừa theo luật tục. Nếu có ai vi phạm thì phải xử 

theo phong tục, sau đó mới đưa lên xã. Lên xã thì phải theo quy định 

của luật pháp Nhà nước. Nhưng ở đây rất ít khi vợ chồng bỏ nhau” 

(ông Đinh Neng, 67 tuổi, ngƣời Bahnar làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, 

huyện Đắk Pơ cung cấp) 

Các quy định trong quan hệ nam nữ khi chưa kết hôn 

Luật tục hôn nhân gia đình của ngƣời Bahnar không chỉ chú ý 

sự bền vững trong hôn nhân, quyền lợi và trách nhiệm của vợ, chồng 

và con cái mà còn quan tâm bảo vệ quyền lợi nam nữ khi chƣa lặp 

gia đình. Trong hệ thống luật tục hôn nhân, gia đình, có tới 08 điều 

liên quan đến quan hệ nam nữ. Cụ thể:  

Trên cơ sở các điều liên quan đến quan hệ nam nữ trƣớc hôn 

nhân, có thể thấy các trƣờng hợp sau đây:  

(a). Con trai yêu con gái nhƣng không cƣới.  

(b). Trƣờng hợp quan hệ với nhau nhƣng không báo cho già làng biết.  

(c). Con trai từ hôn hoặc con gái từ hôn.  

(d). Trƣờng hợp chửa hoang 

Trong xã hội truyền thống, việc trai gái quan hệ trƣớc hôn nhân 

sẽ khiến đất đai, nguồn nƣớc bị ô uế, nguồn nƣớc bị ôm nhiễm, gây 

ra nạn đói kém, bệnh tật. Cho nên những quan hệ trƣớc hôn nhân đều 

bị xem là không hợp pháp và bị xem có tội. Họ phải chịu sự trừng 

phạt theo quy định, kể cả việc đôi trai gái đã trao vòng trong lễ hỏi.  

Với ngƣời chửa hoang thì bị làng phạt rất nặng, bởi ngƣời 

Bahnar quan niệm, khi ngƣời con gái đã chửa hoang rồi, thì sau này 

ngƣời ta sẽ không lấy đƣợc chồng, nên ngƣời bị phạt là ngƣời tạo ra 

cái thai đó. Khi có một ngƣời đàn ông quan hệ với ngƣời con gái thì 
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bắt buộc ngƣời đó phải cƣới làm vợ, tuy nhiên nếu lỡ có con trƣớc 

thì phải tiến hành lễ cúng thần trƣớc khi trỉa lúa, vào khoảng đầu 

tháng 4, già làng bắt ngƣời con trai phải có lễ vật là một con dê và 

ngƣời con gái phải chịu một con heo (tùy điều kiện có thể heo lớn, 

nhỏ). Ngƣời dân quan niệm các trƣờng hợp vi phạm này đã làm ảnh 

hƣởng đến thần đất, thần lúa nên buộc phải tiến hành lễ cúng phạt 

trƣớc khi trỉa lúa nếu không dân làng sẽ mất mùa, đói kém.  

 “Vào ngày tổ chức nghi lễ, những con lợn, con dê được giết 

thịt lấy máu trộn với nhau. Đôi trai gái phạm tội phải lần lượt mang 

thứ máu trộn đó bôi vào ngón chân cái của từng người tham gia 

trong buổi lễ, vừa bôi vừa xin lỗi mọi người xin đừng nhớ, xin bỏ qua 

chuyện xấu, cũng là lời nhắn nhủ mỗi gia đình cần dạy dỗ con em 

mình và đặc biệt là hình thức răn đe những người trẻ luôn nhớ lấy để 

không được theo bước chân ấy” (Đinh Bong, già làng Banhar, 65 

tuổi, Làng Hle Hlang, xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ) 

 Việc tuân thủ các quy định trên đây vẫn còn tồn tại ở một số 

vùng ngƣời Bahnar. “Cách đây hơn 5 năm về trước, một thanh viên 

yêu một cô gái và hứa sẽ lấy cô làm vợ. Sau đó anh ta không giữ lời 

như đã hứa với cô gái nữa. Anh ta phải bồi thường duyên cho cô gái 

là 125.000.000 đồng. Một trường hợp khác cũng tương tự như vậy. 

Anh ta phải bồi thường 75.000.000 cho cô gái”. Khi được hỏi, người 

đàn ông cho rằng “Cần phải như vậy. Nếu không thanh niên bây giờ 

sẽ học cái xấu từ nơi khác và làm con gái người ta buồn mà ốm. Nếu 

bị bỏ rơi thì mang tiếng và sẽ không lấy được chồng” (Đinh Yem, 

ngƣời Bahnar, 45 tuổi, xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).  

 Có thể thấy, những yếu tố liên quan đến quyền lợi, trách 

nhiệm của cá nhân trong tình yêu đôi lứa trƣớc khi tiến tới một cuộc 

hôn nhân hạnh phúc đƣợc ngƣời Bahnar chú ý rất sớm. Những hành 
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vi gây ra tổn thƣơng đối với một cá nhân đều bị xem là vi phạm luật 

tục, kể cả trƣờng hợp họ tự cam kết trong tình yêu trƣớc khi kết hôn.  

Quy định sở hữu tài sản trong gia đình 

Qua kết quả khảo sát, hệ thống luật tục liên quan đến sở hữu tài 

sản và phân chia tài sản, có thể hiểu tài sản theo sự phân chia của 

ngƣời Bahnar bao gồm: đất đai, gia súc, nhà cửa, cồng chiêng, ghè 

rƣợu cần, kho thóc, các vật dụng liên quan đến nông cụ và phƣơng 

tiện săn bắn, hái lƣợm và các loạt cây cối đƣợc trồng trên diện tích 

đất đai mà họ có. Các tài sản này đƣợc các thành viên trong gia đình 

thông qua trên thừa kế, làm quà tặng trong đám cƣới và cũng có thể 

làm vật trao đổi khi cần thiết khi có nhu cầu nào đó của gia đình. 

Trong xã hội truyền thống “Nhà ở (nhà cửa) chỉ là một loại tài sản có 

giá trị thấp, nó thậm chí không đƣợc bao gồm nằm trong tài sản kiểm 

kê, vì nó không tồn tại lâu dài. Thƣờng nó đƣợc để lại cho những đứa 

trẻ giúp cha mẹ, ngoài việc không đánh giá phần thuộc về anh ta” khi 

đƣợc phân chia tài sản [14,471].  

Theo quy định, quyền sở hữu tài sản đƣợc tính phụ thuộc vào 

quyền thừa kế và qua việc bản thân ai đó tạo ra trong quá trình lao 

động, trao đổi hoặc đƣợc tặng biếu. Tài sản trong gia đình gồm tài 

sản của ông bà, bố mẹ và các con, cháu (nếu có). Thông thƣờng bố 

mẹ đƣợc thừa hƣởng tài sản từ ông bà, con cái đƣợc thừa hƣởng tài 

sản từ cha mẹ sau khi kết hôn. Trƣờng hợp một thành viên nam hay 

nữ chƣa kết hôn, bố mẹ vẫn dành cho một phần cho ngƣời này, kể cả 

khi họ còn ở với cha mẹ. Kể cả trƣờng hợp một đứa trẻ chƣa đủ năng 

lực để tạo ra tài sản, tài sản của cậu bé ấy đƣợc tính khi “tài sản đó 

nó đƣợc kế thừa từ ông bà, cha mẹ đã chết, hoặc nếu nó đã nhận 

đƣợc từ việc bồi thƣờng, kể cả cho một chấn thƣơng nào đó đƣợc bồi 

thƣờng” [14, 472] vẫn đƣợc thừa nhận là tài sản riêng, mặc dù ngƣời 

giám hộ là ngƣời quản lý tài sản ấy.  
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Quyền sở hữu tài sản và phân chia tài sản trong hôn nhân 

Trong hôn nhân, tài sản của chồng hay của vợ đƣợc cha mẹ cho 

trƣớc khi kết hôn đƣợc xem là tài sản riêng. Tài sản chung của hai vợ 

chồng trong hôn nhân bao gồm tài sản do hai vợ chồng làm chung 

hoặc mua đƣợc. Ngƣợc lại, “tài sản riêng còn đƣợc tính là tài sản 

riêng nếu chúng là kết quả của những nỗ lực của một trong những 

ngƣời phối ngẫu” [14, 472],  

Đối với tài sản chung, nếu vợ hoặc chồng mất thì tài sản đó 

đƣợc quyền sở hữu của ngƣời còn sống và con cái của họ. Trƣờng 

hợp nếu là tài sản riêng của vợ hoặc nếu một trong hai ngƣời chết 

hoặc vì lý do nào đó mà bỏ nhau thì tài sản đó đƣợc chia đều giữa 

ngƣời còn sống và họ hàng ngƣời chết, tuy nhiên đại đa số nếu ngƣời 

chồng chết có tài sản riêng thì tài sản đó thuộc về sự sở hữu của con 

cái và ngƣời vợ và ngƣợc lại. 

Đối với dân tộc Bahnar, dù trai hay gái, quyền đƣợc thừa kế và 

quản lý tài sản đều nhƣ nhau. Ngƣời nắm giữ vai trò chủ chốt tài sản 

của gia đình là những ngƣời đứng đầu gia đình,có thể là ông bà hoặc 

là cha mẹ, từ đó quyết định phân chia tài sản của gia đình vào những 

trƣờng hợp cần thiết. Đối với ngƣời Êđê, khi kết hôn con gái đƣợc kế 

thừa và quản lý tài sản, con trai khi lấy vợ cƣ trú phía nhà vợ và 

không đƣợc kế thừa hay quản lý tài sản mà chỉ đƣợc sử dụng tài sản 

khi có nhu cầu. Riêng ngƣời Bahnar, khi lập gia đình riêng dù trai 

hay gái đều đƣợc bố mẹ phân chia tài sản, đặc biệt, việc phân chia 

đất đai đƣợc cộng đồng rất chú ý. Qua trao đổi với già làng, trƣởng 

thôn và những ngƣời lớn tuổi, phần lớn họ cho rằng đất đai là 

phƣơng tiện để phát triển kinh tế hộ gia đình. Diện tích ít hay nhiều 

phụ thuộc vào điều kiện đất đai của từng gia đình. Đối với những gia 

đình có điều kiện, ngoài đất đai, vật nuôi nhƣ trâu, bò là những tặng 

vật đƣợc bố mẹ chia sẻ khi tách hộ. Ngƣời đƣợc thừa kế và hƣởng tài 
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sản gồm bố, mẹ, con cái và thành viên là con nuôi hoặc cháu nuôi. 

Kể cả trƣờng hợp là vợ bé và các con của họ (mặc dù ít hơn vợ lớn 

và các con của vợ lớn).  

Tài sản cá nhân và tài sản chung không chỉ đƣợc chia sẻ cho 

các thành viên liên quan khi còn sống mà còn chia sẻ cho họ trong 

trƣờng hợp khi họ chết. Tài sản cá nhân của ngƣời quá cố đƣợc sử 

dụng chủ yếu phục vụ cho tang lễ và các khoản cho việc làm nhà mồ 

và chia cho ngƣời chết mang theo. Nếu sau tang lễ, tài sản của ngƣời 

chết còn lại sẽ chia sẻ cho các thành viên là con cái của ngƣời ấy. 

Ngƣời con cuối cùng của họ sẽ đƣợc phần nhiều hơn. Nếu ngƣời quá 

cố chƣa lập gia đình thì tài sản của ngƣời ấy sẽ thuộc về ngƣời mẹ, 

ngƣời cha. Trong trƣờng hợp, nếu phần tài sản của ngƣời chết không 

đủ để chi cho mộ phần và các nghi lễ trong lễ bỏ mả thì những thành 

viên trong gia đình, dòng họ của ngƣời quá cố sẽ đóng góp để lo liệu.  

Ngôi nhà – một tài sản đƣợc cho rằng ít giá trị luôn luôn đƣợc 

giữ lại cho ngƣời còn lại trong trƣờng hợp vợ hoặc chồng chết. Nếu 

ly dị thì bao giờ ngôi nhà ấy phải thuộc về ngƣời chồng, cho dù có sự 

bất bình của ngƣời vợ hoặc các con của họ. Trong trƣờng hợp sau kết 

hôn, nếu cƣ trú phía vợ thì khi ly dị, bao giờ ngôi nhà ấy cũng thuộc 

quyền ngƣời vợ và các con của họ. Trong trƣờng hợp mồ côi cả cha 

lẫn mẹ, ngôi nhà thƣờng đƣợc con út kế thừa cho dù đó là con trai 

hay con gái.  

Nghiên cứu luật tục Bahnar cho thấy vấn đề thừa kế đƣợc đề 

cập ở những nội dung cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, việc xác định tài sản thừa kế bao gồm tài sản riêng 

của ngƣời chết, phần tài sản của ngƣời chết trong khối tài sản chung 

của các thành viên trong gia đình. 

Thứ hai, về cách thức chia tài sản thừa kế thì ngƣời Bahnar có 

cách thức chia tài sản nhƣ sau: 
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Đối với con đẻ: ngƣời nào nuôi cha mẹ đến lúc về già và qua 

đời thì ngƣời đó đƣợc phần hƣởng nhiều hơn, đồng thời, ngƣời đó có 

trách nhiệm lo nhà mồ, bỏ mả cho cha mẹ chết. Đặc biệt đối với con 

gái út, nếu ở lại chăm sóc nhà cửa, ông bà bao giờ cũng đƣợc hƣởng 

phần nhiều hơn so với anh, chị em khác trong gia đình (xem thêm 

Điều 60, Điều 63 bản song ngữ luật tục Bahnar – Việt, chƣơng 2).  

Đối với con nuôi: con nuôi cũng đƣợc hƣởng thừa kế tài sản 

của cha mẹ nuôi. Nếu con nuôi là ngƣời hiếu thảo, tử tế, có công 

đóng góp cho gia đình, dòng họ thì cũng đƣợc hƣởng tài sản của cha 

mẹ nuôi giống nhƣ con đẻ, nhƣng ít phần hơn.  

 Trong trƣờng hợp vợ chồng chết trƣớc, tài sản của ngƣời chết 

để lại thuộc về con cái, vợ hay chồng còn sống. Nếu vợ hay chồng 

còn sống mà lấy chồng hay vợ khác và không ở lại tại nhà cũ thì 

không đƣợc hƣởng tài sản của chồng hoặc vợ cũ đã chết. Trong 

trƣờng hợp này, tài sản của ngƣời chết thuộc về sở hữu của con cái 

họ. Trƣờng hợp vợ hoặc chồng còn sống vẫn ở nhà cũ thì tài sản của 

ngƣời chồng hoặc ngƣời vợ trƣớc khi chết đƣợc để lại thừa kế cho 

con cái chung của họ. Con của ngƣời chồng hoặc ngƣời vợ còn sống 

có với ngƣời chồng hoặc ngƣời vợ sau chỉ đƣợc hƣởng thừa kế tài 

sản của cha mẹ họ khi chết để lại. 

Trách nhiệm của ngƣời thừa kế là thanh toán các khoản nợ do 

ngƣời chết để lại: Ngƣời đƣợc hƣởng tài sản thừa kế có trách nhiệm 

thanh toán các khoản nợ của ngƣời chết để lại di sản thừa kế. Tuy 

nhiên, họ chỉ thanh toán các khoản nợ trong phạm vi số tài sản mà 

ngƣời chết để lại. Phần tài sản sau khi đã trả nợ cho ngƣời quá cố 

thừa lại thì ngƣời quyền thừa kế đƣợc hƣởng.  

Ảnh hƣởng cách sống thiên về tình cảm và trách nhiệm, trong 

trƣờng hợp ngƣời vay mƣợn khó khăn thật sự, không có khả năng chi 

trả thì chủ nợ có thể bỏ cho phép ngƣời mắc nợ làm trừ công, hoặc 



80 

trong trƣờng hợp con nợ ốm đau không còn khả năng lao động để trả 

nợ nữa thì chủ nợ xóa nợ. Hiện tƣợng giúp ngƣời khác trả nợ hoặc trả 

nợ cho các các “dik tử tế” hoặc mua họ về làm con cháu xuất hiện 

khá phổ biến trong xã hội Bahnar trƣớc đây.  

Những trường hợp ngoại lệ 

Trong trƣờng hợp ngƣời đàn ông có 2 vợ. Nguyên tắc là tài sản 

vợ chồng chỉ đƣợc xem là tài sản chung khi họ bắt đầu kết hôn. 

Chồng đƣợc hƣởng một nửa và vợ đƣợc hƣởng một nửa. Sau thời 

điểm xuất hiện ngƣời vợ thứ hai, tài sản sẽ đƣợc chia ba, ngƣời 

chồng 1/3 và hai ngƣời vợ của ông đƣợc hƣởng mỗi ngƣời 1/3. Trẻ 

em của ngƣời chồng và ngƣời vợ đầu sẽ đƣợc thừa hƣởng tài sản của 

cha và mẹ chúng. Những đứa con của ngƣời vợ 2 chỉ đƣợc thừa 

hƣởng tài sản của mẹ chúng mà thôi (xem thêm Điều 64 về việc chia 

tài sản cho con cùng cha khác mẹ, trong tài liệu luật tục song ngữ 

Bahnar – Việt).  

Trong mối quan hệ gia đình, cha mẹ thƣờng duy trì bình đẳng 

giới thƣờng xuyên giữa trẻ em gái và trẻ em trai. Đối với các cặp vợ 

chồng không có con, họ thƣờng nhận nuôi một đứa trẻ, khi bố mẹ 

mất, đứa trẻ ấy sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của bố mẹ để lại. Nếu trong 

trƣờng hợp vợ chồng già không có con, các thành viên trong gia đình 

cùng huyết thống và trong dòng họ sẽ cử một thành viên phù hợp 

trong dòng họ chăm sóc cặp vợ chồng ấy. Khi 2 vợ chồng ấy mất, tài 

sản của họ sẽ đƣợc chuyển nhƣợng cho thành viên thừa kế.  

Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng hôn nhân, gia đình của ngƣời 

Bahnar, có thể thấy ngƣời Bahnar bảo vệ sự bền vững của hôn nhân 

bằng rằng buộc của sự cam kết và dƣ luận xã hội. Vai trò của dƣ luận 

(cộng đồng) có một sức mạnh điều chỉnh, ngăn chặn các hành vi làm 

tổn hại đến hôn nhân, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Khi ngƣời 

đàn ông hay phụ nữ có những việc làm trái với lời cam kết trong hôn 
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nhân thì bị lên án, chỉ trích và phải khắc phục bằng các cơ chế xét xử 

công khai bởi cộng đồng. Vì vậy, luật tục hôn nhân gia đình không 

dừng lại ở việc đề cao vai trò của nam giới và phụ nữ khi kết hôn mà 

còn gắn liền vai trò của họ đối với việc xây dựng nên một cuộc hôn 

nhân hạnh phúc và bền lâu. Vì vậy, tính tích cực của luật lục hôn 

nhân, gia đình của ngƣời Bahnar là một phần quan trọng trong để 

phát huy trong hôn nhân gia đình hiện nay.  

2.2.1.2 Sở hữu tài sản và xâm phạm quyền sở hữu tài sản 

Quy định tài sản chung của cộng đồng 

Nếu căn cứ vào nội dung của Điều 1 chƣơng 3 và kết quả khảo 

sát thực địa, có thể nhận định rằng tài sản chung của làng có thể kể 

đến là ngôi nhà rông, bến nƣớc, khu mộ địa và vùng đất phi nông 

nghiệp. Theo quy định chung, các thành viên trong làng đều đƣợc sử 

dụng ngôi nhà chung, bến nƣớc và đƣợc phép đánh thủy sản, săn bắn 

và hái lƣợm lâm thổ sản trong khu đất rừng phi nông nghiệp khi có 

nhu cầu.  

Vùng đất phi nông nghiệp nhƣ sông suối, ao hồ, nguồn nƣớc, 

bãi chăn trâu, nơi thả bò… và diện tích đất đai canh tác của làng nào 

thuộc quyền của làng đó, các làng khác tôn trọng và thừa nhận, 

không xâm phạm. Việc xác định ranh giới hay địa mốc của cộng 

đồng rất đơn giản, một con sông, con suối, một gốc cây đại thụ hay 

một ký hiệu bằng một nhánh cây xanh vắt ngang dọc, kể cả dấu hiệu 

tạc bằng rựa trên một thân cây ….đều thuộc quyền sở hữu của làng 

khác hay của một cá nhân ai đó.  

Hiện nay, cộng làng đƣợc sở hữu ngôi nhà rông và diện tích đất 

xung quanh nhà rông, đất canh tác của từng gia đình đã đƣợc nhà 

nƣớc công nhận (đã có cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất hoặc 

chƣa). Khu đất phi nông nghiệp hiện tại không thuộc quyền sỡ hữu 

cộng đồng nữa, trừ khu đất rừng mộ địa của từng làng. Thỉnh thoảng 
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một bộ phận ít nam giới Bahnar vẫn còn thói quen đến sông suối, ao 

hồ đánh bắt cá, hay đến cánh rừng gần nơi cƣ trú để chặt củi, lấy tre 

nứa, lồ ô để làm nhà, vách nhà hay đan lát theo truyền thống. Khai 

thác ít gỗ nhỏ về dùng hoặc lấy măng le, đọt mây/song, rau  rừng, các 

loại củ non, đọt non, rong, tảo ở suối, lá dƣơng xỉ non với số lƣợng 

sản phẩm không đáng kể. Bên cạnh đó, họ cũng xúc tôm, cá nhỏ ở 

khe nƣớc, đánh bẫy thú nhỏ (nhím, heo rừng, thỏ). Tuy vậy, tiếp cận 

tài nguyên ngày càng khó khăn. Đất đai, tài nguyên rừng truyền 

thống không đƣợc tôn trọng, thừa nhận. Rừng do  nhà nƣớc quản lý 

và hiện đƣợc giao cho nhiều chủ quản lý sử dụng. Ngƣời Bahnar 

không còn quyền chính  thức đối với những cánh rừng trong khu đất 

phi nông nghiệp bao đời đã tạo nên tập quán của họ.  

Chỉ duy nhất là khu đất rừng mộ địa, vẫn nhƣ bao đời từ thời 

cha ông của họ, khu đất rừng mộ địa đƣợc xem là một trong những 

khu đất rừng thiêng thuộc quyền quản lý của cộng đồng làng. Tƣơng 

tự nhƣ các tộc ngƣời bản địa khác ở Tây Nguyên, khu đất rừng mộ 

địa của ngƣời Bahnar không chỉ là không gian để tiễn đƣa ai đó qua 

đời, thực hiện các nghi thức liên quan đến ngƣời quá cố trong tang lễ 

và tổ chức lễ hội bỏ mả mà còn nơi sáng tạo, thực hành, trao truyền 

các loại hình văn hóa dân gian. Quyền đƣợc nằm trong khu đất rừng 

mộ địa dành cho tất cả mọi ngƣời khi ai đó tạm biệt cõi trần về với 

ông bà tổ tiên. Trong mộ địa đƣợc quy định cụ thể rõ ràng, đó là địa 

phận dành cho yang atâo, cấm không đƣợc xâm phạm (Điều 24 về 

Tội ăn trộm đồ vật trong nhà mồ của Chƣơng 3, tài liệu luật tục 

Bahnar – Việt).  

Quy định về tài sản riêng  

Theo quan niệm của ngƣời Bahnar, tài sản của ai thì quyền sở 

hữu thuộc về ngƣời đó. Ngoài tài sản, vật nuôi và các loại đồ dùng do 

cá nhân và gia đình của họ làm ra, kể cả tài sản đƣợc chia cho ngƣời 
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chết trong khu mộ địa đều thuộc quyền sở hữu của họ. Có đến 20/41 

điều còn tồn tại liên quan đến quy định quan hệ sở hữu tài sản và các 

quy định xâm phạm quyền sở hữu tài sản (chiếm tỷ lệ 48.78%), cao 

đứng thứ ba trong hệ thống luật tục Bahnar đã sƣu tầm đƣợc. Trong 

đó có 06/41 điều liên quan đến việc xác định tranh giới đất đai nƣơng 

rẫy (chiếm tỷ lệ 14.63%), còn lại 35/41 điều liên quan đến việc xâm 

phạm quyền sở hữu của ngƣời khác. Từ việc làm hƣ hại tài sản của 

ngƣời khác đến việc lấy cắp hoặc chứa chấp, hỗ trợ việc lấy cắp tài 

sản của ngƣời khác đều bị xem là có tội. Từ việc lấn chiếm bìa rẫy, 

ranh giới đất đai, làm cháy rẫy hay hoa màu đến việc lấy cắp hoa 

màu, gia súc, giấu giếm đồ nhặt đƣợc, đồ ăn cắp, kể cả việc bắt hoặc 

giết súc vật của ngƣời khác trên rẫy, gỡ thú không thuộc bẫy của 

mình dù con nai hay con thỏ… đều vi phạm luật tục.  

Đặc biệt, ngoài đất đai, nhà cửa, vật dụng, việc xâm phạm 

quyền sở hữu của ngƣời khác còn đƣợc xác định qua việc gây tổn 

thất hoặc chết vật nuôi của ngƣời khác. Trâu, bò trƣớc đây ngoài việc 

dùng để thực hiện các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp và vòng đời 

ngƣời, trâu bò còn đƣợc định giá qua việc vật đổi vật. Đặc biệt, trâu 

là con vật đƣợc xem là có giá trị để định giá khi trao đổi tìa sản quý 

giá nhƣ đất đai, cồng chiêng, ghè rƣợu và còn để bồi thƣờng khi 

phạm lỗi. Việc giết trâu bò ngƣời khác là một xâm phạm không chỉ 

liên quan đến tài sản ngƣời khác, mà hành đó còn bị xem là đụng 

chạm đến uy tín, danh dự và làm ảnh hƣởng đến tinh thần, sức khỏe 

của ngƣời khác. Luật tục có viện dẫn nhƣ sau:  

“Kẻ trai nào tàn nhẫn giết trâu người không tiếc. Kẻ gái nào 

hung ác giết bò người không nương tay. Kẻ trai nào tay trái vung 

dao, tay phải vung kiếm. Miệng gào thét như thác dữ, lòng hiểm độc 

như rắn hổ mang. Tính nóng nảy không biết hãm. Miệng dữ dằn 

không biết giữ. Nóng tựa trâu điên ngứa sừng. Trâu đực người làng 
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chết trên bờ. Bò cái nhà người lăn trên đồi” và “Chiêng to người 

nào không còn gì để đổi. Chiêng nhỏ người Kur không còn gì để 

trao. Vòng đeo tay, chuỗi đeo cổ không còn gì để đổi. Mắt mờ, hơi 

yếu, chân run không còn trâu để cúng. Môi khô má thâm không còn 

bò để dâng. Chết trâu hắn phải đền trâu. Mất bò hắn phải đền bò. 

Nếu không mạng phải đền, người phải đuổi. Bỏ mặc hắn như chiếc 

cối đã mục. Bỏ mặc hắn như chiếc chày đã gãy. Hắn sẽ như con khỉ 

bị đuổi ra khỏi bầy. Lang thang như một kẻ không cha không mẹ. 

Làng trên không sót, làng dưới sẽ không thương. Hắn như cây đã 

mục, như cỏ đã khô. Sẽ không còn ai màng đến hắn nữa” (Điều 15, 

Chƣơng 3, về việc kẻ giết chết gia súc gia cầm ngƣời khác). 

Căn cứ vào các quy định trong đoạn trên, ta có thể thấy ngƣời 

Bahnar quy định rõ ràng về việc quyền sở sở tài sản. Lấy cái gì đền 

cái đó, trộm trâu đền trâu, trộm bò đền bò, có nhiều địa phƣơng quy 

định khắc khe hơn, lấy một đền hai hoặc nhiều hơn thế. Nếu ngƣời 

phạm tội ăn cắp ƣơng bƣớng không bồi thƣờng đến tài sản của ngƣời 

khác có thể bị thế bằng bản thân hắn qua việc trở thành dik hoặc nếu 

không thì hắn ta bị đuổi ra khỏi làng. Việc biến một ngƣời thành dik 

trong trƣờng hợp cá nhân ấy tái phạm nhiều lần, không chịu cải tạo 

bản thân.  

Ở đây có thể nhận ra một điều, nỗi sợ lớn nhất của ngƣời 

Bahnar là bị cô lập, bị đuổi ra khỏi môi trƣờng cộng đồng. Hơn 

nữa, việc tiếp nhận một ngƣời xa lạ sẽ không dễ dàng gì với họ. 

Điều này đã đƣợc J.dounner đã đề cập trong công trình “Rừng, đàn, 

bà và điên loạn”, ngƣời ta có thể trở thành điên dại nếu nhƣ bị đuổi 

ra khỏi làng, hoặc ngƣời ta có thể hóa điên nếu bị cô lập. Đặc biệt, 

thời kỳ những cánh rừng bạt ngàn ở vùng đất đất rộng ngƣời thƣa 

lúc bấy giờ. Hơn nữa, trong con mắt của cộng đồng, chỉ có “Ăn cắp, 

ăn trộm là một hành động đáng xấu hổ. Chỉ những con thú hoang 
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mới có những hành động kỳ quặc. Chỉ có những kẻ điên khùng mới 

không biết xấu hổ. Chỉ có những ngƣời không biết đàng hoàng mới 

phạm lỗi liên tục” (Lời của một già làng ngƣời Bahnar làng Groi 1, 

xã Glar, huyện Đắk Đoa). Điều đó cũng dễ hiểu khi một cá nhân 

nào đó không tự nguyện nhận lỗi khi xâm phạm quyền sở hữu của 

ngƣời khác hoặc cứ lặp đi lặp lại những hành động, lời nói sai trái 

của mình trong cộng đồng.  

Hiện nay, những quy định tôn trọng quyền sở hữu của ngƣời 

khác đƣợc cộng đồng Bahnar tôn trọng và thực hiện nghiêm túc. 

Chính vì thế, việc trộm cắp không hoặc rất ít khi xảy ra ở các làng 

của ngƣời Bahnar. Nếu có thì hiện tƣợng ấy thƣờng xuất hiện ở một 

số làng, thôn gần trung tâm thị trấn, thị tứ hoặc gần thành phố.  

2.2.1.3. Luật tục bảo vệ tài nguyên, môi trường 

 Luật tục của ngƣời Bahnar chƣa đƣợc ghi chép bằng văn bản 

mà đƣợc thực hành trong thực tiễn qua phƣơng thức truyền miệng từ 

đời này sang đời khác, nên nhiều quy định liên quan đến việc bảo vệ 

tài nguyên rất thú vị đã bị thất truyền, trong quá trình thu thập trong 

thực tiễn, bƣớc đầu nhóm nghiên cứu đã sƣu tầm đƣợc 25 điều liên 

quan chủ đề tài nguyên môi trƣờng. Đây là con số khá ít ỏi so với các 

quy định chung của cộng đồng trong thực tiễn. Trong đó có 06/25 

điều liên quan đến tài nguyên nước, cụ thể là: Quy định bảo vệ 

nguồn nƣớc (bến nƣớc), bảo vệ và cúng bến nƣớc, nƣớc sông nƣớc 

suối chỉ dùng một phía, tội làm ô uế đất đai sông suối, tội quăng đồ 

ngƣời chết suối nƣớc. 10/25 điều liên quan đến bảo vệ rừng: Xâm 

lấn khai thác khu rừng của làng khác, bảo vệ rừng đầu nguồn, tội 

không dập lửa khi rừng bị cháy, tội làm cháy rừng, tội chặt phá rừng, 

quy định về phá rừng làm rẫy, tội chặt cây vô tội vạ, đốn cây to mà 

không xin phép, những quy định khi vào rừng, Tội chặt cây đầu làng. 

08 điều đề cập đến đất đai: Con ngƣời với việc bảo vệ đất đai, luật 
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tục về quản lý đất đai, tội loạn luân làm ô uế đất đai, tôi chôn ngƣời 

chết vào rẫy ngƣời khác, quyền sở hữu đất làng, quyền sở hữu đất đai 

gia đình, dòng họ và 01 điều liên quan đến loài động thực vật. 

 Căn cứ vào các quy định trong chủ đề này có thể thấy, ngƣời 

Bahnar đã chú ý tầm quan trọng của 3 yếu tố của tài nguyên thiên 

nhiên trong phát triển tộc ngƣời và đã đặt ra các quy định để bảo vệ 

chúng. Với quan niệm tín ngƣỡng “vạn vật hữu linh” cộng đồng tin 

vào thần núi/rừng, thần nƣớc (bến nƣớc), thần đất đai, sông suối, ao 

hồ. Trong rừng già nhiều cây quý, sông suối có đá to, thung sâu 

nhiều hang hốc ẩm lạnh, thác nƣớc đá gềnh, nơi có chum ché, hay 

mồ mả của cha ông đƣợc tin là nơi linh thiêng, có thần linh cƣ ngụ. 

Những ai bất kính, chặt phá khu đất rừng thiêng sẽ gặp rủi ro, trúng 

độc, bệnh, thậm chí chết.  

Cộng đồng cho rằng: Đầu nguồn là nơi thần trú ngụ. Đầu 

nguồn là chốn ở của tổ tiên. Rác đầu nguồn ta phải dọn. Cỏ dại đầu 

sông ta phải phát. Đừng chặt cây đầu nguồn thác. Đừng đốn cây đầu 

nguồn suối. Kẻo suối khô, sông cạn, đàn cá tuyệt nòi. Đừng phát rẫy, 

dựng chòi nơi đầu nguồn. Kẻo thần linh giận, tổ tông thức giấc” 

(Điều 8, Chƣơng 4 về việc quy định bảo vệ nƣớc, Tài liệu song ngữ 

luật tục Bahnar – Việt, 2018).  

Cũng trên quan niệm trên, ngƣời Bahnar xem đất đai là do thần 

Đất cai quản. Đất đai là nguồn lực tạo nên cuộc sống, nó không chỉ là 

không gian sinh tồn - thành phần quan trọng hàng đầu của môi 

trƣờng sống mà còn là nơi để sinh tồn, là nơi để trồng trọt, chăn nuôi. 

Vấn đề sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên liên quan trực tiếp đến 

hai phƣơng diện chính:  

1) Xác định quan hệ sở hữu đối với nguồn tài nguyên thiên 

nhiên chính là nhân tố cơ bản để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên;  



87 

2) Xác định quan hệ sở hữu liên quan trực tiếp tới hình thức tổ 

chức sản xuất và phân phối nguồn của cải vật chất mà con người tạo 

ra. Luật tục của các bộ tộc người khẳng định quyền sở hữu công 

cộng của cộng đồng bản làng về đất canh tác, đất rừng, song suối và 

các tài nguyên thuộc về “lãnh thổ” của làng bản ấy”[30,428 – 429]. 

Ngƣời Bahnar quan niệm của cải làm ra đƣợc coi là tài sản 

chung của cộng đồng. Đất đai cũng đƣợc xác định thuộc sở hữu 

chung, vì vậy bất kì ai cũng phải có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ đất 

đai. Nếu cá nhân bỏ công sức và của cải của mình để khai thác thì đất 

đai đó thuộc sở hữu của họ. Đất đai là thuộc sở hữu chung. Ai có sức 

khỏe, tự bỏ ra của cải để thuê mƣớn, khai thác hoặc do ông bà, cha 

mẹ đểlại thì đất đó là của họ. Việc xác định sở hữu đƣợc phổ biến 

chung là hiện tƣợng đánh dấu.  

Diện tích đất làng, sông suối, rừng, đồng cỏ, nguồn nƣớc 

uống... thuộc quyền sở hữu tập thể của làng và đƣợc điều chỉnh bởi 

một bộ máy tự quản do già làng đứng đầu. Các thành viên của làng 

đƣợc quyền tự do lựa chọn một mảnh rừng để canh tác nƣơng rẫy. 

Theo quy định, ngƣời nào đã đánh dấu một khu rừng, hoặc một cây 

rừng đầu tiên thì coi nhƣ mảnh rừng và cây ấy thuộc quyền sở hữu 

của ngƣời đó ngƣời khác không đƣợc quyền xâm phạm. Đối với 

ruộng nƣớc quyền, sở hữu cá nhân của ngƣời khai phát đầu tiên đã 

đƣợc xác định và nó đƣợc thừa kế cho con cháu dù đó là trai hay 

gái. Quyền sở hữu này không đƣợc xác định bằng văn bản nhƣng nó 

đƣợc thừa nhận trong ký ức của cá nhân và cộng đồng. Quy trình 

canh tác nƣơng rẫy, khi một rẫy đã bị bỏ hoá, các thành viên trong 

làng có thể tự do chọn để canh tác lại mà không cần hỏi ý kiến của 

chủ cũ. Tuy nhiên về sau, khi phạm vi rừng bị thu hẹp và dân số 

tăng lên, ý thức sở hữu có thay đổi, diện tích nƣơng rẫy dần dần trở 

thành sở hữu của từng dòng họ. Những ngƣời ngoài dòng họ muốn 
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canh tác phải đƣợc sự đồng ý của trƣởng họ và các thành viên trong 

dòng họ đó. Vì vậy, hiện nay hầu hết đất trong phạm vi mỗi làng, 

dù chƣa đƣợc pháp luật thừa nhận, đều đã có chủ và đƣợc cộng 

đồng thừa nhận.  

Khi nghiên cứu về luật tục các dân tộc thiểu số đối với chính 

sách đất rừng ở Việt Nam, nhiều tác giả nhìn nhận đất rừng ở các góc 

độ sau đây [15,42-43]:  

Thứ nhất, về đối tƣợng sở hữu, đó là cộng đồng làng bản, 

bao gồm:  

1) Cộng đồng = Một làng: Trong làng bản truyền thống, về cơ 

bản, sở hữu lớn nhất, bao trùm là sở hữu cộng đồng làng. Cộng đồng 

làng là chủ sở hữu đích thực trên toàn bộ lãnh thổ thuộc làng. Theo 

quy định luật tục, tài nguyên rừng, đất rừng do  toàn bộ cộng đồng 

quản lý, sở hữu; không ai đƣợc quyền bán, chuyển nhƣợng cho ngƣời 

ngoài; khi một thành viên chết hoặc rời làng đất đai của ngƣời đó phải 

để lại cho cộng đồng làng. Ngƣời ngoài làng nếu xâm phạm đất đai 

của cộng đồng làng dƣới mọi hình thức đều bị xử phạt. Do vậy, đây 

chủ yếu là các loại rừng gắn với hoạt động canh tác/rừng sản xuất, và 

nghĩa địa/rừng ma.  

  2) Cộng đồng = Nhiều làng/liên làng: Có những khu rừng 

cộng đồng rộng lớn, giàu tài nguyên động thực vật, có nguồn nƣớc 

liên quan đến nhiều làng, thƣờng đƣợc sở hữu bởi nhiều làng, dựa 

trên những quy ƣớc ứng xử mang tính luật tục đƣợc các làng thừa 

nhận và tuân thủ. Đối với loại rừng này, không làng nào độc chiếm 

hay sở hữu riêng. Do vậy, đây chủ yếu là các loại rừng nhƣ rừng 

thiêng, rừng cấm/rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh.  

3) Cộng đồng = Các vị thần linh. Gắn với rừng tâm linh, có đối 

tƣợng sở hữu đặc trƣng là “thần linh”. Thực tế, ngoài chủ sở hữu thực 

là cộng đồng làng,  trong quan niệm của đồng bào còn có chủ vô hình, 
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tối  thƣợng đó là các vị thần linh, thế lực kiểm soát toàn bộ đất đai. 

 Thứ hai, về vị trí, đó thƣờng là rừng đầu nguồn, rừng 

già/nguyên sinh. Rừng già, rừng đầu nguồn là những khu rừng gắn 

với những quy định nghiêm khắc và chặt chẽ, cấm khai thác vì là nơi 

trú ngụ của thần linh. Vì vậy, có những khu rừng cấm, bởi những lý 

do khác nhau, nhƣng đều có mục đích bảo vệ tài sản chung của cộng 

đồng. Trên cơ sở quản lý cộng đồng cũng nhƣ quyền sở hữu và sử 

dụng chung, các cộng đồng đã có sự phân biệt, phân chia thành nhiều 

loại khác nhau, làm cơ sở cho hoạt động tín ngƣỡng, hoạt động khai 

thác, cũng nhƣ việc thực thi các quy định của luật tục. Rừng đầu 

nguồn thƣờng là khu rừng cấm, nhƣng cũng có thể là dƣới hình thức 

của khu rừng thiêng hay rừng ma của cộng đồng. Xét về khía cạnh 

lâm sinh, rừng đầu nguồn có tính chất gần giống nhƣ khu rừng thiêng 

và rừng ma, nhƣng khác nhau ở khía cạnh tín ngƣỡng, do có sự 

“thiêng hoá”. 

 Xét về vị trí, ngoài tính chất “đầu nguồn” còn có hình thức 

tồn tại của các khu rừng giáp ranh, luôn đƣợc xem là một loại rừng 

cộng đồng thuộc quyền quản lý và sở hữu mang tính chất liên làng 

(hai làng trở lên). Trong xã hội truyền thống, các quy định của luật 

tục đối với khu rừng này cũng khá chặt chẽ, không đƣợc xâm phạm, 

khai thác mang tính riêng lẻ, tránh những xung đột giữa hai cộng 

đồng. Về hình thức, rừng giáp ranh cũng có thể là rừng đầu nguồn, 

rừng thiêng, rừng ma. Ngoài ra, gắn với vị trí đầu nguồn còn là 

nguồn nƣớc, sông suối, khe chiếm một vị trí quan trọng trong đời 

sống cộng đồng. 

Thứ ba, về cách thức tổ chức, quản lý rừng cộng đồng. Đơn 

vị quản lý và sở hữu đất công trong xã hội truyền thống là làng bản, 

đơn vị xã hội cơ bản và duy nhất. Làng bản vừa là đơn vị kinh tế độc 
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lập, vừa là đơn vị cƣ trú, vừa là đơn vị sinh hoạt văn hóa và tâm linh 

cộng đồng. “Làng là một cộng đồng sở hữu về lãnh thổ”[25,37] 

Trong xã hội cổ truyền, mỗi làng luôn luôn có địa giới xác 

định để sinh tồn; đó là nơi chốn mà mọi sản vật dù là tự nhiên hay là 

thành quả lao động của con ngƣời, phần lớn đều thuộc về cộng đồng 

của những thành viên sở tại. Hình thức sở hữu cộng đồng là hiện 

tƣợng mang tính chất bao trùm, tất yếu và phổ biến trong quá trình 

xác định mối quan hệ sở hữu của đối tƣợng này trƣớc nguồn tài 

nguyên thiên nhiên. Sở hữu tập thể về đất và rừng của cộng đồng 

làng đƣợc duy trì và quản lý bằng một hệ thống luật tục mà ngƣời gìn 

giữ, điều hành là một hội đồng già làng, thông qua vai trò chủ làng, 

gồm những ngƣời am hiểu đất đai, rừng núi, phong tục tập quán, kinh 

nghiệm sản xuất, có đức độ và uy tín, đƣợc dân làng tín nhiệm cử ra. 

Tài nguyên rừng, đất rừng do toàn bộ cộng đồng quản lý, sở hữu, 

không ai đƣợc quyền bán, chuyển nhƣợng cho ngƣời ngoài, khi một 

thành viên chết hoặc rời làng, đất đai của ngƣời đó phải để lại cho 

cộng đồng làng. Theo đó, trong hình thức bao trùm của rừng cộng 

đồng, ta có thể phân loại thành nhiều hình thức cụ thể, trong đó có 

rừng tâm linh, bao gồm rừng mộ địa, rừng thiêng, rừng cấm,… Cách 

phân loại rừng tâm linh trong nghiên cứu này chính là sự cụ thể hóa 

một loại hình rừng cộng đồng đặc thù của cộng đồng. Rừng tâm linh 

là rừng cộng đồng, nhƣng ngƣợc lại rừng cộng đồng có thể không 

phải là rừng tâm linh. Do vậy, trong cách hiểu và trình bày sẽ có 

những lƣu ý khi phân loại rừng cộng đồng, rừng tâm linh. 

Thứ tư, về hoạt động đặc trƣng gắn với các khu rừng cộng 

đồng truyền thống. Dựa trên tiêu chí các hoạt động đặc trƣng gắn với 

rừng cộng đồng của các DTTS, về cơ bản có hai loại: 1) Rừng cộng 

đồng đƣợc phép khai thác, hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Rừng cộng 

đồng gắn với hoạt động sản xuất, sinh hoạt:  rừng khai thác sản xuất, 
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rừng biến thành đất thổ cƣ, là những đối tƣợng thuộc sự quản lý và 

sở hữu của cộng đồng làng bản. Ở đó, cá nhân với tƣ cách là thành 

viên của làng bản chỉ có quyền sử dụng khai thác ở mức độ nhất 

định. 2) Rừng cộng đồng không đƣợc phép khai thác, hoạt động sản 

xuất; đồng thời gắn với nó là các quy định chặt chẽ về kiêng cữ, cấm 

kỵ mang tính tâm linh. Rừng cộng đồng gắn với hoạt động mang tính 

chất tín ngƣỡng: là các loại nhƣ rừng thiêng, rừng ma, rừng cấm, 

rừng đầu nguồn.  

Có thể thấy, mặc dù rừng là yếu tố rất cần thiết với việc khai 

thác gỗ, săn bắn, hái lƣợm, khai thác dƣợc liệu.... Tuy nhiên, không 

phải vì thế mà chặt phá rừng bừa bãi mà phải tuân thủ những quy 

định rất chặt chẽ, cụ thể về cách thức quản lý, khai thác bảo vệ rừng. 

Quy định về “Tội phá rừng” được viện dẫn như sau: “Rừng là nơi 

chim chóc làm tổ, là nơi thú hoang làm nhà. Rừng là nơi thần cây ở, 

là nơi thần suối ngự. Muốn lấy cây làm nhà cúng thần cây mà lấy. 

Muốn đốn cây dựng nhà tạ thần rừng mà đốn. Đừng như nhà không 

người, như rẫy không chủ. Lấy tùy ý, chặt tùy sức, làm điều sai 

chẳng màng, chẳng nghĩ. Thân cây biết đau, thần rừng biết xót. Chặt 

phải có mức, đốn phải có chừng. Kẻ làm sai phải biết nhận lỗi, kẻ có 

tội phải có lòng hối. Việc sai đã lỡ, điều không phải đã làm. Thì bò 

phải thui, trâu phải mổ, rượu phải cắm cần. Để đền bù cho dân làng, 

để tạ tội với rừng cây” (Điều 19, Chƣơng 4, Tài liệu song ngữ 

Bahnar – Việt) 

Ngoài các quy định ngăn chặn việc phá rừng bừa bãi, việc bảo 

vệ rừng còn đƣợc cộng đồng rất quan tâm. Để bảo vệ tốt trƣớc hết 

thƣờng có những quy định mang tính chất phòng ngừa, dạy bảo ý thức 

của mọi ngƣời về những tác hại của vụ việc đó gây ra cho cộng đồng, 

cho chính cuộc sống hằng ngày của họ. Có 02/24 điều quy tội liên 

quan đến việc làm cháy rừng, đó là Tội làm cháy rừng và tội thấy rừng 
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cháy mà không dập lửa. Nội dung Tội cháy rừng đƣợc viện dẫn cụ thể 

nhƣ sau: “Lời ông xưa bà cũ đã dặn, đi vào rừng không được đốt lửa. 

Thằng đàn ông đốt lửa bừa bãi, con đàn bà đốt lửa bậy bạ. Lửa làm 

cháy sạch cả rừng. Cây to đã bị lửa cháy thành tro, cây nhỏ đã bị lửa 

thiêu thành bụi. Muốn làm nhà không có cây mà chặt. Muốn dựng 

chòi không còn cây mà đốn. Lửa cháy làm voi rừng tuyệt giống, heo 

rừng tuyệt nòi. Chim sẻ không còn chỗ đậu, chim ngói không cây làm 

tổ, tê giác trong thung, hươu nai trên núi không còn chỗ trú. Lửa cháy 

lan làm cháy chòi trong rẫy, làm cháy nhà trong làng. Thần linh sẽ nổi 

giận giáng họa, tội của hắn phải bị trừng phạt…” (Điều 18, Chƣơng 

4, Tài liệu song ngữ luật tục Bahnar – Việt) 

Rừng đầu nguồn đây đƣợc xem là khu vực của nhiều plei. Cấm 

không ai đƣợc phá rẫy, chặt cây nhằm bảo vệ rừng đầu nguồn. Nhằm 

giữ rừng chống xói mòn đất. Ai vi phạm nếu tội nhẹ thì bị cảnh báo, 

phạt heo gà. Tội nặng thì phạt trâu bò, làm lễ nghi cúng Yang, cúng 

thần linh cai quản nơi đây. Ngày xƣa ngƣời Bahnar không ngăn cấm 

săn bắn, khai thác lâm sản để mang lợi phẩm cho gia đình nhƣng quy 

định chỉ đƣợc săn bắt những con vật nhỏ nhƣ hƣơu, nai, heo rừng, 

chồn… Ngày nay, tập quán này ít tồn tại, vì theo quy định của nhà 

nƣớc ngăn cấm săn bắn và khai thác lâm sản một cách tùy tiện. 

Khi đốt rẫy, họ luôn có ý thức bảo vệ đƣợc rừng. Trƣớc khi đốt 

rẫy bao giờ ngƣời Bahnar thƣờng phát cây xung quanh rẫy hai đến ba 

sải tay để có một khoảng cách an toàn nhất định tránh lửa có thể bén 

tới chân rừng hoặc ngăn chặn việc làm cháy rẫy ngƣời khác. Hoặc 

đốt rẫy phải chọn những ngày đứng gió, còn những ngày có gió to, 

gió xoáy tuyệt đối không đƣợc đốt rẫy. Rừng khai thác là những khu 

rừng dành cho cả làng vào khai thác cây gỗ, tre, nứa, lồ ô… về làm 

vật liệu cất nhà, hoặc phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Tuy 

nhiên, khu rừng của làng nào thì làng đó khai thác. Nếu muốn khai 
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thác đất rừng của làng khác thì cần xin phép. Nhƣ vậy, cộng đồng 

Bahnar có những quy định chia sẻ tài nguyên thiên nhiên hợp lý.  

Mỗi gia đình có quyền khai thác các nguồn lợi từ rừng: đất 

rừng, nguồn nƣớc, động thực vật.... trên vùng đất chung. Tùy vào 

nhu cầu của mỗi gia đình mà diện tích quản lý, khai thác tài nguyên 

rừng nhiều hay ít. Ai phát đƣợc to thì làm to, ai phát đƣợc nhỏ thì 

làm nhỏ. Ai phát chỗ nào thì phải đánh dấu riêng để không bị lẫn lộn, 

tranh giành nhau. Ngƣời Bahnar từ xa xƣa luôn tôn trọng, tuân thủ 

những quy đinh này, trong Điều 16 của Chƣơng 4, quy định việc Bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên có viện dẫn:  

“Làng có rào, rừng có ranh giới. Rau trong rừng chúng ta ăn 

chung. Thú trong rừng chúng ta ăn chung. Cá trong suối chúng ta ăn 

chung. Nếu lúa trong bồ không đủ ăn. Nếu bắp trên giàn không 

không đủ dùng. Một tiếng phải thƣa, hai lời phải đáp. Cho ngƣời làng 

hay, già làng biết. Phát to thì làm to, phát nhỏ thì làm nhỏ. Phát chỗ 

nào thì làm dấu chỗ đó. Rừng là của chung kon plei. Không đƣợc 

giành nhau làm rẫy trong rừng. Không đƣợc giành bắt cá dƣới suối” 

(Điều 16, Chương 4, tài liệu song ngữ luật tục Bahnar – Việt) 

Khi tìm hiểu về việc vận dụng luật tục với bảo vệ tài nguyên 

rừng hiện nay, cộng đồng cho biết:“Cùng với sản xuất nông nghiệp, 

gia đình mình cũng như nhiều gia đình khác trong làng được Công ty 

lâm nghiệp Kông Chro giao khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, đã 

giải quyết được tình trạng lao động nhàn rỗi, có thêm nguồn thu 

nhập, cải thiện đời sống”(Đinh Chinh, làng H Ya, xã Sơ Ró, huyện 

Kông Chro). Nhƣ vậy, Nhà nƣớc ban hành Luật ngăn chặn không 

đƣợc chặt phá rừng, phát rừng làm rẫy, cộng đồng đã đƣợc chính 

quyền giao đất giao rừng theo quy định chung. 

Bảo vệ khu đất rừng thiêng là trách nhiệm của mọi ngƣời, theo 

quan niệm của cộng đồng là nơi trú ngụ của các vị thần, đầu nguồn 
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nƣớc của các con sông, suối. Rừng thiêng đƣợc bảo vệ dựa trên luật 

tục và cơ chế “thiêng hóa”. Theo quy định, không ai đƣợc phép tự 

tiện xâm phạm, nếu xâm phạm ngƣời ấy và gia đình sẽ bị đau ốm, 

bệnh tật hoặc xui xẻo nặng hơn bị chết. Qua khảo sát thực tế, trên 

96% cộng đồng cho rằng nếu phát rẫy, đốn cây, săn thú trong khu 

rừng thiêng thì sẽ bị bệnh tật, gặp những điều rủi ro. Do vậy, cộng 

đồng hầu nhƣ không xâm phạm vào rừng thiêng một cách tùy tiện, kể 

cả khu mộ địa.  

Tri thức bản địa trong khai thác, săn bắn, hái lƣợm nguồn lợi 

rừng mang tính chất luật tục. Đó là kho tri thức quý giá đƣợc tổng kết 

suốt nhiều thế hệ, chẳng hạn nhƣ quy trình dọn sạch vòng đai chất 

dẫn cháy, chọn hƣớng gió và thời điểm khi đốt rừng; kỹ thuật đốn 

cây không làm cây đè chết hoặc làm gãy các cây khác; thời điểm, 

giống loài, khu vực khai thác trong năm qua phƣơng thức hái lƣợm 

săn  bắt; quy định chặt cây to phải làm phép thử, lễ cúng, xin phép 

thần rừng, thần cây, nếu không đồng ý thì không đƣợc chặt hạ. Luật 

tục quy định không đƣợc săn bắn ở những khu rừng thiêng, rừng mộ 

địa, rừng đệm giữa các  làng, kể cả con thú chạy trong rẫy không 

đƣợc dùng tên để bắn. Các trƣờng hợp vi phạm dù vô tình hay cố ý 

đều phải chịu những hình thức phạt tạ lỗi. Việc đặt bẫy thú cũng chịu 

những quy định khắt khe, đặc biệt là săn bắn tập thể, là một hình 

thức hạn chế sự lạm dụng giết thú trong những lúc dễ dàng đánh bắt. 

Chẳng hạn không đƣợc giết con thú có chữa hoặc các loại thú quý 

hiếm nhƣ tê giác, gấu,… trừ trƣờng hợp chúng gây nguy hiểm cho 

tính mạng của ngƣời. 

Quan niệm về các loại rừng và thái độ ứng xử với ràng vừa phản 

ánh mối quan hệ thân thiện hòa hợp với rừng, vừa bảo vệ rừng. Đặc biệt 

đối với khu đất rừng đầu nguồn và khu đất rừng thiêng. Cơ chế thiêng 

này tạo ra sức mạnh, ý thức tự giác bảo vệ rừng của ngƣời Bahnar. 
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Rừng thiêng gắn với khu mộ địa 

Ngoài việc chú ý việc khác đất thổ cƣ (đất ở), đất rừng làm 

rẫy, đất rừng đầu nguồn, cộng đồng Bahnar còn phân chia đất rừng 

khu mộ địa và bến nƣớc đầu nguồn. Có đến 3/24 điều đề cập đến 

tội liên quan đến khu rừng mộ địa là các hiện vật trong nhà mồ. 

Đây là khu rừng dành cho những ngƣời đã khuất và thực hành các 

nghi lễ khi ai đó qua đời. Khu rừng này nằm phía sau hoặc phía 

tây làng. Ngƣời Bahnar cho rằng đây là nơi mà cƣ trú của bậc tổ 

tiên, vì vậy không đƣợc ai qua phát rẫy hay xâm chiếm đất đai khu 

rừng này, nếu không sẽ bị dân làng trừng phạt theo quy định của 

luật tục mà sẽ phải gặp rủi ro, bất hạnh.  

“Một vụ xảy vào năm 2014, một nhóm người Kinh ở An Khê đã 

đào trộm mộ tại khu mộ địa Làng Mơ hra, xã Kông Lơng Khơng, 

huyện Kbang. Vừa trộm được một chiếc chén cổ thì họ đã bị dân 

làng phát hiện. Dân làng bắt được một người trong số họ, hắn bị dân 

làng đánh một trận và bị bắt lên trình làng. Nộp phạt 01 trâu để 

cúng mộ, 01 trâu cúng tại nhà rông và trả lại chén mà hắn trộm 

được và sau đó dân làng giao hắn cho công an. Sau khi phán xử theo 

luật pháp, hắn bị đi tù 02 năm” (Trƣởng thôn Đinh Bach, Làng Mơ 

hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang).  

Từ ngàn đời xƣa cho đến nay ngƣời Bahnar vẫn quan niệm 

rằng khu rừng thiêng này là nơi trú ngụ của yang atâo (ông bà, tổ 

tiên). Chỉ những ngày lễ hội hay lễ nghi gắn với khu mộ địa thì dân 

làng mới đƣợc phép vào để thực hiện các nghi lễ tiễn đƣa. Sự tôn 

trọng khu rừng thiêng này không chỉ qua việc cấm xâm phạm mà bất 

cứ hành vi nào đụng chạm đến khu rừng mộ địa, tƣợng nhà mồ kể cả 

những đồ vật nhƣ cái nỏ, cái chén, cái bát, cái rổ, cái nong… 
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Luật tục bảo vệ nguồn nước  

Bến nƣớc hay nguồn nƣớc đƣợc coi là hình ảnh tiêu biểu của 

buôn làng, là đặc trƣng văn hóa của mỗi dân tộc thiểu số. Bến nƣớc 

cũng là nơi đƣợc quy định chặt chẽ, nhằm ngăn chặn những hành vi 

của con ngƣời, đây còn là nơi sinh hoạt, thờ cúng chung của cả dân 

làng. Vì vậy mà việc làm ô nhiễm nguồn nƣớc sẽ gây nên những hậu 

quả nghiêm trọng và còn bị xử phạt rất nặng. Theo quan niệm của 

ngƣời Bahnar, mỗi bến nƣớc chung của làng đều có các vị thần trú 

ngụ vì thế nếu làm nguồn nƣớc bị ô nhiễm thì thần nƣớc sẽ gây ra 

những dịch bệnh để trừng phạt dân làng mà đồng bào Bahnar gọi là 

Yang dak, hoặc Yang Đak (Thần nƣớc). Tài nguyên nƣớc là một 

thành phần cơ bản của môi trƣờng, có vai trò rất quan trọng trong đời 

sống của con ngƣời. Ở nƣớc ta, Luật Tài nguyên nƣớc năm 2012 mới 

đƣợc ban hành và đang dần dần đi vào cuộc sống, nhƣng các dân tộc 

thiểu số chung và ngƣời Bahnar nói riêng từ lâu đã có những phong 

tục, tâp quán, luật lệ bảo vệ và giữ gìn nguồn nƣớc. Từ lâu họ đã coi 

trọng nguồn nƣớc là thành phần quan trọng trong cuộc sống, không 

thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của họ vì vậy phải bảo vệ nguồn 

nƣớc, đặc biệt là nguồn nƣớc đầu nguồn. Các quy định bảo vệ tài 

nguyên nƣớc đƣợc diễn giải nhƣ sau:  

“Đầu nguồn là nơi thần ngụ, đầu nguồn là chốn ở của tổ tiên. 

Rác bẩn đầu nguồn ta phải dọn, cỏ dại đầu sông ta phải nhổ. Đừng 

chặt cây đầu thác, đừng đốn cây đầu suối. Kẻo suối khô, sông cạn, 

đàn cá tuyệt nọ̀i. Đừng phát rẫy, dựng chòi nơi đầu nguồn, Kẻo thần 

linh giận, tổ tông thức giấc. Trẻ nhỏ phải biết, Người già phải hay. 

Điều chưa rõ phải học, việc chưa biết phải hỏi. Trẻ con quên, người 

lớn nhắc. Con trai làm sai, con gái làm trái. Cha mẹ phải bảo, già 

làng phải răn. Kẻ nào làm trái cần phải đưa ra xét xử”. (Điều 08, 
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Chương 4, luật tục bảo về tài nguyên môi trường, Tài liệu Luật tục 

Bahnar – Việt) 

Để bảo vệ đƣợc nguồn nƣớc đầu nguồn trƣớc hết phải bảo vệ 

đƣợc rừng đầu nguồn. Hầu nhƣ mỗi làng đều có nƣớc đầu nguồn để 

cung cấp nƣớc uống nƣớc sinh hoạt cho cả làng, vì vậy đã là thành 

viên của làng thì phải thực hiện nghiêm túc những quy định mà luật 

tục đƣa ra. Việc giáo dục cộng đồng không chỉ đƣợc thể hiện qua bảo 

vệ nguồn nƣớc mà nguồn nƣớc đƣợc thiêng hóa qua thực hành cúng 

bến nƣớc hằng năm. Hoạt động này nhằm thỏa mãn nhu cầu về tín 

ngƣỡng, văn hóa, vừa thể hiện thái độ con ngƣời đối với tài nguyên 

nƣớc trong thực tiễn.  

Có thể thấy, luật tục Bahnar cũng đã xác lập trách nhiệm và 

nghĩa vụ cho mọi thành viên trong việc bảo vệ tài nguyên nƣớc,… 

Điều này chứng tỏ đồng bào ý thức đƣợc nguy cơ khi cạn kiệt, ô 

nhiễm nguồn nƣớc đối với cuộc sống. Nhƣ vậy, theo quy định của 

luật tục, không có mảnh đất, cánh rừng, con sông, suối, ao, hồ nào 

mà không có chủ. Từ sự quy định đó mà mảnh rừng, đất đai, sông 

suối, động thực vất đƣợc bảo vệ rất tốt và có hiệu quả. Những biến 

đổi của xã hội, các quan hệ sở hữu truyền thống đã bị phá vỡ, dẫn 

đến tình trạng xâm phạm tài nguyên đất đai, rừng núi. Đến nay, trong 

quan hệ xã hội mới với chủ trƣơng đa dạng hóa các hình thức sỡ hữu, 

cùng với việc thực hiện Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 và 

Luật đất đai năm 2013, các nguyên tắc sở hữu của xã hội cổ truyền 

trong Luật tục của ngƣời Bahnar vẫn còn nhiều yếu tố hợp lý cần 

đƣợc duy trì, phát huy để bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên thiên 

nhiên có hiệu quả hơn. Việc xác định quan hệ sở hữu các tài nguyên 

thiên nhiên là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách đối với 

ngƣời Bahnar. Đòi hỏi chính quyền cấp có những chính sách, biện 

pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình của thực tiễn để xây dựng 
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chƣơng trình bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, 

môi trƣờng. Phát huy truyền thống dân tộc kết hợp với pháp luật của 

Nhà nƣớc trong việc quản lý đất đai, rừng núi, sông suối và bảo vệ 

tài nguyên môi trƣờng sinh thái tại Gia Lai.  

2.2.1.4. Những quy định xâm phạm thân thể người khác và các 

trọng tội 

 Căn cứ vào 22 điều quy định liên quan đến tính mạng con 

ngƣời và xâm phạm thân thể của ngƣời khác trong Chƣơng 5 đã sƣu 

tầm đƣợc, có 10/22 điều còn tồn tại (chiếm tỷ lệ 45,45%), 12/22 điều 

không còn tồn tại (chiếm tỷ lệ 54.55%). Các nguyên nhân chính tác 

động đến việc các điều tồn tại nhƣng không đƣợc vận dụng:  

(1) Không còn phù hợp hoặc không với quy định của nhà 

nƣớc nhƣ tội buôn bán ngƣời, tội đầu độc giết ngƣời, giết ngƣời vì 

nghi ma lai, nuôi ngải với mục đích giết ngƣời, vu cáo ngƣời khác 

ma lai rồi giết. 

(2) Những vụ việc nhƣ hai bên đánh nhau đến chết, cƣỡng 

bức ngƣời vô tội… thƣờng có sự can thiệp của pháp luật. 

(3) Những vụ việc nhƣ gây tai nạn trúng bẫy chông đã có dấu 

hiệu báo, gây tai nạn cho ngƣời khác khi bẫy chông không có dấu 

hiệu hầu nhƣ không còn tồn tại vì hoạt động ít khi có điều kiện xảy ra. 

Trong tổng số 22 điều luật, có đến 9/22 điều quy định liên 

quan đến hành vi giết ngƣời chiếm tỷ lệ 40,9%, điều này cho 

thấy việc bảo vệ tính mạng của ngƣời khác đƣợc ngƣời Bahnar 

quan tâm đặc biệt. Sự xuất hiện các điều này trong thực tiễn 

chứng tỏ việc giết ngƣời đã từng xảy ra trong xã hội Bahnar 

truyền thống.  

Trong xã hội Bahnar, tƣơng tự nhƣ trong quy định của pháp 

luật hiện hành, việc giết ngƣời đƣợc xem là một trong những trọng 

tội. Trong trƣờng hợp ngƣời đó có hành động nguy hiểm đến tính 
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mạng của ngƣời khác thì cũng không đƣợc giết anh ta. Việc giết 

ngƣời trong xã hội trƣớc phụ thuộc nhiều vào chủ quan của một cá 

nhân nào đó khi cho rằng họ có mối nguy hiểm cho tính mạng của 

mình, nhƣ nghi ma lai rồi giết, việc giết chết họ đƣợc thực hiện bằng 

việc đầu độc hoặc rình rập giết trên nƣơng rẫy. Nếu gia đình ngƣời bị 

hại không phát hiện ra thủ phạm thì vụ án không đủ cơ sở để phân 

xử. Nếu gia đình ngƣời bị hại tìm ra ai là thủ phạm thì anh ta sẽ bị 

đƣa ra xét xử và phải bồi thƣờng tính mạng của họ bằng nhiều của 

cải nhƣ trâu, đất đai hoặc chiêng ché. Nếu gia đình ngƣời bị giết 

không đủ bằng chứng hoặc không tìm đƣợc bằng chứng thì không ai 

chịu trách nhiệm về việc ngƣời ấy bị giết cả. Việc nghi ma lai rồi giết 

đã từng xảy ra trong xã hội Bahnar mặc dù không nhiều lắm.  

Mức độ gây tổn thƣơng và xâm hại tính mạng ngƣời khác 

đƣợc quy định khác nhau. Trong trƣờng hợp ẩu đả bị thƣơng xoàng, 

“ngƣời có tội phải pơkra (tạ lỗi) ngƣời bị đánh một con gà và một 

ghè rƣợu… Nếu bị thƣơng vừa, ngƣời có lỗi phải pơkra một con 

heo và một ghè rƣợu. Nếu bị thƣơng nặng, ngƣời có lỗi phải pơsơrú 

một, hai con trâu con bò cho ngƣời bị thƣơng và phải pơkra cho họ 

một con heo và một ghè rƣợu nữa” [4,194]. Nếu gây ra án mạng, 

trong trƣờng hợp vô ý, tùy theo trƣờng hợp “kẻ sát nhân bị pơsơrú 

nhiều hay ít. Ví dụ một ngƣời đi chơi, tay cầm giáo, vô ý giết ngƣời 

thị bị tội nặng vì lúc đi chơi không cần phải có giáo mác trong tay; 

trái lại nếu đi săn bắn hoặc làm việc thì phải dùng khí giới mà vô ý 

giết ngƣời thì bị tội nhẹ hơn. Nếu cố sát thì kẻ giết ngƣời phải 

pơsơrú cho gia đình ngƣời chết năm đến mƣời con trâu. Dầu vô ý 

hay cố sát, kẻ sát nhân phải chịu hết phí tổn về việc tống táng để thế 

khoản pơkra. Nếu hai bên đánh lộn và đều chết cả làng phải xem 

xét lại. Ngƣời nào có lỗi, cha mẹ hoặc bà con gần phải chịu các 
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khoản bồi thƣờng đã nói ở trên; nhƣợc bằng cả đôi bên đều có lỗi 

thì xử huề” [4,194, 195] 

Có thể thấy, việc gây ra ẩu đả hoặc làm ai đó chết đều không 

đƣợc phép. Nếu xảy ra, việc đúng sai và nguyên nhân gây ra xô sát 

hoặc cố sát đều đƣợc họ xem xét, cân nhắc kỹ lƣỡng để đƣa ra quyết 

định đúng với mức độ vi phạm cho các trƣờng hợp. Các trƣờng hợp 

làm ảnh hƣởng đến ngƣời khác bằng hành động hay bằng tinh thần 

đều phải đƣa ra xét xử. Theo quan niệm của ngƣời Bahnar, ngoài 

việc làm ảnh hƣởng đến thân thể và tính mạng ngƣời khác, việc lăng 

mạ, xúc phạm ngƣời khác bằng lời nói cũng là một trong những biểu 

hiện xấu cần đƣa ra xét xử (Điều 6, Điều 8, Điều 23, Điều 24, Điều 

26 trong Chƣơng 1, tài liệu song ngữ luật tục Bahnar – Việt). Nếu lời 

nói xúc phạm khiến ngƣời khác buồn phiền hoặc tự tử thì ngƣời nói 

phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, khi kết tội một ai đó, ngƣời Bahnar 

rất cân nhắc để đƣa ra kết luận đúng, sai, có tội hay không có tội. Hai 

minh chứng dƣới đây phần nào thể hiện quan niệm liên quan đến 

việc làm chết ngƣời nhƣ sau: 

“Một người đàn ông ở làng Mơhra rất có trách nhiệm với vợ 

con. Người vợ đã nói những lời nặng nề và xúc phạm đến ông ta 

khiến ông ta tự tử. Người vợ đã phải bồi thường một con bò cho bố 

mẹ của người đó và phải tự nuôi con một mình”. Một trƣờng hợp 

khác “một người đàn ông ở An Khê lấy vợ ở xã Kông Lơng Khơng. 

Cách đây khoảng hơn hai năm, anh ta thường xuyên say rượu và bỏ 

bê công việc gia đình. Vợ đã trách móc khiến anh ta phải tự tử. Gia 

đình anh ta bắt bồi thường tính mạng của anh ta nhưng làng bên vợ 

anh ta kiên quyết bảo vệ người vợ ấy. Vì họ cho rằng việc người đàn 

bà ấy trách móc là đúng. Việc anh ta tự tử là do lỗi của của anh ta” 

(Trƣởng thôn Đinh Blach, làng Mơhra, xã Kông Lơng Khơng, huyện 

Kbang).  
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Bên cạnh đó, những hành vi cƣỡng bức, xâm hại tình dục phụ 

nữ và trẻ em đƣợc cộng đồng quan tâm đặc biệt, có đến 4/22 điều 

(chiếm 18,2%) (Điều 15, 16, 17, 19 chƣơng 5). Việc bảo vệ trẻ em 

không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà đó là trách nhiệm của cộng 

đồng, xã hội. Thông thƣờng khi một đứa trẻ bị xâm hại, ngƣời xâm 

hại bị lên án, bị đƣa ra xét xử và chịu trách nhiệm bằng việc bồi 

thƣờng cho sự tổn thƣơng của trẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Ngoài việc 

bị đƣa ra xét xử, anh ta phải xin tạ lỗi bằng nghi lễ hiến sinh và thực 

hiện lời cam kết của mình trƣớc gia đình bị hại và cộng đồng. Sau đó 

anh ta phải bồi thƣờng bằng heo, trâu, bò hoặc bằng đất đai (nếu mức 

độ xâm hại nặng nề). Nếu tính hệ lụy kéo dài đến trƣởng thành, anh 

ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mãi về sau.  

“Năm 2017, một người đàn ông có 2 vợ và đã 2 con đã có 

hành vi cưỡng bức một thiếu nữ Bahnar 17 tuổi, mặc dù anh ta chưa 

thực hiện được hành vi xâm hại nhưng đã bị phát hiện. Anh bị cả 

làng đánh chết trọng thương và chết. Cả làng phải bồi thường cho 2 

người vợ là 100 triệu, bố mẹ anh ta là 2 con bò, 3 con heo, phải xây 

mồ mả và tổ chức lễ bỏ mả cho anh ta. Tổng cộng tiền cả làng nộp 

phạt là 400 triệu” (Bà Kri, làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa).  

“2015, một bé gái 15 tuổi bị thanh niên người Bahnar hiếp 

dâm và quay clip, tung lên mạng. Anh ta bị đưa ra xét xử theo phong 

tục và gia đình bé gái đã viết đơn kiện lên chính quyền. Gia đình anh 

ta van xin và hứa sẽ bồi thường bằng việc lấy bé gái làm vợ. Hiện 

nay, bé gái đã làm vợ hắn theo ý của người lớn. Bé gái rất tội, sống 

lầm lũi vì hắn không quan tâm mấy”. (Già làng Hyong, 64 tuổi, Làng 

Klot, xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa). 

“Ba người thanh niên hiếp dâm một phụ nữ người Kinh, một 

thanh niên Bahnar 16 tuổi đã nhận tội là do mình hiếp dâm một 

mình. Anh ta bị công an bắt giam và đang đợi ngày ra tòa theo quy 
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định của pháp luật. Theo lời kể của người phụ nữ kia thì anh ta 

không phải là người hãm hiếp mình” (Bà Teo, làng Klot, xã Kon 

Gang, huyện Đức Đoa, tỉnh Gia Lai).  

Ba trƣờng hợp trên đều xảy ra ở một xã, ba vụ việc đều liên 

quan đến ngƣời Bahnar. Điều đó cho thấy vai trò của luật pháp và 

luật tục chƣa thật sự hiệu quả đối với quản lý xã hội và giáo dục 

cộng đồng.  

Việc hiếp dâm và cƣỡng bức trẻ em gái bị xem là tội nặng sau 

tội giết ngƣời, điều đó thể hiện rõ quan điểm của cộng đồng về việc 

bảo vệ trẻ em. Biểu hiện cao nhất của quan điểm này là sự phẫn nộ 

của cộng đồng khi lỡ tay đánh chết ngƣời đàn ông trong trƣờng hợp 

thứ nhất. Mặc dù luật tục Bahnar nghiêm cấm việc giết ngƣời khi ai 

đó có tội, chính vì thế sau khi lỡ tay đánh chết anh ta, làng đã chịu 

trách nhiệm bồi thƣờng tính mạng cho ngƣời đan ông kia tổng cộng 

gần 400 triệu đồng. Theo quy định của luật tục, nếu hãm hiếp hoặc 

cƣỡng bức bé gái, ngƣời vi phạm không chỉ nộp phạt bằng bò, trâu 

mà còn phải bồi thƣờng bằng đất đai cho bé gái. Ngoài ra, ngƣời xâm 

hại sẽ phải chịu trách nhiệm nếu nhƣ đứa trẻ bị ảnh hƣởng về sức 

khỏe và tinh thần từ những tổn thƣơng mà anh ta gây ra.  

Trên thực tế, Gia Lai là tỉnh có địa bàn rộng với trên 45% dân 

số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của một bộ phận ngƣời dân, 

đặc biệt là cộng đồng Jrai, Bahnar ở vùng sâu, vùng xa dân trí còn 

thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, chất lƣợng cuộc sống còn thấp, 

phƣơng tiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, 

chăn nuôi còn thiếu thốn, việc tiếp cận với kiến thức pháp luật vẫn 

còn hạn chế. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác 

đƣa kiến thức pháp luật đến với ngƣời dân, góp phần tạo sự chuyển 

biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Tuy 

nhiên, một bộ phận ở vùng sâu, vùng xa vẫn chƣa có nhiều kiến thức 
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pháp luật. Chính vì thế, khi bản họ không hiểu biết về các quy phạm 

pháp luật và các quy định của luật tục thì việc vi phạm pháp luật là 

điều không thể tránh khỏi.  

2.2.1.5. Quy định liên quan đến phong tục tập quán 

 Trong thực tiễn, phong tục tập quán của ngƣời Bahnar rất đa 

dạng, phong phú. Tuy nhiên, cần rất nhiều thời gian và công sức để 

ghi chép, sƣu tầm các nội dung của chúng. Trong thời gian hữu hạn 

của một nghiên cứu nhỏ, bƣớc đầu nhóm chúng tôi đã sƣu tầm đƣợc 

65 điều quy định liên quan phong tục, tập quán, trong đó có 6 điều 

quy định thử ngƣời gian thì còn 01/6 điều còn tồn tại (Thử gian bằng 

việc cắt cổ gà còn đƣợc vận dụng ở Làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, 

huyện Đắk Pơ) và 5 điều không còn tồn tại nữa (cụ thể là: thử gian 

bằng cách ăn sừng nai, thử gian bằng cách thắp đèn, thử gian bằng 

cách đổ chì lên tay, thử gian bằng cách cầm lá le, thử gian bằng cách 

lặn nƣớc).  

 Các phong tục liên quan đến việc nhận con nuôi, nhận anh 

em kết nghĩa, tạ ơn công cha mẹ và ơn nhân, bảo vệ tôn trọng thông 

tin riêng tƣ và các điều liên quan đến chia sẻ, giúp đỡ, đền ơn đáp 

nghĩa… vẫn còn tồn tại. Một số tập tục không phù hợp nhƣ mua nô 

lệ làm con nuôi, đẻ con trong nhà nƣớc khác, tục tự bán mình trả 

nợ, tội bắt trâu bò cày bừa, chôn ngƣời chết không đƣợc vƣợt sông 

vƣợt suối, bị thƣơng hoặc chết trong nhà ngƣời khác… không còn 

tồn tại nữa.  

Đặc biệt, những điều liên quan đến lƣời biếng, kẻ lêu lổng, 

dối gian và việc phải chịu trách nhiệm khi làm lộ thông tin bí mật của 

ngƣời khác dƣờng nhƣ không đƣợc nhiều ngƣời quan tâm lắm. Điều 

này có thế thấy rằng: tính chịu trách nhiệm về việc bảo vệ quyền 

riêng tƣ cho cá nhân và cộng đồng trong xã hội Bahnar đƣơng đại đã 

bị giảm sút. Hành vi, lời nói sai trái của một cá nhân không đƣợc 
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xem là trách nhiệm của gia đình và của cộng đồng. Trong khi đó, 

theo quy định của luật tục, danh dự, uy tín của cá nhân đƣợc xây 

dựng nền tảng giáo dục gia đình và dòng họ. Vì vậy, trách nhiệm của 

cá nhân gắn chặt với gia đình và cộng đồng, có nghĩa trách nhiệm 

của cá nhân liên đới đến gia đình và dòng họ của anh ta. Cho nên, 

một cá nhân lêu lổng hoặc lƣời biếng cần phải đƣa ra nhắc nhở để 

ngƣời ấy điều chỉnh, đó là trách nhiệm của gia đình. Hiện tại do tác 

động của yếu tố khách quan, việc vận dụng luật tục để giáo dục, điều 

chỉnh việc vô trách nhiệm với bản thân và sự nghiệp cá nhân dƣờng 

nhƣ không còn đƣợc chú ý nhiều nhƣ trƣớc đây. Đây thật sự là một 

điều đáng lo ngại khi thông tin đời tƣ rò rỉ, bị lạm dụng, thậm chí trở 

thành một yếu tố không đáng quan tâm trong xã hội đƣơng đại.  

 Trong luật tục có viện dẫn, sau khi các vụ việc đã đƣợc xét xử 

coi nhƣ mọi xung đột đều xem nhƣ đã xong, không ai đƣợc quyền 

nhắc lại, nếu ngƣời có lỗi tái phạm thì phải bồi thƣờng theo cam kết. 

Nếu ngƣời ấy không tái phạm mà có ai đó nhắc lại thì ngƣời nhắc lại 

có lỗi vì đã khơi lại chuyện cũ và phải bồi thƣờng để hắn chừa tội 

nhiều chuyện làm ảnh hƣởng đến ngƣời khác. Một cách nói hình 

tƣợng nhƣng cũng thể hiện tính lập luận khá chặt chẽ, logic khi có 

ngƣời đã khơi lại lỗi của một ai đó khi họ đã xin lỗi và thực hiện 

nghiêm túc lời cam kết. Với cách lặp luận giàu hình ảnh, nội dung 

của Điều 33, chƣơng 4 đƣợc diễn giải mƣợt mà nhƣ sau:  

“Lửa đã tắt từ khuya, điếu thuốc trên tay đã tàn, chiêng đã 

gióng tiếng, trống đã vang âm. Người tắt thở đã chôn, chuyện trăm 

năm đã tiễn. Chồi cây đã mọc, hạt thóc đã nảy mầm. Chuyện gió 

mưa, xích mích đã được xóa. Chuyện xấu xa đen tối đã chấm dứt. 

Cây tung từng bị đóng nọc mà phải chịu đau. Cây blang vì phải bật 

gốc mà phải chịu khổ. Chuyện sai trái đã thui gà mở rượu. Giờ tai 

lại nhớ, miệng lại nhắc, tay lại lay. Chuyện xa xưa hắn lại khuấy lại 
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khơi. Xấc láo với làng đông, hỗn hào với làng tây” (Điều 45, 

Chƣơng 6, tài liệu song ngữ luật tục Bahnar – Việt). 

Việc thành kiến lắm điều của một ai đó đối với việc đã qua 

không chỉ làm tổn thƣơng con ngƣời mà còn đụng chạm đến đời sống 

tâm linh trong xã hội. Điều này thể hiện cụ thể trong phân đoạn 2 của 

Điều 45, Chƣơng 6 nhƣ sau: “Thách cả ngọn Amăng Yang cao ngút. 

Dữ tợn hơn cả cọp beo trên núi. Việc đã xong, chuyện đã tỏ hắn lại 

đào. Gò mối năm nào đã cao thành núi. Dấu vết đã tàn, dây thừng 

đã mục. Giờ cỏ mục lại muốn thành đám tranh. Cây đã đẵn hắn lại 

đòi có lá. Mũi tên đã lao hắn đòi quay lại. Con cọp đang ngủ hắn lay 

dậy. Con gấu đang ăn hắn chọc hắn trêu. Lời nói xấu xa hắn nhắc 

hắn lật lần nữa.Vụ xét xử đã qua nhiều mùa rẫy. Vòng tay đã đeo 

hắn đòi tháo. Chuỗi hạt cườm đã tra hắn đòi buông. Vậy hắn là kẻ 

có tội. Cần đưa hắn ra xét xử giữa người ta với hắn” (Điều 45, 

Chƣơng 6, tài liệu song ngữ luật tục Bahnar – Việt).  

 Nhƣ vậy, nhiều thành tố của văn hóa dân gian và các thành tố 

của phong tục, tập quán đƣợc tiếp tục lƣu truyền và đƣợc vận dụng 

với những nội dung khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều quy định của tập 

tục không còn phù hợp và tự bản thân nó không tồn tại nhƣ một thực 

thể "vỡ vụn" và biến đổi cả cấu trúc, chức năng. Một số thành tố của 

các yếu tố ấy bị mất đi cơ sở xã hội, vì không còn môi trƣờng nuôi 

dƣỡng và phát triển khi nội dung của nó không còn phù hợp với nhận 

thức và quá trình phát triển của xã hội. Những quy định liên quan 

đến tách làng, tách hộ, hệ thống lễ hội nông nghiệp, cƣới hỏi, kết 

nghĩa, giáo dục gia đình, đến những quy định chia sẻ thức ăn trong lễ 

hội, trong mùa vụ … tuy không tồn tại theo cả một cấu trúc, cả một 

hệ thống nhƣ trƣớc đây nhƣng lại trở thành một bộ phận đƣợc "tái 

cấu trúc" (biến đổi), góp phần tạo nên đặc trƣng văn hóa Bahnar 

trong bối cảnh hội nhập.  
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2.3. Các nguyên tắc hòa giải và các hình thức xử phạt trong luật 

tục Bahnar 

* Nguyên tắc phân xử theo luật tục  

Trong gia đình: Khi có xung đột liên quan đến quan hệ giữa vợ 

và chồng hoặc con cái thì ngƣời vợ và ngƣời chồng thƣờng trao đổi 

và tìm cách hòa giải, đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Nếu không 

giải quyết đƣợc họ thƣờng nhờ các thành viên nam phía chồng hoặc 

phía vợ để hòa giải.  

Nếu xảy ra xung đột giữa gia đình này với gia đình khác trong 

làng thƣờng họ mời già làng đứng ra hòa giải. Nếu mâu thuẫn giữa 

hai làng thƣờng do hai già làng và hội đồng làng cùng gặp gỡ và 

thƣơng lƣợng. Đa số các vụ việc liên quan đến cộng đồng các già 

làng thƣờng hòa giải thông suốt, nếu mâu thuẫn gây gắt giữa hai làng 

thì phải mời già làng làng thứ ba đứng ra hòa giải.  

Mặc dù đƣợc lƣu truyền qua phƣơng thức truyền miệng và thực 

hành xã hội nhƣng tính nghiêm khắc và tính khả thi của luật tục rất 

cao. Việc hòa giải và bồi thƣờng đƣợc chia thành nhiều cấp độ. Mục 

tiêu đạt đến của luật tục là đi đến sự hòa giải, bao giờ ngƣời phạm lỗi 

cũng nhận lỗi và bồi thƣờng cho ngƣời bị ảnh hƣởng bằng hiện vật 

hoặc con vật và sự cam kết của họ trƣớc sự chứng kiến của già làng 

và cộng đồng làng. Sau cuộc phân xử ấy, mọi xích mích, xung đột 

coi nhƣ chấm dứt và không ai đƣợc phép nhắc lại, đó là một nguyên 

tắc. Nếu ai đó khơi lại “chuyện đã cũ, lỗi đã qua” thì ngƣời đó đã vi 

phạm luật tục và cần đƣa ra xét xử.  
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 Các hình thức xử phạt xuất hiện trong luật tục Bahnar 

Có bốn hình phạt trong luật tục Bahnar: Pơsơru (bồi thƣờng), 

pơkra (tạ lỗi), bị đuổi ra khỏi làng và bị bán hoặc bị làm nô lệ suốt 

đời, chƣa có hình phạt giam giữ và phạt tù nhƣ ngày nay.  

Việc bồi thƣờng cao hay thấp phụ thuộc vào mức độ thiệt hại 

do ngƣời vi phạm gây ra. Đặc biệt, ngƣời ta sẽ căn cứ vào thái độ 

thành khẩn cũng nhƣ hoàn cảnh gia đình của ngƣời vi phạm để đề 

xuất sự bồi thƣờng. Thấp nhất là ché rƣợu và gà để hòa giải, kế đến 

là heo từ 2-7 gang tay, trâu từ một đến nhiều con, ché cổ, bộ chiêng 

(có thể trị giá đến 12-15 trâu), đất đai. Ngƣời bị phạt có thể bị 

nghiêm cấm tham gia các hoạt động của buôn làng, bị bắt buộc đền 

bù bằng công lao động trong một vài năm, hoặc phải làm “dik” trong 

thời gian khá dài, hoặc làm dik suốt đời để trả nợ, hoặc bị bán đi nơi 

khác nếu vi phạm tội loạn luân và giết ngƣời. Nhiều trƣờng hợp các 

“dik” là ngƣời tốt, thƣờng tự nhận hoặc đƣợc các gia đình giàu có 

hoặc già làng nhận làm con cháu của ngƣời chuộc đã chuộc họ.  

Có thể điểm qua các loại vi phạm và mức độ nộp phạt qua các 

nội dung sau đây:  

(1). Ngƣời xâm phạm bến nƣớc (nhƣ chặt cây, nổ mìn) bị phạt 

trâu (mức cao nhất). Trâu đƣợc làm thịt, cúng bến nƣớc và khao cả 

làng. Phá nguồn nƣớc, phạt một trâu cúng ngay tại chỗ một trâu cho 

cả làng ăn. Nguồn nƣớc là sự sống quan trọng nhất so với phá cây, 

xâm phạm đất. Nếu chặt cây của mình (do khu mình quản lý) thì 

không phạt, nhƣng nếu chặt cây của ngƣời khác thì phải xin, nếu 

không chịu phạt. Già làng chỉ hòa giải, mức phạt do nạn nhân đƣa ra. 

Phạt theo đƣờng kính loại cây nhƣ sao, bằng lăng, hƣơng, cà te (gõ 

đỏ), v.v. Ngƣời chặt cây ở rừng thiêng rừng ma, thƣờng bị phạt dê 

hoặc heo hoặc trâu. Vi phạm đốt rừng phạt bằng con dê, chặt cây 

phạt bằng heo. 
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 (2) Xâm chiếm đất đai ngƣời khác hậu quả ít thì phạt ché 

rƣợu, thịt heo; nặng phải trả bằng trâu. Đất đƣợc trả lại cho chủ. 

Thịt phạt làm xong, ngƣời thắng xử lấy phần nhiều, ngƣời bị phạt 

lấy phần ít. Rƣợu thì mọi ngƣời cùng uống đến và xích mích đƣợc 

xóa bỏ. Phát cỏ một sào đất khi vi phạm, phạt heo 50kg. Phát cỏ 

một hecta và phạt một con trâu. 

 (3) Nếu xâm phạm cơ thể, đánh nhau phạt heo năm gang 

(làng ăn), tiền thuốc, tiền đền sức khỏe cho nạn  nhân.  

 (4) Vợ chồng có lỗi với nhau (nhƣ ngoại tình, đòi ly hôn) bị 

phạt. Mức phạt dựa vào lời cam kết trƣớc đây trong nghi lễ cƣới hỏi 

của hai ngƣời khi nhận chuỗi hạt cho nhau trong ngày cƣới thƣờng là 

heo nhiều gang, trâu. Bỏ vợ thƣờng bị phạt rất nặng. Nhƣ trƣờng hợp 

hai vợ chồng muốn bỏ nhau thì sẽ đƣợc hòa giải, giải quyết thông 

qua việc khi họ cƣới đã từng hứa hẹn điều gì, khi chồng muốn bỏ vợ. 

Lúc này trƣớc khi cúng già làng sẽ nhắc đến việc đất đai đó là: 01 ha 

đất và một cặp bò cầy, đã từng hứa bao nhiêu phải bồi thƣờng và trả 

bấy nhiêu. Thu lại tài sản theo nhƣ cam kết trong lễ cƣới ban đầu.  

  Nếu chồng ngoại tình thì nộp phạt cho vợ bằng bò, già làng là 

heo. Nếu bò đẻ con thì bê thuộc tài sản chung hai vợ chồng, nhƣng 

bò mẹ là tài sản riêng của vợ. Nếu sau này chia tài sản, không đƣợc 

chia con bò mẹ. Phạt tái phạm thì nặng hơn lần đầu, rƣợu, heo, trâu, 

2-3 trâu [15]. Nguyễn Đổng Chi ghi lại trong công trình “Ngƣời 

Bahnar ở Kon Tum” nhƣ sau: Hai ngƣời đều có vợ chồng – Nếu đôi 

bên trai gái không chửa hoang đi lại với nhau một lần đầu, và 

không bỏ nhà theo tình nhân thời gian thì phải pơsơru cho vợ mình 

một con trâu và pơkra một con heo và một ghè rƣợu; gian phụ cũng 

pơsơru và pơkra nhƣ vậy cho chồng mình. Cả hai lại phải chung 

nhau pơkra cho làng một con heo và một ghè rƣợu để làm lễ tạ 

thần” [4,195] 
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Khi xảy ra chuyện kiện cáo giữa một cặp vợ chồng mà ngƣời 

thua không có của bồi thƣờng cho ngƣời hơn, thì vợ phải làm tôi tớ 

cho chồng, hoặc chồng phải làm tôi tớ cho vợ cho đến khi nộp đủ 

khoản phạt mới thôi. Trong thời kỳ ấy vợ chồng vẫn ăn ở với nhau 

nhƣ vợ chồng và địa vị ai nấy giữ. 

“Trường hợp mà ông chồng đã có gia đình nhưng lại có con 

với người phụ nữ khác thì được giải quyết: Người vợ sẽ phạt người 

chồng của mình là bắt chồng phải đem một con heo phải trên 50kg, 

một con gà, một con dê cúng ở dưới nhà Rông, chỗ cây bằng lăng, 

nghĩa là cúng hết cho già làng khi cúng xong, lúc về nhà phải cúng 

cho vợ, cúng cho con. Sau đó vợ sẽ phạt tiếp khi đã vi phạm lời hẹn 

ước ban đầu của vợ chồng. Tùy theo từng gia đình là vợ chồng bỏ 

nhau hoặc có thể chung sống với nhau tiếp, nhưng nếu người chồng 

bỏ vợ mà theo người phụ nữ kia thì sẽ nhắc lại việc vợ chồng đã từng 

hứa hẹn và phạt tiếp. Nếu như người chồng ở lại thì phải cúng lại cho 

vợ, cho con. Vì họ quan niệm rằng khi chồng đã từng ăn ở với người 

phụ nữ khác trong khi đã có gia đình thì Yang sẽ ghét, coi như là điềm 

xui xẻo nên phải thực hiện lễ cúng (Già làng Ajar, 67 tuổi, Kon Tum).  

Trƣờng hợp mà chồng đánh vợ sẽ bị phạt, trong làng sẽ họp tại 

nhà Rông và phải góp ý với ngƣời chồng đó, già làng dặn dò khuyên 

răn ngƣời chồng không đƣợc làm sai với vợ con nữa. Khi họp phụ 

nữ, họp làng thì trƣởng làng phải nhắc tới vấn đề đó cho cả làng biết 

để ngƣời chồng xấu hổ và sửa sai. Trƣờng hợp khi ngƣời chồng đánh 

vợ gây thƣơng tích, ngƣời chồng sẽ phải nhận lỗi và xin tha thứ bằng 

việc nộp phạt cho vợ anh ta.  

 (5). Trộm cắp, ăn cắp xét xử theo tính chất chứ không phải 

giá trị. Ví dụ tiền lệ là việc ăn cắp ống điếu làm bằng củ le (rẻ tiền) 

thì phạt rất nặng ngƣời chịu phạt có thể phải làm đầy tớ, đổi họ. 

Nếu không có khả năng đền bù ngƣời bị phạt phải bỏ công sức để 
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làm việc trừ nợ từ 2-3 năm (làm công) trƣớc khi trả lại. Nếu ngƣời 

bị phạt không trả đƣợc nợ, thì phải theo họ, hoặc phải phụ thuộc 

vào quyết định của chủ nợ. Trong trƣờng hợp ngƣời mắc nợ là 

ngƣời tốt, họ thƣờng đƣợc chủ nợ nhận làm con cháu và trở thành 

thành viên của trong gia đình của chủ họ, một thời gian “con nợ” sẽ 

đƣợc chủ nợ tạo điều kiện lấy chồng vợ mới và sẽ đƣợc tách nhà.  

 Ăn trộm đƣợc xem là một trong những việc làm xấu, cho dù 

trộm “những đồ vật không giá trị mấy nhƣ: gùi, ná, nón, đồ đánh 

cá… phải trả các đồ lại và pơkra cho ngƣời mất của một con gà và 

một ghè rƣợu’’ (Nguyễn Đổng Chi, tr.195). Nếu ai phát hiện ra kẻ 

ăn trộm và những đồ vật trộm cắp mà giấu thì ngƣời đó bị xem là 

có tội nặng. Tùy theo hành vi, mức độ kẻ trộm lấy đồ của ngƣời 

khác, họ sẽ thực hiện những nghi lễ tạ lỗi với ngƣời chủ và trả lại 

đồ đã bị đánh cắp. Ăn trộm những đồ quý nhƣ ghè rƣợu, chiêng, 

nồi đồng, trâu, bò, thì phải trả các đồ vật lại, pơsơru cho chủ mất 

trộm gấp đôi số đồ mất – ví dụ lấy trộm trâu phải trả bằng trâu và 

bồi thƣờng hai con nữa tức là ba con – và pơkra một con heo và 

một ghè rƣợu. 

Riêng về tội ăn trộm lúa thì hình phạt sẽ nặng hơn. Ăn trộm 

một gùi lúa phải bồi thƣờng một bộ chiêng giá đến hai, ba chục bạc. 

Ngƣời Bahnar tin thần lúa ở trong lúa, vậy thì ai ăn trộm lúa tức là 

ăn trộm cả thần luôn. Mất thần lúa ngƣời Bahnar coi nhƣ tai vạ lớn 

lao vì không còn thần phù hộ cho mình đƣợc mùa màng nữa. Cũng 

bởi lẽ ấy cho nên hể ai để trâu bò phá phách rẫy lúa ngƣời khác là 

phải bồi thƣờng cả rẫy. Ai lỡ hoặc cố ý đốt lẫn lúa của ngƣời khác 

cũng phạm tội rất nặng, vì nhà lúa bị cháy thì thần phải bỏ chạy 

mất. Ngƣời có tội phải pơsơru của và pơkra một gà và một ghè rƣợu 

để chủ nhà rƣớc Yang Sơri về [4,196] và phải phải bồi thƣờng một 

bộ chiêng. Họ xử nặng nhƣ vậy vì lúa liên quan đến sự sống và họ 
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tin rằng trong lúa có thần, ăn trộm lúa là ăn trộm cả thần lúa. Mất 

lúa thì ngƣời dân Bahnar cho đó là tai vạ lớn, họ không còn đƣợc 

phù hộ để đƣợc mùa nữa. 

Trƣờng hợp mà ngƣời dân trong làng xảy ra sự xích mích đánh 

nhau với làng khác, bên nào sai sẽ tự chủ động qua làng bên kia. Lúc 

đó phải có mặt của già làng, trƣởng làng, thôn, bí thƣ chi bộ, thanh 

niên, phụ nữ đi giải quyết để hòa giải. Tùy theo mức độ trọng thƣơng 

sẽ bồi thƣờng tiền thuốc thang, trƣớc kia phải thực hiện lễ cúng, heo, 

gà, ghè rƣợu sau đó mới đến việc thực hiện nộp phạt. 

(6). Trƣờng hợp anh em trong gia đình nếu chửi rủa nhau thì 

phải làm lễ cúng tạ lỗi xin lỗi, cầu mong thần linh tha lỗi, xua đuổi 

những rủi ro và cầu mong sức khỏe tốt. Nếu nhƣ có chửi rủa ai khác 

trong làng cũng thực hiện lễ cúng để tạ lỗi ngƣời bị chửi, tùy theo 

yêu cầu của bên bị chửi sẽ cho bên đó thực hiện việc tạ lỗi khác 

nhau. Tuy nhiên, phải có sự góp mặt của già làng để răn đe lại con 

cháu trong làng, thầy cúng sẽ thực hiện các nghi lễ cúng lại các thần 

và thực hiện việc tạ lỗi thông qua những câu văn vần trong luật tục. 

(7). Ngoài việc xử phạt dân làng nếu làm sai, luật tục còn đƣợc 

áp dụng cho cả già làng nữa. Khi già làng, trƣởng làng làm sai với bà 

con trong buôn làng phải họp lại để nói lời xin lỗi với dân làng, kiểm 

điểm lại bản thân không làm sai trái nữa. Ta thấy đƣợc rằng sự bình 

đẳng đƣợc thể hiện khá rõ trong cộng đồng làng, dù đảm nhiệm vai 

trò là ngƣời đứng đầu tổ chức cộng đồng và có quyền giải quyết các 

vấn đề trong làng, vận dụng những nội dung trong luật tục để giáo 

dục, răn đe, xử phạt các thành viên trong làng, nhƣng các “già làng’’ 

vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trƣớc những sai trai của họ và vẫn chắc 

hành sự phán xét của cộng đồng theo quy định của luật tục.  

Hiện nay, việc ai sai ai đúng sẽ đƣợc cộng đồng giải quyết, nếu 

trƣờng hợp nặng không giải quyết đƣợc thì sẽ nhờ chính quyền, công 
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an giải quyết. Nhƣng theo luật tục của ngƣời Bahnar, mâu thuẫn sẽ 

đƣợc cộng đồng hòa giải trƣớc khi nhờ đến sự can thiệp của chính 

quyền. Chẳng hạn, khi hai thanh niên đánh nhau, họ sẽ nhờ sự can 

thiệp của già làng trƣớc tiên, cuộc hòa giải sẽ đƣợc thực hiện. Nếu 

chỉ bị xây xát nhỏ thì ngƣời sai sẽ xin lỗi và thực hiện một nghi lễ 

nhỏ gồm một ghè rƣợu, một gà. Nếu nặng, ngoài nghi thức ra, ngƣời 

sai sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc men điều trị ngƣời kia. Nếu vụ va chạm 

trầm trọng thì phải nhờ đến sự can thiệp của công an. Sau khi có sự 

can thiệp của công an, ngƣời sai phải tiến hành nghi lễ cho ngƣời kia 

theo phong tục để xin lỗi.  

Thực hiện lời cam kết 

Trong xã hội Bahnar, cam kết là một trong những yếu tố quan 

trọng trong các hoạt động văn hóa, tín ngƣỡng. Sự cam kết đƣợc thực 

hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, cụ thể: trong hôn nhân, 

kết nghĩa, trong sản xuất nƣơng rẫy, trong đánh bắt thủy sản, kể cả 

việc bảo vệ các khu đất rừng thiêng của làng... Điều đặc biệt ở đây là 

sự cam kết không chỉ đƣợc diễn ra giữa ngƣời với ngƣời, giữa ngƣời 

với các bậc tiên tổ mà còn thể hiện trong mối quan hệ giữa ngƣời với 

thế giới thần linh – một quan hệ dựa trên quan niệm và lát cắt phân 

chia vũ trụ.  

Trong các quy định của luật tục, sự cam kết là cơ sở của tạo 

niềm tin và là nền tảng của các mối quan hệ. Nếu cá nhân nào không 

thực hiện những cam kết sau hòa giải hoặc trong các quan hệ đồng 

nghĩa với việc huỷ hoại niềm tin. Khi các cam kết không đƣợc tôn 

trọng, quá trình tƣơng tác trong quan hệ cộng đồng sẽ trở nên lỏng 

lẻo, rời rạc. Khi một ngƣời có lỗi không giữ đƣợc lời hứa – sự cam 

kết của họ thì giữa họ với ngƣời liên quan họ sẽ hình thành một quan 

hệ dè chừng và tạo ra “tâm lý bức tƣờng”. Trên quan niệm tín 

ngƣỡng đa thần, ngƣời Bahnar đã định ra những cam kết phù hợp với 
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nhận thức, với điều kiện và hoàn cảnh sống của chính họ. Sự cam kết 

ấy chính là những đề xuất gắn với lời hứa và quyết giữ đƣợc lời hứa, 

kể cả việc lời hứa ấy gắn với việc bồi thƣờng bằng một hiện vật hay 

con vật vƣợt quá khả năng, điều kiện hiện tại mà họ có. Sự cam kết 

trong luật tục giáo dục ý thức kỷ luật cho cá nhân và cộng đồng, 

đƣợc cộng đồng thực hiện nghiêm túc trong quan hệ xã hội, tín 

ngƣỡng, văn hóa.   

Nhƣ một lời giao ƣớc, những cam kết cho dù với ngƣời hay 

trong quan hệ xã hội hay cam kết với thần linh, với các yang atâo 

(bậc tiên tổ) trƣớc khi vào mùa vụ, hay cầu mong một sự an lành, 

một sự may mắc đều đƣợc ngƣời Bahnar thực hiện nghiêm túc. 

Trong việc cầu thần “Trƣớc khi làm những việc hệ trọng ngƣời 

Bahnar dâng lễ vật cho các vị thần và xin họ phù hộ cho mình đƣợc 

việc. Nhƣ trƣớc ngày trỉa lúa, chủ nhà đặt lễ khấn cầu xin các thần 

làm sinh nở lúa gạo nhiều…. nguyện hứa trong bụng. Nếu các thần 

chịu giúp đỡ mình làm đƣợc việc thời sau sẽ hậu tạ. Nhƣ khi vợ đẻ 

khó, chồng nắm tay vợ xin thần giúp cho đẽ mau, và hứa sẽ giết trâu 

bò hoặc heo gà mà tạ ơn” [4,174].  

Trong 302 điều của sáu chƣơng đã sƣu tầm đƣợc, đoạn cuối 

bao giờ cũng có phần cam kết. Trong các xung đột, sau khi hòa giải 

hoặc bồi thƣờng, bao giờ ngƣời phạm lỗi và ngƣời đƣợc bồi thƣờng 

cũng có cam kết, từ đây mọi hiềm khích, mâu thuẫn sẽ đƣợc bỏ qua. 

Hai bên bắt tay và cam kết rằng không tái phạm nếu đó là ngƣời có 

lỗi, và ngƣời kia sẽ không đƣợc phép nhắc lại chuyện đã qua trƣớc sự 

chứng giám của già làng và cộng đồng. Sự cam kết đó có thể đền bù 

danh dự cho họ gấp nhiều lần so với việc họ đã đền bù trƣớc đó. Nếu 

nhƣ ai vi phạm vào cam kết, ngƣời cam kết không bao giờ đƣợc chấp 

nhận sự biện minh, cho dù lý do đó có tính thuyết phục đến mức nào 

đi nữa. 
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Sự cam kết không chỉ đƣợc vận dụng sau các cuộc phân xử, mà 

còn đƣợc thể hiện trong các quan hệ nội làng và liên làng. Trong hôn 

nhân, hoặc khi kết nạp một thành viên mới thì sự cam kết cực kỳ 

quan trọng. Chẳng hạn, khi tiếp nhận một thành viên mới trong nghi 

lễ kết nghĩa, sự làm chứng của già làng, cộng đồng đƣợc xem là cơ 

sở ràng buộc thứ nhất, điều ấy thật sự thiêng liêng và quan trọng hơn 

khi mối quan hệ của họ có sự chứng giám của thần linh và các bậc 

tiên tổ. “Làm chứng – chẳng những cầu xin thần, ngƣời Bahnar có 

khi lại bắt thần làm chứng cho họ cho những lúc họ thề nguyền với 

nhau: nhƣ lúc hai ngƣời kết nghĩa làm cha con, anh em hoặc hai 

ngƣời kiện nhau thử cho biết ai ngay ai gian” [4, 174]. Tƣơng tự 

trong hôn nhân, sau khi làm các nghi thức liên quan đến hỏi, cƣới, 

trƣớc khi tổ chức tiếp đãi tiệc, ngƣời làm chứng đƣa ra các mức cam 

kết để ràng buộc hai ngƣời. Thông thƣờng sự cam kết đƣợc cụ thể 

hóa bằng trâu, bò, chiêng quý, ghè rƣợu quý kể cả đất đai. Nhƣ vậy, 

có thể thấy sự cam kết trong luật tục là một lời hứa danh dự hƣớng 

đến một mục tiêu cụ thể nhất định. Cam kết của các thành viên trong 

cộng đồng thƣờng đƣợc bản thân họ tự đề xuất, phù hợp với năng lực 

của ngƣời cam kết cộng với một ít yếu tố thách thức khác từ phía 

cộng đồng. Ngƣời biết tự cam kết sẽ có đƣợc sức mạnh về niềm tin 

và dành đƣợc sự quan tâm của cộng đồng. Sự cam kết ấy sẽ đƣợc gia 

đình, tơm plei và cộng đồng làng giám sát. Nếu sự cam kết đƣợc thực 

hiện nghiêm túc thì uy tín, danh dự của cá nhân ấy đƣợc nâng lên.  

Có thể nhận định rằng, sự cam kết trong luật tục Bahnar là 

khả năng tập trung ý chí vào một mục tiêu một hành động hay một 

lý tƣởng mà ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn cả sự sống của cá 

nhân, thiên về những nguyên tắc tinh thần. Chính vì thế, các mối 

quan hệ xã hội, những cam kết đƣợc thực hiện nghiêm túc, kể cả 

https://kynang.me/ky-nang-song/muc-tieu-dieu-gi-tao-nen-dong-luc-cho-ban.html
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những cam kết của con ngƣời với môi trƣờng tự nhiên và đời sống 

tâm linh của họ.  

Nhiều ngƣời chấp nhận việc bồi thƣờng là một trong những 

biểu hiện giữ đúng cam kết, một số trƣờng hợp chấp nhận bồi thƣờng 

kể cả họ không còn gì về vật chất. Điều đó có nghĩa, họ biết đặt lời 

hứa và nguyên tắc lên trên tất cả. Đó là cam kết bảo vệ danh dự, một 

trong mƣời đức tính mà ngƣời Bahnar quan tâm. Nếu một thành viên 

Bahnar bị đuổi ra khỏi cộng đồng có nghĩa anh ta đã vi phạm vào các 

nguyên tắc, khi đó danh dự của anh ta cũng đã sụp đổ. Đối với ngƣời 

Bahnar, cái chết không phải là điều đáng sợ mà bi kịch lớn nhất của 

họ là sống một cuộc sống không viên mãn hoặc thiếu nguyên tắc, 

mức cao nhất khi bị cộng đồng chối từ đó là bị đuổi ra khỏi làng hoặc 

bị tƣớc quyền quyết định cho bản thân anh ta (nhƣ trƣờng hợp bị bán 

làm dik).  

Cam kết là cơ sở của niềm tin và là nền tảng của mọi mối quan 

hệ. Phá vỡ cam kết đồng nghĩa với việc hủy hoại niềm tin. Khi niềm 

tin mất đi, các mối quan hệ chắc chắn sẽ lung lay, gãy đổ. Hơn thế 

nữa, khi các cam kết không đƣợc tôn trọng, quá trình tƣơng tác trong 

cuộc sống và những mối liên kết lành mạnh giữa các cá nhân cũng bị 

đảo lộn. Khi một ngƣời không giữ lời hứa, cộng đồng sẽ không muốn 

giữ gìn hoặc không muốn thiết lập mối quan hệ cá nhân với anh ta, 

ngƣời phá vỡ cam kết sẽ bị cô lập. Xét cho cùng, vi phạm lời cam kết 

là sự biện hộ cho việc khi không đạt đƣợc mục tiêu, không hiện thực 

hóa đƣợc ƣớc mơ và khƣớc từ trách nhiệm đối với xã hội. Sự tầm 

thƣờng là đỉnh cao của tính ích kỷ và những biện hộ, suy cho cùng, 

đó là những biểu hiện của tinh thần thiếu trách nhiệm, một trong 

những yếu tố đƣợc xem là hàng đầu mà ngƣời Bahnar đặt ra trong 

luật tục của họ.  
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Khi nghiên cứu luật tục, sự cam kết là một yếu tố xuyên suốt 

trong các điều của luật tục Bahnar. Không phải trƣờng hợp nào cũng 

đƣợc giải quyết theo tạ lỗi và bồi thƣờng, bên cạnh đó việc giải quyết 

các vấn đề trong cuộc sống của ngƣời Bahnar cũng đƣợc thực hiện 

thông qua việc cam kết. Mức đơn giản và nhẹ nhất là hòa giải bằng 

cách bắt tay giữa hai bên (ví dụ trong trƣờng hợp cãi nhau) và đƣợc 

già làng chứng giám cho những cam kết của họ. Việc cam kết đƣợc 

thể hiện đơn giản hơn trong tất cả các hình thức giải quyết, tuy nhiên 

nó lại mang giá trị lớn trong việc giải quyết xung đột là tạo nên sự cơ 

hội gắn kết sâu sắc so với các hình thức trƣớc đó.  

Hiện nay, bị tác động bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, ở đâu 

đó, mặc dù hầu hết những ngƣời bình thƣờng hiện nay đã không còn 

tôn vinh tƣ tƣởng này. Thậm chí, chúng ta đang sống trong một xã 

hội có khuynh hƣớng vận động theo chiều ngƣợc lại. Ngƣời bình 

thƣờng không quan tâm đến việc phải giữ cam kết và giá trị lời nói 

của họ trở nên rẻ rúng đến mức hầu nhƣ ngày nào chúng ta cũng gặp 

hoặc nghe. Đâu đó trong xã hội, đã xuất hiệu những dấu hiệu phá vỡ 

một cam kết trong ly hôn, trong tín dụng, trong giáo dục, quan hệ bạn 

bè, anh em… Tất cả đều bắt nguồn từ những cam kết bị phá vỡ. 

Nhƣng với ngƣời Bahnar, sự cam kết theo luật tục vẫn còn tồn tại, họ 

vẫn xem đó là một trong những nguyên tắc ứng xử đẹp trong mối 

quan hệ cộng đồng, mặc dù hình thức và mức độ bồi thƣờng trong 

cam kết đã có nhiều biến đổi. Đây là một trong những yếu tố cần 

phát huy không chỉ trong quan hệ nội bộ tộc ngƣời Bahnar mà rất cần 

thiết cho sự bền vững của các mối quan hệ hiện nay.  

2.4. Các nhân tố tác động làm biến đổi luật tục Bahnar hiện nay 

Gia Lai là một tỉnh có vị thế rất quan trọng về chính trị, kinh 

tế, quốc phòng và an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nƣớc. Từ sau 

năm 1975 đến nay, tỉnh Gia Lai có những chuyển biến sâu sắc về kinh 
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tế - xã hội. Từ một khu vực thƣa dân cƣ, đang từng bƣớc phát triển 

trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay Gia Lai đã phát 

triển thành một trung tâm kinh tế - văn hóa – xã hội của Tây Nguyên. 

Đồng thời trở thành một địa phƣơng có mật độ dân số cao đứng thứ 

hai khu vực Tây Nguyên. Chính vì vậy, bên cạnh sự phát triển ấy, giá 

trị văn hóa truyền thống và hệ thống luật tục của ngƣời Bahnar và các 

tộc ngƣời tại chỗ đứng trƣớc nguy cơ ngày càng mai một.  

Trong thời cơ chế mở cửa, khi ngành nông nghiệp nƣơng rẫy 

đƣợc thay thế bằng hàng loạt các loài cây công nghiệp nhƣ cà phê, cao 

su hay hồ tiêu, cơ chế thị trƣờng tạo cơ hôi cho ngƣời Bahnar và các 

cộng đồng cƣ dân tại chỗ phải hội nhập và phát triển. Đời sống kinh tế 

của cƣ cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn. Mô hình làng truyền thống 

thay đổi, môi trƣờng nuôi dƣỡng văn hóa truyền thống biến đổi, điều đó 

đã tác động không nhỏ đến sự phát triển và tồn tại của luật tục. Những 

tác động ấy sẽ đƣợc làm rõ trong các nội dung dƣới đây:  

2.4.1. Sự thay đổi môi trườngtự nhiên và không gian xã hội 

Biến đổi về không gian xã hội 

Đối với ngƣời Bahnar và các dân tộc tại chỗ, không gian làng 

là tổ chức xã hội dân sự đặc biệt và có vai trò quan trọng đối với phát 

triển xã hội. Trong không gian xã hội đó, con ngƣời liên kết với nhau 

theo quan hệ huyết thống và liên minh dòng họ một cách chặt chẽ 

trên cơ sở của luật tục. Cộng đồng làng đƣợc liên kết, tồn tại và phát 

triển bởi một không gian cƣ trú, không gian tâm linh, đƣợc hƣởng 

những đặc quyền về sở hữu, về lợi ích và sinh hoạt văn hóa. Sự liên 

kết này thể hiện tính dân chủ và tính cộng đồng rất cao, tạo nên nội 

lực để phát triển kinh tế - xã hội truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay 

việc phát huy nội lực của làng trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, 

quản trị cộng đồng đang bị chi phối theo một thiết chế chung của 
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toàn quốc. Sự gộp chung này phần nào làm giảm sút đi vai trò của 

tính cộng đồng làng đối với phát triển.  

Vị trí xây dựng làng của cộng đồng dựa trên kinh nghiệm và 

sự thiêng hóa để tạo nên một không gian cƣ trú. Tâm điểm sức mạnh 

của làng đƣợc xác định đầu tiên qua vị trí từ ngôi nhà rông. Các ngôi 

nhà sàn của cộng đồng đƣợc xây dựng xung quanh ngôi nhà rông 

theo một hƣớng quy chuẩn, tạo nên một không gian xã hội hài hòa 

giữa môi trƣờng sinh thái và môi trƣờng xã hội. Khi quan sát, có thể 

nhận diện rõ quy trình trật tự, sự thống nhất cao trong cộng đồng. Sự 

thống nhất này chính là sự chặt chẽ trong quản lý cộng đồng theo các 

định chế của luật tục Bahnar.  

Cấu trúc tổ chức xã hội làng truyền thống đƣợc điều hành 

bằng một tổ chức đặc biệt qua vai trò của Tơm plơi và các kră plơi 

trong hội đồng làng, Các hoạt động kinh tế, văn hóa và hành vi, đạo 

đức của cộng đồng đƣợc tơm plơi và Hội đồng làng giám sát một 

cách chặt chẽ, thƣờng xuyên bằng luật tục. Nhƣ vậy, trƣớc hết làng 

đối với ngƣời Bahnar đƣợc xác định về phạm vi cƣ trú, mang tính tự 

trị cao. Không gian làng là tài sản chung của cả cộng đồng làng, cộng 

đồng làng có nghĩa vụ bảo vệ và đƣợc quyền sỡ hữu các quyền lợi 

nhƣ nhau, đƣợc cộng đồng các làng lân cận công nhận và tôn trọng, 

trở thành “không gian xã hội” bất khả xâm phạm.  

Hiện nay, mô hình làng tự quản theo luật tục của ngƣời 

Bahnar đã có sự biến đổi, làng sống thuần nhất còn tồn tại rất ít ở các 

vùng xa, vùng sâu, vùng khó khăn. Những vùng đất thuận lợi xuất 

hiện kiểu làng sống đan xen, cộng cƣ giữa các dân tộc di cƣ và nhóm 

dân tộc tại chỗ. Về mặt hình thức thì ở Tây Nguyên và Gia Lai có 3 

kiểu làng: (1) Làng thuần nhất của cộng đồng tại chỗ; (2) Làng sống 

đan xen giữa cộng đồng tại chỗ và cộng đồng di cƣ; (3) Làng của 

cộng đồng thiểu số di cƣ và làng của ngƣời Kinh. Ba kiểu làng trên 
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vận hành theo thiết chế chung của chính quyền, sự xuất hiện của các 

tổ chức đoàn thể phần nào thúc đẩy sự giao lƣu, cộng cƣ giữa các 

cộng đồng dân tộc với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Làng của 

ngƣời Bahnar theo kiểu mô hình (1) và mô hình (2). Bên cạnh vai trò 

của của Tơm plơi, xuất hiện vai trò của trƣởng thôn do cấp xã bầu 

chọn trên tinh thần tín nhiệm của cộng đồng. Hệ thống xã hội dân sự 

kiểu truyền thống không còn là độc tôn mà đƣợc kế thừa qua vai trò 

hợp tác của Tơm plơi, trƣởng thôn với hệ thống và chịu sự chi phối 

của hệ thống chính trị ở xã, phƣờng, thị trấn. Làng ngƣời Bahnar ở 

Gia Lai vẫn còn giữ đƣợc kiểu làng thuần nhất dân tộc, có nghĩa chỉ 

có các hộ ngƣời Bahnar và mô hình làng gồm các hộ gia đình khác 

dân tộc sống đan xem đã tác động đến sự biến đổi về văn hóa tộc 

ngƣời, kể cả luật tục. Sự thay đổi mô hình làng truyền thống đã thay 

đổi kéo theo sự đổi thay mối quan hệ giữa cá nhân, quan hệ gia đình 

và dòng họ. Tính cộng đồng mờ dần, thay vào đó là vai trò quyết định 

của cá nhân, gia đình nhỏ trội hơn.  

Sự đổi thay về quyền sử dụng, không gian rừng thiêng đã 

biến đổi và vùng đất phi nông nghiệp không thuộc quyền sở hữu của 

cộng đồng làng. Tính hệ lụy này không những cảnh báo về sự biến 

đổi về môi trƣờng mà còn là nguyên nhân khiến các phong tục tập 

quán – cơ sở hình thành hành vi, thái độ ứng xử của con ngƣời đối 

với thiên nhiên, giữa con ngƣời với con ngƣời đã từng tồn tại rất lâu 

đời cũng đang dần biến mất. Sự thay đổi ấy để lại hệ quả không mấy 

khả quan đối với đời sống kinh tế và văn hóa của ngƣời Bahnar và 

các tộc ngƣời tại chỗ, làm thay đổi cơ cấu làng cũng nhƣ tín ngƣỡng 

của họ. Song song với hình thức sở hữu của nông lâm trƣờng, đất 

đai, các khu rừng thiêng gắn kết con ngƣời với thiên nhiên bị xâm 

phạm nghiêm trọng. Sự không thích ứng kịp khiến đời sống của họ 

ngày càng tụt dần và tình trạng nghèo đói, hiện tƣợng thất nghiệp đã 
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xuất hiện trong cộng đồng Bahnar. Quyền sở hữu tập thể truyền 

thống của cộng đồng làng đối với đất và rừng nghiễm nhiên bị xoá 

bỏ, tất cả đất và rừng đều bị quốc hữu hoá. Nhƣ đã thấy ở trên, quyền 

sở hữu này chính là nền tảng vật chất, kinh tế, thậm chí là mối quan 

hệ ứng xử rất nhân văn với thiên nhiên của cộng đồng làng, sức 

mạnh nội tại này đã bị yếu đi, tất yếu kết cấu bền vững của làng cũng 

bị triệt tiêu. Mô hình tổ chức xã hội này đang phải đối mặt với những 

thách thức lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, của hội nhập.  

Sau năm 1975, đất rừng ở Tây Nguyên đƣợc lấy giao cho các 

binh đoàn quân đội làm kinh tế, sau đó cho các Liên hiệp xí nghiệp, 

rồi đến các nông trƣờng, lâm trƣờng trong chiến lƣợc phát triển bền 

vững Tây Nguyên. Mặc dù, nắm gần trọn đất, rừng, không phải đóng 

thuế, nhƣng hầu hết các đơn vị kinh tế quốc doanh sản xuất không có 

hiệu quả. Thập kỷ 80 chủ trƣơng đƣa đồng bào dân tộc vào các nông, 

lâm trƣờng cùng với diện tích canh tác của buôn làng, sau đó sang 

thập kỷ 90 lại trả dân cho địa phƣơng nhƣng không kèm theo đất 

canh tác. Cùng với tình trạng mua bán đất đai, núp dƣới danh nghĩa 

liên kết, những ngƣời làm kinh tế theo kiểu mới này lợi dụng để xin 

mua rẻ, thậm chí cố tình chiếm đoạt những vùng đất phục vụ cho lợi 

ích chung, mà họ tƣởng là vô chủ, do thiếu hiểu biết về sở hữu đất 

đai truyền thống của cƣ dân bản địa dẫn đến việc trang giành, mâu 

thuẫn gay gắt giữa bộ phận dân cƣ mới đến với dân tộc tại chỗ đã 

xuất hiện. 

Song song với vấn đề sở hữu toàn dân về đất đai, tốc độ tăng 

dân số cơ học quá nhanh khiến cho vùng ngƣời Bahnar nói riêng và 

toàn Tây Nguyên đang bị áp lực về mặt dân số, nhu cầu sinh hoạt 

không chỉ dựa vào việc sản xuất cây nông nghiệp và cây công 

nghiệp, mà lợi thế khai thác từ rừng đã không ngoài tầm ngắm của 



121 

các cá nhân và một số doanh nghiệp. Nạn phá rừng làm suy giảm tài 

nguyên và môi trƣờng sinh thái.  

Theo số liệu thống kê gần đây nhất, tình hình quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng giai đoạn 2006-2012 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Gia Lai, đầu năm 2006, tổng diện tích rừng của tỉnh là 

761.847,10 ha, trong đó rừng tự nhiên 727.035 ha, rừng trồng 

34.811,4 ha. Đến cuối năm 2011, tổng diện tích rừng còn 719.478 ha, 

trong đó rừng tự nhiên 664.876 ha, rừng trồng là 54.602 ha. Nhƣ vậy, 

chỉ trong vòng 5 năm, diện tích rừng tự nhiên giảm đến 62.159 ha. 

Đây thật sự là một báo động đối với việc suy giảm tài nguyên rừng. 

Bình quân mỗi năm diện tích rừng giảm 25.737 ha, chủ yếu là do các 

nguyên nhân nhƣ: chuyển mục đích sử dụng 101.696 ha (78%); khai 

thác rừng trồng theo kế hoạch 4.609 ha (4%); rừng bị khai thác, chặt 

phá trái pháp luật là 7.391 ha (6%); 802 ha rừng bị cháy. Chất lƣợng 

rừng cũng suy giảm rõ rệt, cụ thể: rừng có trữ lƣợng gỗ khá có diện 

tích rất thấp (1.772.744 ha), đạt độ che phủ là 32,4%; còn lại là chủ 

yếu rừng có trữ lƣợng thấp hoặc chƣa có trữ lƣợng [24] 

Tài nguyên thiên nhiên suy giảm 

Trong xã hội truyền thống, với số dân ít, trong vùng sinh thái 

rừng chủ yếu là ngƣời Bahnar và Jrai, nhu cầu sinh kế của cộng đồng 

chủ yếu dựa vào rừng tự nhiên, sự đa dạng nguồn tài nguyên rừng 

đáp ứng cơ bản nhu cầu của cộng đồng. Sự sự phát triển hoài hòa 

giữa môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng xã hội bởi sự trợ giúp đắc 

lực của các định chế đƣợc xây dựng trong luật tục trong việc quản lý 

tài nguyên rừng và bảo vệ tài nguyên rừng nên diện tích rừng, đặc 

biệt rừng già, rừng đầu nguồn đƣợc bảo vệ nghiêm ngặt.  

Do sự gia tăng mạnh về dân số, vấn đề di dân tự do, khai phá 

đất rừng trồng cây công nghiệp đã làm suy giảm cả về số lƣợng và 

chất lƣợng tài nguyên rừng. Chính điều đó đã ảnh hƣởng nghiêm 
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trọng đến môi trƣờng sống của ngƣời Bahnar và các tộc ngƣời thiểu 

số, các tác dụng có lợi khác của tài nguyên rừng và ảnh hƣởng 

nghiêm trọng đến nhận thức, cách đối xử của ngƣời dân với tài 

nguyên rừng. Báo cáo của tác giả Phùng Nhuệ Giang đã chỉ ra các 

nguyên nhân cơ bản tác động làm suy giảm tài nguyên rừng về số và 

chất lƣợng nhƣ sau:  

(a). Rừng và đất rừng thuộc quyền quản lý của Doanh nghiệp 

nhà nƣớc (180.355 ha), Ban quản lý rừng phòng hộ (196.863 ha) của 

UBND (301.531 ha), nhƣng trong thực tế trƣớc áp lực về tạp quán 

canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số và nhu cầu về lƣơng thực nên 

nhiều diện tích rừng bị phá để lấy đất canh tác. (b). Đất canh tác 

nƣơng rẫy đƣợc quy hoạch sử dụng triệt để và chƣa đúng mục đích. 

(c) Cộng đồng dân cƣ sống trong rừng, gần rừng, đặc biệt là ngƣời 

dân tộc thiểu số sinh kế phụ thuộc lớn vào tài nguyên rừng, nhƣng lại 

thiếu các hƣớng dẫn quản lý sử dụng rừng hợp lý nên đã có những 

tác động tiêu cực vào vốn rừng. (d). Vấn nạn khai thác gỗ, săn bắn 

trái phép vẫn đang diễn ra. (e). Diện tích rừng qua khai thác chƣa 

đƣợc tái đầu tƣ đúng mức để phục hồi, nuôi dƣỡng một cách đầy đủ 

và đúng qui trình kỹ thuật. (f) Khả năng quản lý của các cơ quan 

quản lý rừng còn hạn chế nên không thể đối phó với các áp lực phá 

rừng, xâm chiếm rừng từ nhiều phía… [23]. 

 Trong những năm 1990, khi cơ quan định canh định cƣ triển 

khai chƣơng trình di dân đến các vùng kinh tế mới tại các tỉnh Tây 

Nguyên, hậu quả là rừng, bao gồm cả rừng phòng hộ tự nhiên, đã bị 

phá hủy rất nhiều. Sự khai phá quá mức và không có kế hoạch đã gây 

ra xói mòn đất, giảm độ màu mỡ của đất, dẫn đến biến đổi khí hậu lũ 

lụt, hạn hán, gây nhiều thiệt hại về ngƣời và của không những ở Tây 

Nguyên mà cả các tỉnh lân cận. Nguồn nƣớc ngầm bị giảm, gây ra 

hạn hán nghiêm trọng. Có thể nói, rừng đầu nguồn và không gian 



123 

vùng đất phi nông nghiệp của ngƣời Bahnar và các tộc ngƣời tại chỗ 

ở tỉnh Gia Lai đã bị thu hẹp, diện tích rừng thành đất trong cây cộng 

nghiệp hoặc thành khu dân cƣ. Điều này, không chỉ phá vỡ hoàn toàn 

môi trƣờng sinh thái của cộng đồng mà còn làm ảnh hƣởng rất lớn 

các định chế của luật tục, phong tục tập quán. Hiện nay, thói quen 

canh tác luân khoảnh dƣờng nhƣ không còn nữa, tập quán đi rừng 

cũng đang dần bị triệt tiêu.  

Dân trí chƣa phát triển cao, ý thức về quyền sở hữu cá thể 

chƣa đƣợc vận dụng phù hợp với thực tiễn, đất đai canh tác một vài 

năm bị bạc màu, bà con không thể có diện tích khác để tiến hành 

luân khoảnh, nhu cầu cấp bách để trang trải cho con em hằng năm 

không đủ, điều đó đã khiến cho nhiều gia đình sang nhƣợng đất với 

giá rất hời trƣớc sự “quan tâm” của các gia đình và các doanh nghiệp 

có điều kiện…Sự không cân bằng về dân số kéo theo sự chông chênh 

về đời sống kinh tế đang diễn ra khá mạnh giữa các tộc ngƣời tại chỗ, 

điều ấy khó có thể phát triển bền vững trong tƣơng lai. Các chính 

sách kinh tế - xã hội chủ yếu thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế nhanh và 

ổn định xã hội mà không chú ý đúng mức đến việc khai thác, sử dụng 

các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng một cách bền vững [44].  

Diễn biến khí hậu ở khu vực này trong những năm gần đây đã 

chứng minh hậu quả của việc phá rừng phòng hộ đầu nguồn. Việc 

xâm lấn tài nguyên để lấy đất sản xuất đang ngày càng đe dọa lên an 

ninh môi trƣờng của cả khu vực Tây Nguyên. Quản lý luồng di dân 

tự do đang trở thành thách thức lớn đối với chính quyền địa phƣơng 

các tỉnh Tây Nguyên cũng nhƣ triển vọng phát triển bền vững của 

khu vực này. Bên cạnh suy thoái môi trƣờng và phá vỡ an ninh sinh 

thái, những nguy cơ về bất ổn xã hội, “sốc” văn hóa, tranh chấp tài 

nguyên [52] trong cộng đồng có thể nảy sinh.  
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Từ các tác động trên đây, không gian môi trƣờng sinh thái 

của ngƣời Bahnar bị thu hẹp, rừng không thuộc quyền quản lý của 

cộng đồng nên kéo theo các định chế của luật tục cũng không 

đƣợc vận dụng. Điều có thể nhận thấy, trong hệ thống luật tục đã 

sƣu tầm đƣợc, sự tồn tại của các điều luật liên quan đến việc bảo 

vệ tài nguyên môi trƣờng chiếm tỷ lệ thấp nhất (6/22 điều, chỉ 

chiếm 27,3%). 

2.4.2. Sự thay đổi về phương thức sản xuất 

Nhƣ các tộc ngƣời khác ở Tây Nguyên, khi kỹ thuật canh tác 

còn lạc hậu, tộc ngƣời Bahnar làm rẫy bằng luân khoảnh, một khoảnh 

đất canh tác hơn hai năm thì bạc màu, ngƣời ta để hƣu canh, chuyển 

sang đốt một khoảnh rừng khác. Kỹ thuật chặt và đốt rừng làm rẫy 

đƣợc quy định rất chặt chẽ trong luật tục, không hề lãng phí và ít khi 

để xảy ra cháy rừng… Mỗi hộ trong làng thƣờng có ít nhất 2 vạt rẫy. 

Phƣơng thức canh tác luân khoảnh là phƣơng thức khai thác bền vững 

đƣợc tích lũy hàng nghìn đời. Cuốn sách nổi tiếng Chúng tôi ăn rừng... 

của nhà dân tộc học George Condominas chính là nói về cách sinh 

sống này của ngƣời Mnông Gar ở nam Đăk Lăk. Đây là phƣơng thức 

canh tác “luân khoảnh”. Kinh nghiệm đƣợc tổng kết ở nhiều nơi trên 

thế giới cho thấy nếu mật độ dân số không quá 10 ngƣời/km² thì làm 

rẫy không hề phá rừng. Các quy định này trở thành những nguyên tắc 

ứng xử hài hòa và tôn trọng thiên nhiên.  

Từ sản xuất nông nghiệp nƣơng rẫy chuyển sang hợp tác hóa, 

cơ cấu vật nuôi cây trồng cũng chuyển dịch theo hƣớng đi dần vào 

sản xuất hàng hóa. Những năm sau 1975, chú trọng đến cây lƣơng 

thực để đáp ứng nhu cầu thiếu ăn đang diễn ra tại địa phƣơng. Hiện 

tại, hầu hết bà con nông dân ngƣời Bahnar phát triển sản xuất cây 

công nghiệp nhƣ cà phê, tiêu và hoa màu trên diện tích đất canh tác 

của mình. Những nông lâm trƣờng hình thành và việc đƣa dân kinh 
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tế mới sống xen cài với các làng đồng bào dân tộc Bahnar và các dân 

tộc tại chỗ đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng tiểu vùng 

và truyền bá kỹ thuật trồng trọt mới vào bộ phận cƣ dân, hình thức. 

Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, cuộc vận động đƣa đồng bào địa 

phƣơng vào các nông lâm trƣờng quốc doanh nhằm giải quyết vấn đề 

định canh – định cƣ, mong cải thiện đời sống cho đồng bào và giảm 

bớt sự va chạm giữa kinh tế quốc doanh với kinh tế tập thể và hộ gia 

đình. Sự chuyển đổi giữa hình thái canh tác nƣơng rẫy tự cung, tự 

cấp sang hình thái kinh tế tập trung, hƣởng theo công lao động dần 

dần phù hợp với ngƣời Bahnar tại các địa phƣơng của tỉnh Gia Lai. 

Sự thay đổi về phƣơng thức sản xuất, sự thay đổi cơ cấu cây trồng và 

sự di dời chỗ ở đã tác động và làm thay đổi cơ cấu làng cũng nhƣ tín 

ngƣỡng của họ. Các quy định của luật tục không còn đƣợc tận dụng 

trong việc bảo vệ tài nguyên đất, nƣớc và tài nguyên rừng.  

Sự thay đổi về sở hữu, canh tác đất đai và phát triển kinh tế 

hộ gia đình 

Nhƣ đã đề cập ở nội dung trên, quyền sở hữu đất đai của 

ngƣời Bahnar thuộc quyền sở hữu tập thể. Diện tích canh tác ít hay 

nhiều phụ thuộc vào nhu cầu của hộ gia đình. Trong xã hội truyền 

thống, kinh tế tộc ngƣời Bahnar gắn chặt với tự nhiên, cộng sinh với 

tự nhiên. Quá trình cộng sinh này hình thành những nguyên tắc ứng 

xử đúng mực đối với tài nguyên thiên nhiên. Điều đó thể hiện qua 

việc sỡ hữu đất rừng đối với phát triển kinh tế truyền thống. Sở hữu 

đất -rừng của một làng gồm có: (1) Đất thổ cƣ (làng); (2) Đất nông 

nghiệp (đất canh tác nƣơng rẫy và đất phi nông nghiệp) và (3) đất 

rừng thiêng (bến nƣớc, đất rừng đầu nguồn và khu mộ địa). 

Condominas cho rằng: Các loại đất rừng đó hợp thành không gian 

sinh tồn (espace vital), không gian xã hội (espace social) và phát 

triển kinh tế bền vững.  



126 

Đất, rừng thuộc sở hữu tập thể, tơm plei và Hội đồng làng 

quản lý đất, rừng của cộng đồng làng bằng các nguyên tắc của luật 

tục và đƣợc phân phối theo nhu cầu của từng hộ gia đình. Hằng năm, 

đất rừng làm rẫy có thể đƣợc điều chỉnh lại giữa các hộ nếu có ngƣời 

đông lên hay giảm đi. Về nguyên tắc, các hộ trong làng có thể 

chuyển đổi đất rừng canh tác cho nhau, nhƣng tuyệt đối không đƣợc 

chuyển nhƣợng ra khỏi làng. Quyền sở hữu tập thể của cộng đồng 

làng đối với đất và rừng chính là nền tảng kinh tế, vật chất của cộng 

đồng làng.  

Khi nền cây công nghiệp chƣa phát triển, kinh tế nông nghiệp 

là chính. Nông nghiệp nƣơng rẫy mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự 

cấp. Cơ sở trồng trọt là nƣơng rẫy, vƣờn nhà. Rẫy đƣợc hình thành 

trên những vùng đất bằng và dốc với kỹ thuật canh tác tiền công 

nghiệp. Hình thức dùng gậy chọc lỗ tra hạt, dùng tay để tuốt lúa vào 

mùa thu hoạch khá phổ biến. Nƣơng rẫy đƣợc canh tác theo chu kỳ 

khép kín. Cộng đồng canh tác trên những vùng đất thuộc phạm vi của 

làng mình theo hình thức quay vòng khép kín trên một diện tích 

tƣơng đối nhất định. Một vạt rẫy sau khi bạc màu đƣợc cộng đồng bỏ 

hóa từ 3 đến 7 năm để đất “có thời gian dƣỡng bệnh” và có thời gian 

“đất nghỉ ngơi’’. Trên cơ sở quan niệm vạn vật hữu linh, cộng đồng 

cho rằng đất – rừng có linh hồn nhƣ một sinh vật sống, chính vì thế 

khi đất đai bạc màu cũng là lúc đất đai bị ốm. Quan niệm này không 

chỉ thể hiện thái độ của họ đối với tài nguyên đất mà còn thể hiện 

mối tƣơng tác của con ngƣời đối với môi trƣờng sinh sống. Mỗi gia 

đình thƣờng có mảnh vƣờn ở xa nhà, đây là diện tích rẫy đã đƣợc 

canh tác lúa trong một thời gian nhất định, hoặc từ diện tích của một 

làng cũ. Thƣờng dùng để trồng các cây nông phụ sản. Mặc dù chăn 

nuôi chƣa theo quy mô lớn, chƣa trở thành hàng hóa để xuất khẩu, 

nhƣng đàn gia súc của họ phát triển phong phú cả về chất và lƣợng, 
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đáp ứng đƣợc nhu cầu của hộ gia đình. Gia súc có giá trị nhƣ trâu, bò 

không chỉ đƣợc định giá trong việc trao đổi các hiện vật quý hiếm 

nhƣ cồng, chiêng, nồi đồng... mà trâu, bò còn đƣợc dùng để phục vụ 

cho các nghi lễ - lễ hội truyền thống. 

Việc trao đổi hàng hóa đã phát triển nhƣng chƣa chuyên 

nghiệp. Các hình thức tận dụng nguồn sản phẩm thiên nhiên chiếm 

một vị trí tƣơng đối. Để bổ sung nguồn thức ăn hằng ngày, hái lƣợm 

đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của họ vào mùa nông 

nhàn (thƣờng đƣợc bắt đầu từ sau tháng 12 DL đến tháng 4 DL). 

Ngoài đất rừng thuộc phạm vi canh tác, còn có đất phi nông nghiệp, 

đó là những không gian phục vụ cho nhu cầu săn bắn, đánh bắt hay 

hái lƣợm. Khu đất phi nông nghiệp có hai loại: Loại trên cạn thƣờng 

là những vùng đất trắng, ít độ phì nhiêu, đất bạc màu trên cạn, tƣơng 

đƣơng với rừng thƣa, rừng khộp trên cạn… Loại thứ hai là khu vực 

gần đầm lầy, ao hồ, sông suối. Nếu nhƣ loại đất phi nông nghiệp là 

không gian để cộng đồng săn bắn, cải thiện bữa ăn vào mùa nông 

nhàn thì loại đất thứ hai thƣờng đƣợc cộng đồng đánh bắt hải sản vào 

mùa khô. Đƣợc thiên nhiên ƣu đãi, cộng đồng có tập quán đi rừng tập 

thể để tìm kiếm gỗ quý, hái dƣợc liệu, thu lƣợm nhu yếu phẩm, hoặc 

săn bắn, thu lƣợm thảo dƣợc… Tập quán này đã tạo nên một nhu cầu 

sinh hoạt văn hóa trong quá trình tƣơng tác với tự nhiên. Có thể nói, 

ngoài phục vụ cho nhu cầu ăn ở và sinh hoạt thƣờng ngày, sản phẩm 

nông nghiệp của họ và các sản phẩm khai thác từ thiên nhiên đủ sức 

phát triển kinh tế cho từng hộ gia đình và cộng đồng.  

Hiện nay, do áp lực của quá trình tăng dân số, hàng loạt cánh 

rừng bị phá, đất canh tác và đất rừng phi nông nghiệp bị thu hẹp, tài 

nguyên cạn kiệt, sự biến đổi khí hậu đã ảnh hƣởng đến hoạt động 

kinh tế của ngƣời Bahnar. Trong bối cảnh chung ở Tây Nguyên, nền 

kinh tế Tây Nguyên đang diễn ra quá trình cơ cấu lại với sự chuyển 
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biến từ sở hữu ruộng đất cộng đồng buôn làng sang đa hình thức sở 

hữu đan xen nhau, từ kinh tế nông nghiệp nƣơng rẫy, tự cấp tự túc, 

sang kinh tế hàng hoá, từ thuần tuý sử dụng tri thức bản địa sang ứng 

dụng tri thức khoa học - công nghệ kết hợp với phát huy tri thức bản 

địa. Dƣới tác động của cơ chế thị trƣờng, biến đổi đời sống xã hội 

những năm qua rất sâu sắc, dẫn đến gia tăng phân hóa giàu nghèo. Sự 

chậm thích ứng với kinh tế thị trƣờng của cộng đồng càng thua thiệt 

về cơ hội phát triển, tiếp cận nguồn lực, kể cả nguồn lực tự nhiên. 

Biến đổi nêu trên có mặt tích cực là tạo ra khả năng mới đối với nền 

sản xuất vật chất của cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá 

và khai thác thế mạnh của nguồn lực văn hoá nhân văn truyền thống 

nhƣng cũng tạo nên sự đứt gãy trong phƣơng thức sản xuất, gây nên 

những đảo lộn về mặt kinh tế - xã hội ở Gia Lai và Tây Nguyên, tạo 

ra khoảng cách khá lớn về kinh tế giữa nhóm ngƣời, nhóm dân tộc, 

giữa nông thôn và thành thị. Đó còn là nguy cơ khai thác nguồn lợi 

tự nhiên quá khả năng chịu đựng và tái sinh của bản thân nó, dẫn tới 

tai biến môi trƣờng nhƣ hiện nay. Sự biến đổi này tác động đến 

quyền sở hữu đất đai và phát triển kinh tế hộ gia đình. Thực hiện 

chiến lƣợc dàn dân, đất đai thuộc quyền sở hữu các hộ gia đình cá 

thể, luật tục chỉ dùng để giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai 

khi có tranh chấp hoặc dùng để phân chia quyền sở hữu giữa các 

thành viên trong hộ gia đình theo phong tục chứ không còn có hiệu 

lực trong việc phân chia sở hữu giữa các hộ gia đình.  

Trong phát triển kinh tế hộ gia đình, vai trò của luật tục 

dƣờng nhƣ mờ nhạt, yếu tố này chỉ xuất hiện khi các hộ gia đình 

phân chia nguồn lực đất đai cho các con cháu của họ khi lập gia đình. 

Việc quyết định tiếp cận đến nguồn vốn hoặc chuyển đổi cây trồng, 

vật nuôi dƣờng nhƣ không phụ thuộc nhiều vào các quy định truyền 

thống, và vai trò của tơm plei và các thành viên trong dòng họ không 
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xuất hiện khi các cặp vợ chồng trong các hộ gia đình quyết định đến 

các vấn đề liên quan đến mau bán đất đai, nguồn lực, các phƣơng 

tiện sản xuất hay sản phẩm mà họ làm ra.  

2.4.3. Sự biến đổi về cơ cấu tổ chức xã hội 

Thứ nhất: Sự biến đổi về cơ tầng dân số 

Là một vùng đất giàu tiềm năng kinh tế, Tây Nguyên trở 

thành địa hạt thu hút nhiều luồng dân cƣ của cả nƣớc. Tác động của 

sự biến đổi cơ cấu xã hội truyền thống đang diễn ra nhanh chóng ở 

Tây Nguyên đƣợc thể hiện qua cơ cấu thành phần tộc ngƣời của 5 

tỉnh Tây Nguyên. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nguyên vào 

năm 2012, Tây Nguyên đã có sự hiện diện của 54 dân tộc Việt 

Nam. Sự thay đổi về dân số này tạo nên một áp lực cho Tây 

Nguyên và làm thay đổi toàn bộ diện mạo của các tỉnh và sự phân 

tầng xã hội nhanh chóng tác động đến sự biến đổi văn hóa - lối sống 

ở Tây Nguyên hiện nay. 

Ngoài di dân theo chính sách, một trong những nguyên nhân 

chính là do tình trạng di cƣ tự do kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn còn 

diễn ra phức tạp. Tính từ sau 1975 đến nay, phân tầng xã hội ở Tây 

Nguyên diễn ra càng mạnh mẽ. Biến đổi cơ cấu xã hội còn phản ánh 

ở quan hệ giữa dân tộc tại chỗ với các dân tộc nhập cƣ. Năm 1976, 

dân số Tây Nguyên là 1.225.000 ngƣời, gồm 18 dân tộc, trong đó 

đồng bào dân tộc thiểu số là 853.820 ngƣời (chiếm 69,7% dân số). 

Chỉ tính từ năm 1990 đến năm 2000, đã có 160 nghìn hộ với khoảng 

810.000 nhân khẩu di cƣ tự do đến Tây Nguyên, làm cho dân số toàn 

vùng tăng đột biến. Nơi xuất xứ của dòng di cƣ tự do chủ yếu từ các 

tỉnh miền núi phía Bắc và khu IV cũ, nhất là những địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thành phần di cƣ đông nhất là ngƣời 

Kinh, chiếm 64%; tiếp đó là một số dân tộc thiểu số phía Bắc (Tày, 

Nùng, Thái, Dao, Mông...) chiếm 17%; còn lại là các dân tộc khác. 
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Năm 2004, dân số Tây Nguyên là 4.668.142 ngƣời, gồm 46 dân tộc, 

trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 1.181.337 ngƣời (chiếm 25,3% 

dân số). Nhƣng hiện nay, dân số toàn vùng đã lên đến 5.115.437 

ngƣời. Cộng đồng ngƣời Kinh chiếm 66,9% (3.416.875 ngƣời), 

ngƣời Kinh có mặt rộng khắp từ nông thôn đến thành thị của 5 tỉnh 

và năm vai trò chủ động trong các lĩnh vực. Lực lƣợng cán bộ chủ 

chốt trong bộ máy nhà nƣớc từ cấp huyện trở lên, ngƣời Kinh chiếm 

khoảng 95-95%. Nhờ ƣu thế vƣợt trội trong tiếp cận các nguồn lực, 

ngƣời Kinh là đối tƣợng chính đƣợc hƣởng thụ nhiều nhất thành quả 

phát triển của Tây Nguyên từ sau 1975 [30,160-162]. Các DTTS nơi 

khác đến chiếm 8.73% (446.124 ngƣời), chủ yếu là các dân tộc phía 

Bắc, tập trung chủ yếu là tộc ngƣời Tày, Nùng, Dao, H’Mông, Thái, 

Mƣờng, Dao. Nhóm cộng đồng phía Bắc có mặt ở Gia Lai, Đăk, Lăk, 

Đắk Nông và Lâm Đồng, trong đó tập trung đông nhất là ở Đăk Lăk, 

Đắk Nông. Bằng nhiều phƣơng thức sản xuất nông nghiệp và buôn 

bán nhỏ lẻ, nhóm cộng đồng phía Bắc đã thích ứng với môi trƣờng 

xã hội ở Tây Nguyên, trở thành những nông hộ sở hữu một quỹ đất 

vừa đủ để bảo đảm một cuộc sống gia đình ổn định, một bộ phận 

tham gia vào bộ máy Nhà nƣớc ở các địa phƣơng của các tỉnh Tây 

Nguyên tƣơng đối dễ dàng hơn hơn so với đồng bào tại chỗ. Riêng 

tộc ngƣời H’mông có mặt ở Tây Nguyên gần 50.000 ngƣời, chủ yếu 

sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa, xu hƣớng di cƣ vào Tây Nguyên 

của nhóm này vẫn đang tiếp tục diễn ra. DTTS tại chỗ chỉ còn chiếm 

26,58% (1.360.206 ngƣời) [30, 165]. Nhóm tộc ngƣời bản địa từ chỗ 

là chủ nhân đa số của vùng đất trù phú, giàu tiềm năng đã trở thành 

nhóm cộng đồng thiểu số tuyệt đối ngay trên mảnh đất của chính họ. 

Một bộ phận đã sớm thích nghi với môi trƣờng cộng cƣ mới, tham 

gia vào cấp chính quyền từ cơ sở đến cấp tỉnh, phát triển kinh tế, 

nông hộ đƣợc hƣởng lợi từ cơ sở hạ tầng, các chƣơng trình phát triển 
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nông thôn của Chính phủ... dần dần chuyển hóa từ cộng đồng truyền 

thống sang cộng đồng đô thị, hiện đại. Tuy nhiên, nhóm cộng đồng 

Bahnar và dân cƣ bản địa vẫn đang đối diện với nhiều thách thức 

mới. Tỷ lệ nghèo theo điều tra của Vụ Kế hoạch năm 2012, số hộ 

nghèo ở Tây Nguyên chiếm tỷ lệ 15%, cận nghèo là 6.19% so với cả 

nƣớc, tập trung chủ yếu là cộng đồng bản địa là chính. Theo báo cáo 

tháng 5/2014 về việc “Khởi động Dự án giảm nghèo ở Tây Nguyên 

giai đoạn 2014-2019” của Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, hiện tại “ khoảng 

74% ngƣời dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đang sống dƣới chuẩn 

nghèo”. Thông tin tháng 1/2016 từ Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết: 

năm 2015, các tỉnh Tây Nguyên còn 18% hô ̣nghèo là đồng bào dân 

tôc̣ thiểu số, trong tổng số các hộ nghèo của toàn khu vực [30]. 

Tƣơng tự nhƣ các tỉnh Tây Nguyên, tác động của sự biến đổi 

cơ cấu xã hội truyền thống đang diễn ra nhanh chóng ở tỉnh Gia Lai, 

sự biến đổi đƣợc thể hiện qua cơ cấu từng tộc ngƣời và cơ cấu các 

tộc ngƣời trên toàn vùng. Sự thay đổi về cơ cấu dân số làm thay đổi 

toàn bộ diện mạo của tỉnh và sự phân tầng xã hội nhanh chóng tác 

động đến sự biến đổi của văn hóa truyền thống và luật tục. Số liệu 

mới nhất vào năm 2016 của Cục thống kê tỉnh Gia Lai, số dân toàn 

tỉnh Gia Lai cụ thể  là:  
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Bảng 2.5. Dân số trung bình phân chia theo dân tộc năm 2016 

Đơn vị hành chính 
Tổng số 

 

Chia ra 

Kinh Jarai Bahnar Khác 

 1.417.259 782.945 417.528 172.034 44.752 

1. Thành phố Plei Ku 231.387 200.733 25.788 2.292 2.574 

2. Thị xã An Khê 66.840 65.156 22 1.287 375 

3. Thị xã Ayun Pa 37.752 19.855 17.337 0 560 

4. Huyện Kbang 65.932 34.302 0 26.091 5.539 

5. Huyện Đắk Đoa 110.345 49.030 20.870 39.414 1.031 

6. Huyện Chƣ Pah 72.434 33.740 31.620 6.160 914 

7. Huyện Ia Grai 96.382 49.264 45.871 238 1.009 

8. Huyện Măng Yang 64.607 24.499 79 37.397 2.632 

9. Huyện Kông Chro 48.438 11.906 1.567 34.102 864 

10.  Huyện Đức Cơ 70.651 39.217 30.203 49 1.182 

11.  Huyện Chƣ Prông 109.134 57.175 37.255 74 14.630 

12.  Huyện Chƣ Sê 117.021 62.536 44.378 9.424 683 

13.  Huyện Đắk Pơ 41.953 31.868 3 9.031 1.051 

14.  Huyện Ia Pa 54.624 16.347 31.997 4.302 1.978 

15.  Huyện Krông Pa 81.014 24.363 55.749 9 893 

16.  Huyện Phú Thiện 77.667 30.398 38.844 1.290 7.135 

17.  Huyện Chƣ Pƣh 71.078 32.557 35.945 874 1.702 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai, 6/2017, trang 29) 

Sự cộng cƣ, đan xen và biến động về thành phần dân tộc đã 

tạo ra cho tỉnh Gia Lai một bức tranh nhiều màu sắc, đồng thời làm 

biến đổi không gian văn hóa xã hội, môi trƣờng, nạn phá rừng, tác 

động đến biến đổi khí hậu một cách trầm trọng, ngƣời Bahnar và 

nhóm cộng đồng tại chỗ thiếu đất sản xuất, tăng tỷ lệ nghèo đói ngày 

càng tăng, văn hóa truyền thống trên đà suy thoái, lai căng. Sự biến 

đổi này “không chỉ diễn ra một cách tự nhiên, mà theo một kế hoạch, 

lộ trình cơ học, phi tự nhiên... Sự xáo trộn cơ cấu tộc người chính là 

nguyên nhân cơ bản tạo ra những tiềm ẩn về tranh chấp, phân hóa 

xã hội giữa các tộc người” [30,147]. Theo thống kê của Theo thống 
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kê của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, tỷ lệ nghèo đói thƣờng rơi vào 

nhóm cộng đồng tại chỗ, cụ thể theo thống kê năm 2015 hộ cận 

nghèo của ngƣời Jrai là 53,425 hộ, hộ ngƣời Bahnar là 25,793 hộ. 

Các định chế của luật tục dƣờng nhƣ co cụm lại trong không gian 

làng – không gian xã hội của ngƣời Bahnar và Jrai, và không có dụng 

gì đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng, nguồn nƣớc và đất đai 

trong các nhóm dân tộc di dân nhƣ ngƣời Kinh và các dân tộc miền 

núi phía Bắc.  

Thứ hai: Sự biến đổi về cơ tầng xã hội truyền thống   

Cấu trúc xã hội truyền thống của ngƣời Bahnar đƣợc cấu 

thành bởi 4 yếu tố chính: không gian làng, đất rừng thiêng (bến nƣớc, 

rừng đầu nguồn, rừng mộ địa), đất rừng nông nghiệp và đất phi nông 

nghiệp. Tuy nhiên, trƣớc sự tác động của nhiều yếu tố, 4 yếu tố này 

đang bị thu hẹp dần, có nơi bị xâm phạm nghiêm trọng. Một cách 

ngẫu nhiên không gian vận dụng luật tục trong môi trƣờng xã hội và 

các thành tố liên quan đến sự tồn tại và phát triển của làng bị thu hẹp 

lại. Sự biến đổi cơ tầng xã hội đƣợc biểu hiện qua các thiết chế làng, 

nguyên tắc quan hệ xã hội và các thành tố cơ bản của nó:  

Nhƣ chúng ta đã biết, ngoài những ngôi nhà sàn đƣợc bao bọc 

bởi màu xanh của rừng và hơi ấm của đất, làng (ngƣời Bahnar gọi là 

plei, plơi, đe) là đơn vị xã hội cơ bản chứa đựng trong đó cơ tầng văn 

hóa tộc ngƣời. Trong đó ý thức cá nhân gắn với ý thức cộng đồng 

làng. Con ngƣời đƣợc sinh ra là một bộ phận nhỏ hòa đồng cùng với 

gia đình và cộng đồng làng, không thể tách ra khỏi làng. Nguyên 

Ngọc - một học giả gắn bó sâu nặng với Tây Nguyên đã kết luận: Ở 

Tây Nguyên, hình phạt nặng nề nhất, nỗi đau đớn lớn nhất, điều nhục 

nhã nhất đối với một ngƣời là bị đuổi khỏi làng. Thậm chí trong 

trƣờng hợp đó con ngƣời mất luôn cả tính ngƣời. Nếu ta thƣờng nói 

ngƣời Tây Nguyên có tính cộng đồng rất cao, thì đó là tính cộng 
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đồng làng, thậm chí còn sâu đậm và cụ thể hơn cả ý thức về tộc 

ngƣời. Sự gắn kết giữa các cá nhân trong làng tạo thành một cộng 

đồng làng bền chặt thông qua vai trò của tơm plơi với các kră plơi 

hội đồng làng… Bên ngoài vỏ bọc của bề dày sự thể nghiệm, với thời 

gian chứa đựng trong họ hệ thống giá trị tri thức dân gian về phong 

tục tập quán, về kinh nghiệm thời tiết, về địa thế, về canh tác sản 

xuất, về ứng xử dân gian….nhƣng cũng rất đỗi gần gũi, thân thiện, 

hòa đồng với cộng đồng khi sinh hoạt, nhƣng cũng rất công bằng, 

nghiêm khắc khi xử phạt ai đó có lỗi. Sức sống bền bỉ của làng 

không những đƣợc tạo thành bởi các động thái của cá nhân mà còn 

dựa trên một nguyên tắc mang tính luật pháp đó là luật tục. Một 

nguyên tắc đƣợc cộng đồng tuân thủ và thực hiện nghiêm túc dƣới 

hình thức là những phong tục (droit coutumier) [33].  

Trƣớc đây, các sự kiện lớn nhỏ, niềm vui hay nỗi buồn của 

một ngƣời, một gia đình, một dòng họ đều tác động đến cả cộng 

đồng làng. Một sự ra đi đột ngột của một số phận bất hạnh nào đó 

khiến cả làng đau buồn, thƣơng tiếc. Một vận may của một cá nhân 

cũng đƣợc cả làng đến chia sẻ, vui mừng… tất thảy đƣợc tạo thành 

một kết cấu bền vững, vận hành liên tục theo một nguyên tắc định 

hình từ ngàn đời theo nhịp điệu của không gian và thời gian, đúng 

nhƣ Heghen đã khẳng định “tính chất phác và giản dị của nó, tổ 

chức thị tộc đó quả là một chế độ tốt đẹp đặc biệt! Không có quân 

đội, hiến binh, cũng không có tổng đốc, không có quan cai trị và 

cũng không có quan toà và không có kiện cáo. Thế mà mọi việc đều 

trôi chảy cả”[42]. 

Trong các quy trình vận dụng luật để hòa giải các vụ việc liên 

quan đến cá nhân, gia đình, hay cộng đồng đều tuân thủ và vận hành 

theo tôn chỉ chung của làng. Từ các công việc liên quan đến nông vụ, 

đến các quy trình liên quan đến hôn nhân, tang lễ, cƣới hỏi, phân chia 
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tài sản, đất đai, nguồn nƣớc… đƣợc thực hiện dân chủ công khai. Có 

thể nói, tính cố kết cộng đồng thấm đẫm trong tất cả các quy trình 

canh tác, tạo thành một sợi dây vô hình bền chặt kết nối các cá nhân 

thành một khối thống nhất, đoàn kết gắn bó. Trên lƣng những quả 

đồi vào mùa nông vụ ngƣời ta có thể đoán biết đƣợc họ thuộc làng 

nào, thông qua vị trí đất canh tác và sự xuất hiện của các vị già làng. 

Mặc dù trong thời gian canh tác vai trò già làng không còn gắn chặt 

với các quy trình canh tác của các gia đình nữa. Khi nguồn lực đất 

đai nông nghiệp và phi nông nghiệp bị thu hẹp lại, tập quán này đã 

mờ dần. Vai trò của luật tục của ngƣời Bahnar nói riêng và luật tục 

của các cộng đồng Tây Nguyên chỉ đƣợc ứng dụng trong các tập 

quán hằng ngày mà thôi.  

Thứ hai, mô hình làng truyền thống đã thay đổi kéo theo sự 

đổi thay giữa cá nhân, giữa các gia đình và các dòng họ - yếu tố tạo 

nên tính bền chặt trong xã hội truyền thống. Vai trò của các già làng, 

hội đồng già làng, chủ bến nƣớc và những già làng am hiểu về luật 

tục chƣa đƣợc chính quyền địa phƣơng xem trọng. Chƣa phát huy hết 

tính đồng bộ giữa chính quyền cấp cơ sở với các trí thức dân tộc 

thiểu số và các già làng am hiểu về văn hóa truyền thống. Đặc biệt 

cán bộ là ngƣời dân tộc thiểu số làm công tác tuyên truyền văn hóa 

quần chúng ở địa phƣơng còn rất mỏng. Cán bộ các cấp chƣa lƣu tâm 

nhiều đến tri thức bản địa và giá trị tích cực của luật tục nên đôi lúc 

đã áp đặt những quan điểm không phù hợp với nhận thức, với tâm tƣ 

nguyện vọng của cộng đồng, giữa pháp luật của Nhà nƣớc và luật tục 

của địa phƣơng trong công tác dân vận, phong trào đoàn thể thực sự 

chƣa đƣợc áp dụng rộng rãi.  

Phƣơng thức sinh sống là yếu tố trực tiếp hình thành tính 

cộng đồng tạo nên một đặc trƣng văn hóa. Làng chính là không gian 

nuôi dƣỡng, duy trì giá trị, kinh nghiệm ngàn đời đƣợc lắng lại trong 
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luật tục. Kinh nghiệm thành công quan trọng nhất là phải hiểu biết 

sâu xa và dựa chắc vào đặc điểm xã hội này, phát huy đƣợc vai trò 

của làng, của già làng trong mọi việc, ở mọi tình huống. Những mô 

hình làng theo kiểu truyền thống của ngƣời Bahnar chỉ còn rải rác ở 

một số địa phƣơng. Thay vào đó là những ngôi làng sống đan xen, 

cộng cƣ giữa cộng đồng Bahnar với cộng đồng di cƣ.  

Thứ thứ ba, song song với không gian xã hội làng, ngƣời 

Bahnar xem khu mộ địa là đất rừng thiêng – một không gian văn hóa. 

Nơi đó cộng đồng dùng để chôn cất và thực hiện các nghi thức để 

tiễn đƣa ngƣời chết, nơi giao lƣu gặp gỡ của cộng đồng, nơi sáng tạo 

nghệ thuật điêu khắc, nơi bảo lƣu, trƣng bày và phát huy giá trị của 

văn hóa dân gian. Trƣớc sự cạn kiệt của rừng, diện tích đất hẹp dần, 

nhiều khu mộ địa của nhiều làng chỉ đủ để tiễn đƣa một ai đó qua đời 

hoặc bị bê tông hóa để ngăn chặn nạn trộm cắp. Các tƣợng nhà mồ bị 

xâm phạm nghiêm trọng. Nạn trộm cắp tƣợng nhà mồ, hoặc đào mộ 

tìm đồ cổ xảy ra. Sự xúc phạm không gian thiêng ấy vẫn đƣợc bà con 

vận dụng để xử phạt những kẻ coi thƣờng pháp luật và luật tục. Khu 

mộ địa – nơi tiễn đƣa atâo và không gian văn hóa công chiêng ấy 

chƣa đƣợc chính quyền chú ý. Việc mua bán đất trái phép chƣa đƣợc 

ngăn chặn kịp thời gây ra hành vi xâm lấn, mâu thuẫn. Tiềm ẩn nguy 

cơ xung đột quyền lợi.  

Thứ tư, bến nƣớc, nguồn nƣớc sinh hoạt – một trong những 

yếu tố thể hiện đặc trƣng văn hóa, vừa là nơi cung cấp nguồn nƣớc 

sinh hoạt vừa là không gian tổ chức lễ hội cúng bến nƣớc, nơi diễn 

tấu cồng chiêng. Hoạt động này vừa thỏa mãn đời sống tinh thần của 

cộng đồng, vừa giáo dục ý thức, thái độ của con ngƣời đối với tài 

nguyên đất, nƣớc và tài nguyên rừng. Hiện nay, rừng đầu nguồn bị 

xâm phạm nghiêm trọng, các nguồn nƣớc bị ô nhiễm và cạn kiệt, và 

chỉ còn rải rác ở một số địa phƣơng. Việc tổ chức cúng bến nƣớc 
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cũng dần bị mai một. Ở một số vùng bến nƣớc còn trở thành nơi 

hoang phế.  

Thứ tư: Đất rừng canh tác nƣơng rẫy và đất rừng phi nông 

nghiệp là một trong bốn yếu tố tạo nên văn hóa dân gian và lễ hội 

Tây Nguyên. Trong quan niệm của ngƣời Bahnar, đất rừng không chỉ 

là tài nguyên, môi trƣờng sinh thái mà còn là không gian thiêng, 

không gian sinh hoạt văn hóa. Chính vì thế, nƣơng rẫy và vùng đất 

đánh bắt và săn bắn trở thành nơi thực hiện một số lễ hội dân gian, 

nơi vận dụng các nguyên tắc của luật tục trong việc tôn trọng tổ chức 

đi săn, hái lƣợm hoặc phân chia sản phẩm thu lƣợm đƣợc vào mùa 

nông nhà. Hiện nay, vùng đất rừng phi nông nghiệp đã cá thể hóa, 

hoặc doanh nghiệp hóa, nên việc vận dụng luật trong bảo vệ tài 

nguyên rừng, đất cũng đã bị triệt tiêu.  

Nhƣ vậy, thôn làng từ chỗ tự quản lý (tự quản) thì nay trở 

thành “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở trong thực thi các 

nhiệm vụ quản lý tại cộng đồng dân cƣ. Vai trò của Tơm plơi và các 

kră plơi trong hội đồng làng từ chỗ là thiết chế duy nhất đóng vai trò tự 

tổ chức, tự quản lý trên nền tảng của luật tục thì ngày nay, chức năng 

quản lý xã hội gắn liền với vai trò của cán bộ, công chức thực hiện theo 

chính sách, luật pháp nhà nƣớc thống nhất. Tơm plơi chỉ còn đóng vai 

trò là những ngƣời có uy tín phối hợp cùng trƣởng buôn làng, mặt trận 

Tổ quốc và đoàn thể nhân dân triển khai các chủ trƣơng của Đảng, 

chính sách, pháp luật Nhà nƣớc, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ tự 

quản ở cộng đồng. 

2.4.4. Sự thay đổi nhận thức xã hội 

Luật tục là một bộ phận cấu thành của tri thức dân gian 

Bahnar, có vị trí rất quan trọng để quản lý, giáo dục và ngăn chặn 

những tác động xấu làm ảnh hƣởng đến đời sống tinh thần, vật chất 

và các quyền lợi của cá nhân trong cộng đồng. Việc nhận diện đầy đủ 
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giá trị của nó đối với thực tiễn đòi hỏi không chỉ từ sự nỗ lực của chủ 

thể mà còn có sự chỉ đạo, định hƣớng theo chủ trƣơng của Đảng và 

Nhà nƣớc.  

(a) Thực tế, từ sau 1986 đến năm 2001, tức là thời kỳ chúng ta 

chú ý việc phát triển kinh tế, những những phong tuc tập quán, hệ thống 

tri thức bản địa chỉ đƣợc vận dụng thông qua vai trò của chủ thể Bahnar. 

Những mặt tích cực hoặc tiêu cực vẫn chƣa đƣợc nhận diện đầy đủ dẫn 

đến tình trạng không hiểu sâu sắc giá trị của nó, một bộ phận chủ thể tự 

xem là lạc hậu, không phù hợp, có những suy nghĩ hoặc hành vi lệch 

chuẩn, hoặc không tuân thủ theo luật tục, dẫn đến việc không chỉ vi 

phạm luật tục và còn vi phạm pháp luật. Ví dụ, hiện tƣợng không 

nghiêm túc trong chuyện tình cảm, hiện tƣợng bắt chƣớc ăn cắp, hoặc 

chạy xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, kể cả việc bạo lực gia đình, 

vũ phu và hiếp dâm.  

(b). Cũng từ trƣớc năm 2001, chính quyền các cấp, đặc biệt cán 

bộ cấp cơ sở (ở các thôn làng) vùng đồng bào Bahnar và vùng đồng bào 

dân tộc nói chung chƣa nhận diện và đánh giá đúng tác động của luật 

tục nên chƣa vận dụng mặt tích cực của luật tục để giáo dục, quản lý và 

phát triển cộng đồng. Nhiều nội dung tích cực của luật tục đƣợc diễn đạt 

bằng ngôn ngữ luận lý giàu hình tƣợng giảm xút, nhiều nơi tỷ lệ ngƣời 

biết vận dụng luật tục để hòa giải còn lại rất thấp.  

(c) Nếu căn cứ vào cách lập luận và hình thức vận dụng, luật 

tục chính là bản sắc văn hóa không chỉ của ngƣời Bahnar nói riêng 

và các dân tộc ở Gia Tây Nguyên, việc nhận thức đúng và hiểu đúng 

giá trị của nó góp phần không nhỏ vào giáo dục, quản lý và phát triển 

cộng đồng đối với Gia Lai hiện nay. Sau sự kiện bất ổn về an ninh – 

chính trị năm 2001 ở Tây Nguyên, luật tục đã đƣợc chính quyền các 

cấp phát huy trong việc xử lý các cá nhân vi phạm pháp luật. Song 

song với pháp luật, luật tục đƣợc xem là nền tảng để hòa giải các vụ 
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việc xung đột, mâu thuẫn không chỉ giữa các câu chuyện đời thƣờng 

trong cộng đồng mà còn đƣợc thu phục, kêu gọi một số phần tử quấy 

rối an ninh trật tự ở một số địa phƣơng tại Gia Lai. Từ sau 2001, tính 

ƣu việt của luật tục đƣợc các cấp chính quyền tại Gia Lai nói riêng và 

toàn vùng Tây Nguyên vận dụng qua vai trò của tổ hòa giải thôn 

buôn. Đây là một hình thức vận dụng tri thức bản địa trong quản lý, 

phát triển cộng đồng và giáo dục nhân cách, đạo đức vùng đồng bào 

Bahnar và cộng đồng các DTTS tại Gia Lai. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa VIII), về xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây thực sự 

mở ra “kỷ nguyên” mới cho việc xây dựng, phát huy, bảo tồn các giá 

trị văn hóa truyền thống Việt Nam, trong đó có việc bảo tồn, phát 

triển các lễ hội truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Nghị quyết Trung ƣơng 5 nêu rõ: “Văn hóa Việt Nam là thành quả 

hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước 

và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu 

và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng 

hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí 

phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc”.  

Đây thực sự là bƣớc chuyển đổi căn bản về nhận thức của 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai về xây dựng và phát 

triển nền văn hóa truyền thống; Đảng bộ đã có Nghị quyết chỉ đạo, 

chỉ ra toàn diện các lĩnh vực của việc bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống và luật tục trong thực tiễn; xác định những chủ 

trƣơng giải pháp và nhiệm vụ cụ thể cho các cấp chính quyền và toàn 

dân trong bảo tồn và phát triển nền văn hóa truyền thống. Chính từ 

nhận thức đúng về giá trị luật tục và giá trị văn hóa truyền thống, 

trong thời gian qua luật tục đƣợc đánh giá đúng và phát huy tác dụng 

trong quản lý xã hội cấp cơ sở vùng Bahnar và vùng đồng bào DTTS.  



140 

(c) Có những quan điểm “cực đoan” cho rằng, những cái gì liên 

quan đến xã hội cũ, thậm chí có những giá trị văn hóa, những thiết chế 

văn hóa sinh ra từ chế độ cũ, song đƣợc chế độ cũ sử dụng nhƣ một 

phƣơng tiện để quản lý cộng đồng xã hội, cũng bị coi là trái với chủ 

nghĩa xã hội, cần phải loại bỏ. Do đó, trong khoảng thời gian dài, những 

giá trị tích cực của luật tục bị “lãng quên”, thậm chí không đƣợc quan 

tâm đúng mức. Từ việc bị cho là lạc hậu, không phù hợp của khách 

quan nên một bộ phận giới trẻ ngƣời Bahnar chƣa quan tâm đến luật 

tục. Mặt khác, nhận thức của một bộ phận đội ngũ cán bộ văn hóa ở một 

số địa phƣơng, một số nơi trong tỉnh chƣa hiểu hết vai trò của luật tục 

nên chƣa phát huy tốt vai trò của luật tục trong quản lý xã hội cấp cơ sở 

vùng ngƣời Bahnar và các dân tộc tại chỗ.  

Một điều quan ngại hơn là một bộ phận giới trẻ đi học ở các 

trung tâm thị trấn, thị xã hoặc đi làm xa nhà ít khi có cơ hội nghe đƣợc 

các vụ hòa giải bằng luật tục. Khi họ không có cơ hội nghe trực tiếp 

hoặc chứng kiến các quy định theo “cách nói lập luận có vần có nhịp” 

của luật tục tất yếu họ không hiểu biết về các quy định cũng nhƣ vai trò 

của luật tục đối với thực tiễn. Theo quan sát thực tiễn, những thanh niên 

vi phạm pháp luật thƣờng là những ngƣời không chỉ không có hiểu biết 

về pháp luật mà còn không hiểu biết về luật tục, về phong tục tập quán.  

2.4.5. Sự biến đổi văn hóa, tín ngưỡng 

Trƣớc năm 1986, văn hóa, tín ngƣỡng và đời sống sản xuất 

của ngƣời Bahnar gắn bó mật thiết với rừng. Lễ hội là sinh hoạt tín 

ngƣỡng – văn hóa thƣờng thấy ở tất cả các dân tộc Tây Nguyên. Nó 

là mốc đánh dấu những hoạt động sản xuất nƣơng rẫy từ chặt cây, 

gieo hạt tới khi thu hoạch mang lúa về kho; là cái mốc đánh dấu 

những sinh hoạt đời sống con ngƣời từ khi sinh đẻ, cƣới xin, cúng 

sức khỏe, tới lúc chết; là sinh hoạt cộng đồng từ gia tộc tới cả buôn 

làng, nhƣ nghi lễ cúng bến nƣớc, lễ cầu no đủ và sức khỏe, lễ lên nhà 
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mới. Hệ thống văn hóa này là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống 

tinh thần của cộng đồng.  

Tác động từ thay đổi giá trị (văn hóa, tín ngưỡng) 

Việc giao quyền sử dụng đất lâu dài đã cho phép biến sở hữu 

tƣ liệu sản xuất chung thành sở hữu riêng (tƣ hữu). Giao đất rừng, 

tức là giao phần tài nguyên trƣớc đây vốn là  của chung thành của 

riêng từng hộ  gia đình. Nếu trƣớc đây cộng đồng có thể vào bất kỳ 

khu rừng nào hái quả, lấy tre nứa làm dụng cụ… thì nay hoàn toàn 

không đƣợc phép nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu rừng, nếu 

có thể đƣợc cũng phải theo phƣơng thức mới mua hoặc trao đổi 

tƣơng đƣơng. Từ đó, mặt trái của kinh tế thị trƣờng đƣợc thể hiện 

bằng việc thay đổi tƣ duy quản lý tài nguyên, từ việc quản lý để đảm 

bảo cho sự công bằng xã hội chuyển sang đảm bảo cho một lợi nhuận 

kinh tế, tạo ra nét văn hóa mới trong đời sống, trong ứng xử khác với 

văn hóa ứng xử mang tính cộng đồng trƣớc đây. 

 Chủ trƣơng phân lô chia đất ở cho dân có thể đã góp phần 

“thúc đẩy tiến triển theo mục đích” nhƣng cách thực hiện còn có 

phần cứng nhắc. Thay vì cho ngƣời dân tự thảo luận và lựa chọn 

cách thức tiến hành, Nhà nƣớc đã áp đặt các tiêu chí của mình (về 

quy mô gia đình, về diện tích đƣợc cấp…) khi dàn dân, sự bóc tách 

này phần nào làm mờ đi tính cộng đồng, mất môi trƣờng dung 

dƣỡng các giá trị văn hóa tinh thần. Những ràng buộc cũ về tập tục 

dần dần thay đổi hoặc bị triệt tiêu. 

 Nguồn suối, bến nƣớc cũng góp phần tạo nên nét văn hóa đặc 

trƣng văn hóa Bahnar bị ảnh hƣởng và có nguy cơ biến mất. Có 

nhiều lý do dẫn đến hiện tƣợng này [59]:  

 i) Rừng đƣợc thay thế bằng các cây trồng kinh tế nên không 

có tán che, không tạo đƣợc lƣợng nƣớc hồi quy, do vậy các khe 

suối dƣờng nhƣ chỉ còn tác dụng thoát nƣớc mùa mƣa và chảy ri ri 
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vào mùa khô. Nhiều con suối khô cạn vào mùa khô, hoặc nguồn 

nƣớc ô nhiễm nhƣ thác lũ vào mùa mƣa mất dần vai trò gắn với văn 

hóa, tín ngƣỡng.  

  ii) Các hộ trƣớc đây còn canh tác bám quanh nguồn nƣớc khe, 

suối thì nay tự khoan giếng để phục vụ sinh hoạt và tƣới trong vƣờn, 

không cần đến nguồn  nƣớc suối nữa.  

 iii) Bản thân các nguồn suối cũng bị biến dạng do làm ruộng 

nƣớc, bị ô nhiễm do sản xuất nông nghiệp, không dùng làm nƣớc sinh 

hoạt cho làng nữa. 

 iv) Do thay đổi về tín ngƣỡng, cúng nƣớc đầu nguồn nhƣng hiện 

nay phong tục đó đã mai một đi rất nhiều.  

Từ những thập niên 80 đến những năm 2000 của thế kỷ XX, 

đời sống tinh thần của ngƣời Bahnar và các dân tộc bản địa chƣa 

đƣợc chú ý đúng mức, ngƣời Bahnar và cộng đồng Tây Nguyên cảm 

nhận sự hụt hẫng không phải chỉ có cái ăn, cái mặc của cuộc sống 

đời thƣờng mà cả về đời sống tinh thần, một trong những yếu tố tạo 

nên sự bình ổn xã hội. Những luồng tôn giáo ngoại lai đã dần đi sâu 

vào đời sống tinh thần của cộng đồng đa thần ấy. Đa số giáo dân theo 

đạo Tin Lành rất ít khi thực hành văn hóa truyền thống, hệ thống lễ 

hội tiêu biểu trong nghi thức lễ hội bỏ mả, lễ hội cúng bến nƣớc, lễ 

hội vòng đời ngƣời và lễ hội nông nghiệp không còn thực hiện nữa.  

Trong một nghiên cứu của tác giả Lê Quang Hƣng, năm 2004 

“Ở Tây Nguyên, trong tổng số 2.489 buôn, làng đồng bào dân tộc 

thiểu số, có khoảng 1.450 buôn làng có ngƣời theo đạo Tin Lành 

[26,12]. Trừ những nơi số lƣợng ngƣời theo đạo rất ít hoặc xen kẽ 

vừa theo Tin Lành, vừa theo Công giáo, thì số buôn làng có đông 

ngƣời theo đạo Tin Lành vào khoảng 800 (chiếm 32% tổng số buôn 

làng). Cơ đốc giáo đến Tây Nguyên bắt đầu từ năm 1850 tại Kon 

Tum, đến nay đã hình thành nên 3 giáo phận Kon Tum, Buôn Ma 
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Thuột và Đà Lạt, nằm chủ yếu trên địa bàn 5 tỉnh (Gia Lai, Đắk Lắk, 

Đắc Nông, Kon Tum và Lâm Đồng) và một phần của tỉnh Bình 

Phƣớc. Với số tín đồ Công giáo khoảng 848.889 ngƣời, trở thành 

trung tâm truyền giáo lớn của giáo hội Công giáo Việt Nam. Theo 

báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, năm 2010, tín đồ Tin lành của 

tỉnh Gia Lai tổng cộng 99.108 ngƣời; trong đó tộc ngƣời Jrai 74.686 

ngƣời, Bahnar 22.572 ngƣời, Kinh 1.464 ngƣời, các tộc khác 386 

ngƣời. Công giáo có 90.767 tín đồ, tộc ngƣời Jrai và Bahnar: 39.382 

ngƣời, Kinh: 51.385 ngƣời. Chỉ riêng cộng đồng ngƣời Bahnar ở 

huyện Đắk Đoa đã có tới 5 chi hội Tin lành và 13.687 ngƣời trên 

tổng số 36.911 ngƣời theo Tin lành (chiếm 37,08% dân số toàn 

huyện). Nhƣ vậy số lƣợng tín đồ ngƣời Bahnar theo đạo Tin lành ở 

huyện Đắk Đoa đã chiếm hơn 50% (13.687/22.572 ngƣời) tổng số tín 

đồ Tin lành là ngƣời Bahnar của toàn tỉnh. Từ địa bàn đứng chân 

này, đạo Tin Lành đang tìm cách mở rộng ảnh hƣởng xuống vùng 

ngƣời Bahnar ở phía đông bắc của tỉnh, nơi đồng bào còn bảo lƣu 

đậm nét tín ngƣỡng truyền thống nhƣ huyện Mang Yang, Đắk Pơ, An 

Khê, Kông Chro, KBang. Sự xuất hiện nhiều Chi hội Tin Lành, nhà 

thờ Công giáo trên địa bàn có tác động đến đời sống văn hóa xã hội 

của cộng đồng ngƣời Bahnar ở Gia Lai. Những ảnh hƣởng đó tác 

động tích cực đến đời sống, nhận thức của cộng đồng ngƣời Bahnar 

về sự phát triển của xã hội và đồng thời nó cũng tác động lớn đến văn 

hóa truyền thống vốn đã gắn liền với họ qua nhiều thập kỷ. Việc tiếp 

xúc, gia nhập tôn giáo mới tồn tại xong hành giữa mặt tích cực và 

mặt tiêu cực trong cuộc sống. 

Theo nghiên cứu của Đào Anh Tuấn, sự tác động của tôn giáo 

tạo ra tính hai mặt:  

(1) Mặt tích cực là, phƣơng thức hoạt động của tôn giáo mới 

chú ý đến những vấn đề răn dạy con ngƣời sống hòa thuận, hƣớng 
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thiện, biết yêu thƣơng, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Không những thế 

họ còn chú ý đến những vấn đề cụ thể, thiết thực của cuộc sống 

thƣờng nhật, khuyên dạy cho các con chiên của mình từ bỏ những hủ 

tục nặng nề trong ma chay, cƣới xin, cúng bái, nuôi nhốt gia súc hợp 

lý, khu vực nguồn nƣớc sinh hoạt đƣợc giữ gìn cẩn thận,… hƣớng tới 

cuộc sống của ngƣời dân đƣợc văn minh hơn. Ngƣời Bahnar khi gia 

nhập một tôn giáo mới, ngoài việc học giáo lý về đức Chúa trời các 

tín đồ đƣợc các linh mục và mục sƣ giảng dạy hƣớng họ với cuộc 

sống lƣơng thiện, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó đã 

góp phần giúp họ phá vỡ đi sự tồn tại biệt lập giữa các làng Bahnar, 

tạo nên quan hệ gần gũi giữa ngƣời Bahnar và tộc ngƣời khác trong 

khu vực và trong tỉnh Gia Lai.  

Sự hiện diện của tôn giáo không chỉ đƣa tới sự thay đổi trong 

đời sống tôn giáo, tín ngƣỡng, văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số 

mà nó còn mang tới sự biến đổi về mặt xã hội, cộng đồng đối với họ. 

Tôn giáo không chỉ xung đột, đối lập hoàn toàn với văn hoá bản địa 

của các dân tộc thiểu số mà các mục sƣ truyền giáo cũng đã và đang 

tìm kiếm con đƣờng “đi vào buôn làng”. Họ cũng cho rằng sự suy 

thoái các giá trị văn hóa bản địa là khách quan và khi truyền đạo họ 

cũng phải đảm bảo những nguyên tắc thần học kể cả thần học về văn 

hóa của tôn giáo mà cao nhất là Tính độc thần. Cũng theo họ, sự suy 

giảm văn hóa bản địa của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây 

Nguyên là do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác”. 

Tác giả còn khẳng định “Còn sớm để nói đến một xu thế thích nghi 

và hội nhập văn hóa Tin Lành với văn hóa dân tộc. Nhƣng với xu thế 

của thời đại và đặc tính của văn hóa Việt Nam, chúng tôi tin rằng, 

ngƣời theo đạo Tin Lành Việt Nam dù ở Tây Nguyên hay bất cứ nơi 

nào trên đất nƣớc này cũng không thể không thuận theo xu thế đó. 

Cũng chẳng có gì mâu thuẫn, nói cho cùng, khi đạo Tin Lành coi 
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trọng việc thờ phƣợng Đức Chúa trời với những nghi lễ phổ quát 

nhƣng không vì thế mà đối lập hoàn toàn với tín ngƣỡng và văn hóa 

bản địa”[53]. 

Ở Tây Nguyên và Gia Lai hôm nay, các mục sƣ khi truyền 

đạo đã ít nhiều để tâm tới việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị, di sản 

văn hoá tộc ngƣời và quan tâm hơn đến việc xây dựng đời sống văn 

hoá mới trên cơ sở phát huy những giá trị tiêu biểu cộng đồng các 

dân tộc thiểu số. Họ khuyến khích nam nữ tín hữu mặc trang phục 

dân tộc khi đi nhóm lễ, cầu nguyện; hƣớng lớp tín đồ trẻ tìm hiểu, 

học tập biểu diễn cồng chiêng và những nhạc cụ dân tộc cùng với 

những lễ hội, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc trong ngày Noel, lễ 

tấn phong các linh mục... Đồng thời, việc tổ chức, xây dựng đời sống 

văn hoá ở các buôn làng có đông ngƣời theo đạo Tin Lành đƣợc thực 

hiện thuận lợi và đạt nhiều kết quả… Nhiều chi hội Tin Lành ở Gia 

Lai đang khuyến khích, cổ vũ đồng bào khôi phục lại các sinh hoạt 

cộng đồng, đồng thời pha trộn khéo léo với những nghi thức “nhóm 

lễ” của đạo Tin Lành. Ngoài ra, để việc hội nhập, thích nghi có hiệu 

quả hơn, các hệ phái Tin Lành đã thiết lập những nội dung và hình 

thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đồng bào dân tộc 

thiểu số để đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt tín ngƣỡng - tôn giáo, 

văn hoá, tâm linh không chỉ của từng tộc ngƣời mà của từng cộng 

đồng làng buôn.  

Sự thích nghi về văn hóa còn lan rộng sang cả phƣơng diện 

xã hội. Nhiều mục sƣ Tin Lành ở Gia Lai rất muốn chuyển hoá tính 

cố kết cộng đồng truyền thống của các buôn làng đồng bào dân tộc 

thiểu số sang hình thức quản lý mới của Tin Lành. Các làng của cộng 

đồng bản địa đều tuân thủ quy định của luật tục, tính cộng đồng đƣợc 

phát huy trong các hoạt động thực tiễn. Nhƣng ngày nay khi Tin 

Lành trở thành yếu tố tinh thần chủ đạo, các mục sƣ cổ vũ lớp trẻ 
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vƣơn lên về mọi mặt, thoát ra khỏi sự ràng buộc của luật tục và cộng 

đồng để học tập, làm ăn, hƣớng dẫn quần chúng và đóng góp xây 

dựng Hội thánh… 

Từ nhiều năm nay, các hoạt động của đạo Công giáo ở khu 

vực Tây Nguyên diễn ra khá sôi động. Tín đồ đạo Công giáo ở Tây 

Nguyên tích cực tham gia sản xuất và áp dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá. 

Các giáo phận tích cực làm công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ đồng 

bào tổ chức cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Đặc biệt, mặc dù đối 

lập hoàn toàn với tín ngƣỡng vạn vật hữu linh cổ truyền, nhƣng các 

giáo phận rất tích cực trong việc góp phần bảo tồn một số đặc trƣng 

văn hóa truyền thống của các sắc dân tại chỗ, nhƣ trong việc in Kinh 

Thánh và dạy chữ dân tộc, khuyến khích, hỗ trợ diễn tấu ching chêng 

trong các lễ trọng, mặc trang phục truyền thống khi tham gia hành lễ, 

hƣớng dẫn phụ nữ chế tác sản phẩm dệt thổ cẩm thành hàng hóa để 

có thêm thu nhập… 

(2) Bên cạnh mặt tích cực, xuất hiện những hạn chế của việc gia 

nhập tôn giáo mới: Một bộ phận dễ bị kích động, lợi dụng tôn giáo 

để kích động, xúi giục những ngƣời theo đạo đòi li khai tự trị, họ lôi 

kéo và mua chuộc đồng bào theo đạo để thực hiện mƣu đồ chính trị. 

Khi các định chế mới của tôn giáo đƣợc vận dụng trong giáo dân 

cũng đồng nghĩa với việc yếu tố văn hóa truyền thống và luật tục 

không đƣợc vận dụng thƣờng xuyên. Từ  tín ngƣỡng đa thần thay 

thế bằng tƣ tƣởng độc thần tôn giáo, các giá trị văn hóa cổ truyền 

tiêu biểu của ngƣời Bahnar nhƣ nghi lễ, phong tục, tập quán, luật 

tục, các loại hình nghệ thuật nhƣ nhạc cụ cổ truyền, các làn điệu 

dân ca, dân vũ cũng nhƣ vai trò tơm plei trong việc hòa giải, phân 

xử các mâu thuẫn, xung đột, duy trì phong tục, luật tục của làng ít 

khi đƣợc vận dụng [53]. 
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Mặc dù một bộ phận bà con thay đổi tín ngƣỡng sang Tin 

Lành hoặc Công Giáo nhƣng cộng đồng Bahnar vẫn giữ những 

nguyên tắc ứng xử truyền thống trong quan hệ xã hội, quan hệ với 

môi trƣờng tự nhiên. Điều đó không những biểu hiện sự thay đổi 

nhận thức, tín ngƣỡng của cộng đồng trong quá trình nhìn nhận thế 

giới khách quan mà còn thể hiện sự thích ứng của họ trong việc tiếp 

nhận văn hóa mới. Có thể thấy rằng sự xuất hiện một tôn giáo mới 

xuất phát từ sự thay đổi hàng loạt các vấn đề có liên quan. Nhƣng 

theo chúng tôi, nguyên nhân chính của nó là sự thay đổi về không 

gian văn hóa đã kéo theo sự thay đổi về tín ngƣỡng. Tất nhiên, khi đã 

thay đổi tín ngƣỡng, việc tuân thủ các nguyên tắc của tôn giáo mới là 

điều không thể tránh khỏi. 

2.4.6. Sự tác động của chính sách, pháp luật của Nhà nước 

 Từ sau năm 1975, chính sách, pháp luật Nhà nƣớc đóng vai 

trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh – 

quốc phòng. Đối với văn hóa, pháp luật đƣợc vận dụng trong giữ gìn, 

phát huy bản sắc văn hóa truyền thống chính là việc cụ thể hóa 

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng về văn hóa vào thực tiễn, “đồng thời 

pháp luật xác lập cơ sở pháp lý cho các chủ thể tham gia giữ gìn, 

phát huy bản sắc văn hóa và chống lại những hành vi vi phạm pháp 

luật” [21]. “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, 

động lực phát triển đất nƣớc” [9].Vai trò của pháp luật có thể nhìn 

nhận ở các góc độ sau: Thứ nhất, pháp luật thể chế hóa đƣờng lối, 

chủ trƣơng của Đảng trong công tác gìn giữ, phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc. Thông qua pháp luật, các đƣờng lối, chủ trƣơng, quan 

điểm của Đảng đƣợc triển khai một cách nhanh chóng, cụ thể, rộng 

lớn hơn. Thực tiễn pháp lý là môi trƣờng để kiểm nghiệm tính đúng 

đắn và có hiệu quả đƣờng lối, chủ trƣơng và quan điểm của Đảng.  
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Thứ hai, pháp luật tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho cơ 

quan quản lý nhà nƣớc, tổ chức và cá nhân giữ gìn, phát huy bản sắc 

văn hóa. Pháp luật là tiền đề điều chỉnh các mục tiêu văn hóa của văn 

hóa phù hợp với thực tiễn, trong đó các giá trị văn hóa dân tộc là mục 

tiêu quan trọng mà pháp luật cần phải tác động điều chỉnh, nhằm tạo 

ra cơ sở pháp lý vững chắc cho mọi chủ thể trong các hoạt động văn 

hóa. Trong quá trình thực hiện chức năng điều chỉnh và bảo vệ các 

quan hệ xã hội, trong đó có các quan hệ trong đời sống văn hóa, 

trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, pháp 

luật luôn tác động mạnh mẽ lên ý thức của các chủ thể quan hệ pháp 

luật, hình thành một ý thức pháp luật tƣơng ứng và một lối sống theo 

pháp luật. Nhờ đó, các chủ thể chủ động lựa chọn cách thức ứng xử 

trong thực tiễn đời sống phù hợp với các chuẩn mực đƣợc luật định. 

Trong mối quan hệ giữa tâm lý và ý thức của các chủ thể pháp luật, 

chức năng giáo dục đƣợc thể hiện. Nhờ vậy hình thành mối quan hệ 

phụ thuộc giữa quy phạm pháp luật thực tiễn thi hành, áp dụng pháp 

luật và ý thức, lối sống theo pháp luật.  

Thứ ba, pháp luật là công cụ hữu hiệu giữ gìn và phát huy bản 

sắc văn hóa truyền thống. Trong công tác quản lý nhà nƣớc, việc 

hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, xác định đúng vai trò của 

pháp luật sẽ giúp chúng ta phát huy tốt nhất vai trò của chúng trong 

giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó bảo đảm văn hóa là 

một nội dung cốt lõi trong tiến trình phát triển đất nƣớc.  

Ngoài ra, pháp luật có vai trò giáo dục ý thức con ngƣời trong 

việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống [21]. Khi đất 

nƣớc đƣợc hoàn toàn giải phóng, ngƣời Bahnar và cộng đồng các dân 

tộc Tây Nguyên sống và làm theo pháp luật. Tất cả việc dàn dân 

thành “định canh định cƣ”, phân chia đất đai canh tác, đất thổ cƣ, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng phi nông nghiệp và các hoạt động văn hóa 
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văn nghệ đƣợc thực hiện bằng các quy phạm pháp luật. Hơn nữa, 

cuộc vận động toàn dân phát triển kinh tế, xây dựng đất nƣớc đƣợc 

xem là nhiệm vụ trọng tâm từ 1975 đến 1986. Hơn 10 năm trôi qua, 

những quy định của luật chƣa đƣợc chú trọng vận dụng trong điều 

hành, quản lý xã hội, đôi khi những quy định của phong tục tập quán, 

của luật tục bị xem là lạc hậu, không hợp thời. Các tơm plei chỉ tham 

gia phối hợp vào các công việc chung của chính quyền cơ sở. Vai trò 

của họ và các kră plei chỉ đƣợc phát huy trong phạm vi gia đình, 

dòng họ khi có xung đột, mâu thuẫn hoặc trong các hoạt động nghi lễ 

truyền thống nhƣ cƣới hỏi, lễ tang và các hoạt động theo phong tục.  

Hơn nữa, các vị xung đột, mâu thuẫn liên quan đến tính mạng 

con ngƣời, tranh chấp đất giữa ngƣời Bahnar và các tộc ngƣời di dân 

hoặc với ngƣời Kinh, các vụ việc cƣỡng bức, xúc phạm thân thể 

ngƣời khác, cƣớp giật… đều không vận dụng luật tục để xử lý mà 

thƣờng nhờ sự can thiệp của pháp luật. Những ngƣời có liên quan 

đến các vụ việc này thƣờng không phải là ngƣời Bahnar, nên đành 

nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phƣơng. Nhƣ vậy, các vụ việc 

xung đột liên quan đến ngƣời Bahnar và các dân tộc khác thƣờng 

không dùng luật tục để phân xử mà dùng pháp luật. Nhƣ vậy, có thể 

hiểu luật tục đƣợc dùng khi các bên liên quan hiểu biết về các quy 

định trong luật tục. Chỉ trong một số trƣờng hợp một số gia đình dân 

tộc Kinh hoặc dân tộc khác khi xâm phạm quyền lợi ngƣời Bahnar ở 

mức độ nhẹ thì ngƣời Bahnar mới dùng luật tục để hòa giải.  

Một vụ việc trộm vịt ở xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang 

đƣợc xử lý nhƣ sau: “Một người Kinh ăn trộm một con lợn của gia 

đình người Bahnar, anh ta phải bồi thường một triệu cho gia đình bị 

mất trộm theo đề nghị của gia đình người Bahnar. Vài hôm sau nhà 

anh ta mất một con heo do một nhóm thanh niên Bahnar trộm, trong 

đó có 1 thanh viên đã bị mất lợn hôm trước. Già làng, gia đình và 
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các bên liên quan được mời đến để hòa giải. Bên bị mất trộm đề nghị 

bên trộm bồi thường con heo của mình giá ba triệu đồng. Nó lấy của 

người Bahnar thì người Bahnar bắt đền ít, còn người Bahnar lấy của 

nó thì nó bắt đền nhiều. Mình sai thì mình chịu thôi”.(Anh Đinh 

Phiêt, ngƣời Bahnar, làng Mơhra, xã Kông Lơng Khơng, huyện 

Kbang cung cấp).  

2.4.7. Một số điều lệ của luật tục không còn phù hợp với bối 

cảnh mới 

 Căn cứ vào bảng 2.1 có thể thấy, có đến 156/303 điều còn tồn 

tại nhƣng không còn vận dụng trong thực tiễn (chiếm tỷ lệ 51.66%), 

nhƣ đã đề cập ở trên, ngoài các nguyên nhân khách quan, một số luật 

tục không còn tồn tại do các quy định của luật tục ấy không còn phù 

hợp với bối cảnh mới. Việc xác định ai đúng, ai sai, có tội hay không 

có tội qua các hình phạt nhƣ lặn nƣớc, thử lửa, cắt cổ gà, cầm lá 

cây,… không phù hợp nữa. Các quy định lấy vợ hai (vợ lẻ), nghi ma 

lai rồi giết,… tự nó biến mất. Các vụ việc liên quan đếnxâm phạm 

đến phá rừng, làm ảnh hƣởng đến đầu nguồn,… còn tồn tại, nhƣng 

không thuộc quyền can thiệp của cộng đồng mà xét xử theo quy định 

pháp luật hiện hành. Và trong nhiều vụ kiện phức tạp, theo luật tục 

của ngƣời Bahnar, kết quả phân xử thắng - bại chủ yếu phụ thuộc vào 

yếu tố rủi – may không phù hợp với xã hội, thậm chí kìm hãm sự tiến 

bộ của xã hội hiện nay, do vậy, cần có biện pháp loại bỏ ra khỏi hệ 

thống luật tục.  

Tóm lại, trên cơ sở sƣu tầm đƣợc 302 điều với 6 chủ đề, mặc 

dù đã có nhiều biến đổi hoặc giảm hình thức xử phạt, với 146/302 

điều còn tồn tại, có thể thấy rằng luật tục Bahnar tiếp tục giữa vai trò 

quan trọng đối với đời sống, xã hội Bahnar ở tỉnh Gia Lai. Trong tiến 

trình phát triển, các định chế của luật tục không phù hợp không còn 

tồn tại bởi nhiều yếu tố, một số nội dung của luật phù hợp tiếp tục 
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tồn tại, mặc dù có nhiều sự biến đổi về hình thức xử phạt, tính lập 

luận nhƣng chúng đƣợc vận dụng trong thực tiễn ở các mức độ đậm 

nhạt khác nhau. Các nguyên tắc của chúng trở thành các định chế phi 

chính thức tồn tại song song với các quy định của pháp luật thông 

qua vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cấp cơ 

sở thôn xã. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, nhóm nghiên cứu bƣớc 

đầu xác định đƣợc các nguyên nhân tác động đến thực trạng của luật 

tục Bahnar. Cụ thể là sự biến đổi không gian cƣ trú và môi trƣờng tự 

nhiên, phƣơng thức sản xuất, cơ cấu tổ chức xã hội, sự thay đổi nhận 

thức, văn hóa tín ngƣỡng và sự tác động của các chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc… đã tác động đến thực trạng của luật tục. Ngoài 

việc phát huy tính tích cực của luật tục, những quy định lạc hậu, cổ 

hủ, phản khoa học, trái với pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc, gây 

tâm lý cục bộ, hình thành tƣ tƣởng cục bộ địa phƣơng, khó khăn cho 

việc quản lý nhà nƣớc, thực hiện pháp luật ở địa phƣơng vẫn còn tồn 

tại. Vì vậy, việc tiếp thu những giá trị tích cực của luật tục để xây 

dựng hƣơng ƣớc, luật tục mới phù hợp với quy định của pháp luật, 

xóa bỏ những hủ tục lạc hậu ở thôn, bản, buôn, làng cần đƣợc tiếp 

tục thực hiện để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tại các địa 

phƣơng trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay. Những phát hiện trên là 

cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị 

của luật tục Bahnar trong chƣơng tiếp theo. 
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CHƢƠNG 3 

VAI TRÒ CỦA LUẬT TỤC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO 

TỒN GIÁ TRỊ LUẬT TỤC BAHNAR  

 

3.1. Nhận định vai trò của luật tục trong đời sống ngƣời Bahnar 

hiện nay 

3.1.1. Luật tục Bahnar giáo dục ý thức xây dựng trật tự xã hội 

Trong xã hội truyền thống, làng ở Tây Nguyên nói chung và 

làng ngƣời Bahnar là tổ chức xã hội dân sự đặc biệt, đƣợc hình 

thành, tồn tại và phát triển trên nền tảng của luật tục. Tính hiệu quả 

của luật tục đƣợc thực thi bởi vai trò củaTơm Plei (tạm dịch là già 

làng/trƣởng làng/chủ làng), các Salam (Hội đồng già làng) và cộng 

đồng. Tổ chức xã hội này phát triển trên nền tảng của 4 yếu tố: (1) 

không gian cƣ trú (làng); (2) đất rừng thiêng (bến nƣớc, đất rừng đầu 

nguồn, đất rừng mộ địa); (3) đất rừng nông nghiệp, đất rừng phi nông 

nghiệp và (4) các nguyên tắc của luật tục. Nhƣ vậy, cấu trúc làng 

không chỉ đƣợc xác định qua không gian cƣ trú mà còn là không gian 

tâm linh, văn hóa - xã hội và kinh tế. Các cá nhân trong xã hội biết tự 

liên kết để giải quyết những vấn đề của bản thân một cách ôn hòa khi 

chƣa có mặt của pháp luật hay sự can thiệp của nhà nƣớc. Sự liên kết 

ấy chủ yếu đƣợc xây dựng trên các hành vi dân sự (civic activities) 

nảy sinh giữa những cá thể cùng tồn tại trên nền tảng của luật tục. 

Những hành vi ấy hiện hữu trong các sự kiện, cấu trúc cộng đồng, 

cấu trúc thân tộc một cách hệ thống và bền chặt. Đó chính là ý thức, 

thái độ của cộng đồng đối với việc tạo ra một xã hội tôn ti, trật tự và 

phát triển.  

Khi luật tục là một hình thái ý thức thiên về giá trị tinh thần 

có chức năng định hƣớng cho các mục tiêu, phƣơng hƣớng và hành 

động của con ngƣời trong xã hội thì giá trị của nó trở thành những 
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thiết chế văn hóa không chỉ để quản lý, phát triển xã hội mà còn là 

phƣơng tiện giáo dục ý thức, nhân cách, đạo đức và hành vi cá nhân 

trong cộng đồng. Tƣơng tự nhƣ các dân tộc khác ở Tây Nguyên, 

quan hệ xã hội của ngƣời Bahnar đƣợc hình thành trong quá trình 

tƣơng tác xã hội. Các nguyên tắc về hoạt động kinh tế, xã hội, tín 

ngƣỡng,…đƣợc xây dựng theo nguyên tắc của luật tục Bahnar đƣợc 

xây dựng qua thực hành xã hội trong quá trình phát triển xã hội. Nhƣ 

vậy, có thể nói quá trình giáo dục trong xã hội truyền thống của 

ngƣời Bahnar dựa theo tinh thần của phong tục, văn hóa và của tín 

ngƣỡng Bahnar.  

Khi có xung đột, mâu thuẫn liên quan đến một cá nhân, gia 

đình hay cộng đồng làng đƣợc thực hiện theo một quy trình. Tơm 

plơi – ngƣời đàn ông đƣợc ví nhƣ là “cây sung đầu nguồn, cây đa đầu 

làng” sẽ đƣợc tiếp nhận thông tin với vai trò là ngƣời đứng đầu tổ 

chức. Dƣới sự thông báo và đề nghị của ông, các Salam trong Hội 

đồng làng sẽ nhận đƣợc thông báo và tập trung để thực hiện theo sự 

phân công của Tơm plơi. Nội dung của vụ việc sẽ đƣợc tiến hành 

công khai tại nhà rông và có sự tham gia của cộng đồng làng. Đặc 

biệt khi xảy ra mâu thuẫn, những ngƣời có liên quan sẽ đƣợc trình 

bày ý kiến một cách công khai, trình tự. Chuyện đúng sai sẽ đƣợc 

phân tích bằng lí lẽ, lập luận của Bơngai Set Tơlang (ngƣời phán xử) 

khi đƣợc Tơm Plei giao quyền. Nếu nhƣ pháp luật là những định chế, 

nguyên tắc bắt buộc ngƣời phạm lỗi phải thực hiện, bị xử phạt theo 

quy định cho dù muốn hay không thì đối với luật tục, sự vi phạm khi 

đƣợc luận tội sẽ đƣợc chấp nhận tự nguyện và cam kết bằng việc nộp 

phạt và mọi hiềm khích sẽ đƣợc xóa bỏ. Nếu lỗi nặng có thể nộp phạt 

bằng trâu, bò hoặc chiêng ché, nếu lỗi nhỏ có thể một con gà, một 

ché rƣợu hay một lời xin lỗi. Việc nộp phạt to nhỏ, nặng nhẹ, ít nhiều 

không quan trọng bằng việc ngƣời có lỗi nhận lỗi và thực hiện cam 
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kết sau khi phân xử. Các bƣớc tiến hành một vụ việc trong xung đột 

của ngƣời Bahnar phần nào thể hiện rõ vai trò của tổ chức xã hội 

truyền thống đối với cộng đồng cũng nhƣ xác định vị trí, nhiệm vụ 

của cá nhân trong xã hội vậy. Các thành viên trong xã hội ấy luôn 

xác định vị trí của mình trong thiết chế xã hội và thực hiện nó nhƣ 

một nhiệm vụ đã đƣợc phân công theo quy định. Nhƣ vậy, xung đột, 

mâu thuẫn đƣợc giải quyết bằng quy định của luật tục. Điều đó tạo ra 

dƣ luận xã hội nhằm ngăn chặn, răn đe hành vi lệch chuẩn làm ảnh 

hƣởng đến sự phát triển của xã hội Bahnar. Xã hội ấy chính là tổng 

thể làng truyền thống – Yếu tố quan trọng quyết định toàn bộ đời 

sống vật chất, văn hóa – lối sống, phƣơng thức hoạt động kinh tế của 

cộng đồng trên tinh thần của luật tục Bahnar. 

3.1.2. Luật tục Bahnar giáo dục tính cộng đồng 

Nền tảng xã hội của ngƣời Bahnar và các tộc ngƣời thiểu số ở 

Tây Nguyên có một điểm chung là sự cố kết cộng đồng rất chặt chẽ. 

Các mối quan hệ trong làng đƣợc xây dựng trên quan hệ láng giềng, 

quan hệ huyết tộc hoặc qua hôn nhân, tính cố kết cộng đồng khá bền 

vững dù các thành viên đó theo quan hệ nội làng hay liên làng. Trƣớc 

đây, khi diện tích đất canh tác còn rộng lớn, rừng tự nhiên còn dồi 

dào, mặc dù công nghiệp chƣa phát triển, nhƣng hoạt động kinh tế 

nông nghiệp của ngƣời Bahnar phát triển mạnh qua sản xuất nƣơng 

rẫy và chăn nuôi gia súc. Việc sử dụng đất đai và các sản phẩm từ 

rừng đƣợc chia sẻ theo luật tục. Ngoài việc phục vụ cho hoạt động lễ 

hội, sản phẩm nông nghiệp và hoạt động phi nông nghiệp đủ sức duy 

trì nhu cầu kinh tế hộ gia đình trong cộng đồng. Nguồn nƣớc sinh 

hoạt, ngôi nhà rông, khu rừng măng lung, nơi đánh bắt thủy sản, săn 

bắt, chăn thả gia súc... đều thuộc quyền sở hữu của cộng đồng làng. 

Nếu cá thể nào đó trong cộng đồng bị tách rời khỏi môi trƣờng làng 

thì thành viên đó trở nên thiếu tự tin và bị cộng đồng xa lánh. Lỗi 
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một, lỗi hai sẽ đƣợc xóa bỏ khi “tai ngƣời đã thông, lòng ngƣời đã 

tỏ” sau các cuộc phân xử. Nếu trái với những lời cam kết khi phạm 

lỗi sẽ bị cộng đồng lên án và bị tách rời với cộng đồng làng. Một 

điều dễ nhận thấy, khi có lỗi các cá nhân trong cộng đồng tự nguyện 

nhận lỗi hoặc phải thực hiện các chế tài do cộng đồng quy định 

(trƣờng hợp này rất ít khi xảy ra). Nhƣ một mặc định từ ngàn đời, 

làng chính là không gian cho phép con ngƣời đƣợc khẳng định, đƣợc 

chia sẻ và đƣợc hƣởng quyền lợi về vật chất và tinh thần. Không 

riêng gì ngƣời Bahnar, nỗi nhục lớn nhất và bất hạnh lớn nhất đối với 

cộng đồng Tây Nguyên là bị tách rời ra khỏi làng. Đầu thế kỷ XX, 

học giả Nguyễn Đổng Chi (2014, trang 192) đã ghi nhận “mỗi cá 

nhân là phần tử của đoàn thể cũng nhƣ ngũ quan tứ chi… là phần tử 

của ngƣời thân. Nếu một phần tử vi phạm đều không tốt”. Nếu tái 

phạm hơn 2 lần, ngƣời vi phạm không chỉ bị gia đình, dòng họ trách 

mắng mà còn bị cộng đồng làng xa lánh, khinh khi, thậm chí bị đuổi 

ra khỏi làng. Khi bị tách rời ra khỏi môi trƣờng làng con ngƣời dễ 

dàng bị “xơdƣ” (mát, hâm hâm) hoặc nặng hơn là “rơyut” (điên, 

khùng) và yếu tố tự nhiên sẽ chiếm lấy cơ thể và tâm hồn họ, họ sẽ 

lạc lối nếu không có sự cứu vớt và tha thứ của cộng đồng. Nhƣ vậy, 

sự tách rời của cộng đồng với một cá nhân phụ thuộc nhiều vào sự nỗ 

lực của cá nhân trong quan hệ xã hội. Ngƣời Bahnar nói một cách 

đầy hình tƣợng nhƣ sau: Ngày nó nói đằng đông, đêm nó nói đằng 

tây, miệng nói mở nhưng lòng nó đóng. Một gà, một heo một rượu nó 

không thèm màng. Một lần, hai lần mẹ nó chán, cha nó nản, dòng họ 

xấu hổ, cộng đồng xa lánh. Hắn như con trâu điên giữa mùa nắng 

cháy. Bơ vơ một thân lạc lối trong thung sâu, trong rừng rậm (tư liệu 

sưu tầm). Nhƣ vậy, môi trƣờng xã hội góp phần không nhỏ trong 

việc hình thành mục đích sống và điều kiện phát triển của cá nhân 

trong xã hội Bahnar.  
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Hiện nay, cơ cấu làng của ngƣời Bahnar đã có nhiều biến đổi. 

Đối với các làng gần trung tâm thành phố, một trong những hệ quả 

của những thay đổi đó chính là sự suy giảm của tính cộng đồng. Vai 

trò của các cá nhân có quyền lực chủ yếu tập trung vào những dân 

tộc di cƣ (những ngƣời có lợi thế về điền sản, có địa vị xã hội) và cả 

các nhóm xã hội phi quan phƣơng có điền sản đang ngày càng lấn 

lƣớt và ít nhiều tác động đến tƣ tƣởng “mình vì mọi ngƣời”. Họ 

không chỉ chi phối thiết chế truyền thống mà còn có vai trò ảnh 

hƣởng lớn đến thiết chế nhà nƣớc cấp cơ sở, đặc biệt là vùng đồng 

bào DTTS. Nếu tính cộng đồng của ngƣời Bahnar bị phá vỡ, quan hệ 

xã hội của ngƣời Bahnar nói riêng và văn hóa tộc ngƣời sẽ trở nên 

lỏng lẻo, rối loạn và mất khả năng chống chịu trƣớc các áp lực đa 

chiều của nền kinh tế đầy biến động, sự bùng nổ thông tin nhƣ hiện 

nay. Vì vậy, muốn phát huy giá trị của tri thức bản địa để tăng trƣởng 

kinh tế - xã hội, trƣớc hết cần phải tái xác định và phát huy tính cộng 

đồng trong luật tục vùng ngƣời Bahnar, vùng DTTS ở Gia Lai và ở 

Tây Nguyên.  

3.1.3. Luật tục Bahnar tạo công bằng xã hội 

Dân chủ và công bằng xã hội là yếu tố khá phổ biến trong văn 

hóa Bahnar. Tính dân chủ và công bằng không chỉ thể hiện qua 

quyền con ngƣời trong các hoạt động thƣờng ngày mà còn thể hiện 

ngay cả khi ai đó phạm lỗi. Nếu nhìn nhận một cách toàn diện, xã hội 

Bahnar luôn chú trọng đến các nhu cầu cần thiết của con ngƣời, đó là 

nhu cầu sinh học, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu đƣợc tôn 

trọng và nhu cầu đƣợc khẳng định. Các nhu cầu này chính là quyền 

lợi chính đáng trong bất cứ xã hội nào, trở thành một nội dung tích 

cực trong quan hệ xã hội truyền thống Bahnar. Nguyễn Đổng Chi (4, 

trang 193) đã viện dẫn “khi hội họp không bao giờ phân biệt giai cấp, 

bất luận ngƣời già hay trai trẻ, ngƣời giàu có hay nghèo nàn ai nấy 
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đều có quyền nói một cách tự do…cái lỗi chánh trị cả dân mọi này 

quả thật là bình đẳng cộng hòa, không có một mảy may nào là áp 

bức, chuyên chế”.  

Tính dân chủ và công bằng của ngƣời Bahnar thể hiện rõ 

trong thực hành xã hội. Điều này là một trong những tiền đề thúc đẩy 

quyền của các nhóm xã hội truyền thống, đặc biệt các đối tƣợng 

thuộc nhóm yếu thế nhƣ trẻ em, phụ nữ, ngƣời góa bụa, cô đơn... 

Nhóm yếu thế này không chỉ đƣợc quan tâm trong lĩnh vực kinh tế, 

quan hệ xã hội, sinh hoạt văn hóa, tín ngƣỡng mà ngay cả trong khi 

bản thân họ vi phạm luật tục. Sự tham gia của họ trong các cuộc phân 

xử là cơ hội để họ đƣợc tiếp cận với thông tin và chia sẻ thông tin. 

Nói khác đi, quyền lợi của cộng đồng đƣợc mở rộng từ phạm vi cá 

nhân đến phạm vi gia đình và rộng hơn là phạm vi xã hội, quyền lợi 

này đƣợc xây dựng trên quan hệ cộng đồng và đƣợc hỗ trợ, tƣơng tác 

qua lại. Chính vì thế, tính tập trung, công khai, minh bạch khi xử lý 

các quyền lợi trong xung đột đã tạo tạo ra công bằng xã hội đối với 

nhóm yếu thế trong xã hội Bahnar. 

Điều dễ nhận thấy trong tổ chức xã hội truyền thống là, các 

công việc liên quan đến tổ chức làng luôn đƣợc bàn bạc một cách 

dân chủ, công khai. Ngƣời Bahnar rất coi trọng dƣ luận, đó là một 

công cụ quan trọng để mọi ngƣời điều chỉnh hành vi trong quan hệ 

xã hội. Khi quyết định việc hệ trọng liên quan đến quyền lợi của 

cộng đồng, Tơm plơi và các Salam lắng nghe ý kiến của cộng đồng 

trƣớc khi quyết định. Ngƣợc lại, cộng đồng tôn trọng ý kiến của Tơm 

plơi và các Salam về các quyết định của họ và tuân thủ nghiêm túc 

khi đã đƣợc bàn bạc, thông qua.   

Sự công bằng của ngƣời Bahnar còn thể hiện qua các sinh 

hoạt văn hóa, tín ngƣỡng, phong tục, tập quán và trong giao tiếp. 

Giao tiếp – một yếu tố tạo nên quan hệ xã hội, là một trong những 
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điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển xã hội. Qua tƣơng tác 

xã hội, cá nhân trong cộng đồng sẽ đƣợc kết nối, tiếp nhận các 

chuẩn mực đạo đức và hệ thống các giá trị xã hội. Các chuẩn mực 

đạo đức, giá trị của xã hội thƣờng đƣợc cụ thể hóa bằng hành động 

phù hợp với các quy định của cộng đồng. Đó chính là sự khiêm tốn, 

tính trách nhiệm, sự tôn trọng, sự yêu thƣơng,… Các yếu tố ấy 

không những làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn thể hiện sự tôn 

trọng quy định của cộng đồng. Vì vậy, những ứng xử, hành động 

không đúng với quy định của cộng đồng bị xem là những thiếu hụt 

về sự hiểu biết trong giao tiếp. Cho dù trai hay gái, ngƣời góa 

vợ/góa chồng, ngƣời cao niên hay con trẻ, nghèo giàu hay nghèo 

đều đáng tôn trọng và đƣợc tham gia vào câu chuyện chung, kể cả 

chuyện của một ai đó khi đƣa ra xét xử. Trong gia đình, sau khi làm 

lễ dậy thì, con trai, con gái đƣợc xem nhƣ là ngƣời lớn, chúng đƣợc 

tham gia câu chuyện của gia đình, kể cả con gái – một thành viên 

đƣợc ƣu ái hơn nam giới, đƣợc quyền tố cáo một thành viên nam 

nào đó bƣớc vào buồng ngủ của cô khi chƣa đƣợc phép, kể cả bố 

ruột và các thành viên nam cùng huyết thống.  

Một cá nhân sẽ bị xem là lệch chuẩn khi xâm phạm quyền lợi 

của ai đó bất luận họ còn sống hay đã chết đi. Thông thƣờng, quyền 

sở hữu đƣợc quy định giản đơn nhƣng đƣợc cộng đồng công nhận. 

Đó có thể là dấu hiệu của cành cây mang hình chữ thập đƣợc tạc trên 

thân cây, một con thú bị dính bẫy, tƣợng nhà mồ trong khu mộ địa… 

Khi thuộc quyền sở hữu của ai đó thì ngƣời khác tuyệt đối không 

đƣợc xâm phạm. Nếu tự ý lấy tài sản, của cải của ngƣời khác, kể cả 

những vật dụng ít giá trị đều bị xem là vi phạm luật tục.  

Ngƣời Bahnar quan niệm, việc chia tài sản, của cải cho ngƣời 

đã khuất phần nào thể hiện sự công bằng, dân chủ dẫu họ không còn 

tồn tại trên cõi đời. Cho nên, một động thái lệch chuẩn trong khu mộ 
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địa đều bị xem là một việc thiếu tôn trọng trong giao tiếp. Khi ai đó 

từ biệt cõi dƣơng gian để về với cõi măng lung, thân xác về với khu 

đất rừng thiêng trong khu mộ địa,  linh hồn về với  cõi pơlei kiăk nao 

(làng linh hồn mới) để tiếp tục cuộc sống mới. Nhà mồ và tƣợng nhà 

mồ đều thuộc quyền sở hữu của họ. Ngƣời sống tuyệt đối không 

đƣợc xâm phạm, nếu không sẽ có tội. Kể cả “gùi, ná, nón lá, đó đánh 

cá…phải trả các đồ đó lại và pơ kra (tạ lỗi) cho ngƣời mất một con 

gà và một ghè rƣợu” [4,195]. Luật tục Bahnar đã viện dẫn: Cột nhà 

mồ nhỏ người đã tặng, cột to yang đã nhận, chỉ đen mẹ đã treo phía 

đông, chỉ đỏ bà đã treo phía tây. Máu trâu đã khô, máu bò đã cạn. 

Ghè to đã cạn nước, ghè nhỏ đã rời cần. Hồn người đã về cõi măng 

lung cùng ông bà tổ tiên. Kẻ trai nào tay xách nồi đồng to trên đầu 

mồ, kẻ gái nào gùi cõng nồi đồng nhỏ khi bếp tàn, hắn là người dám 

đến giật đồ trên gùi có chủ, người đến đạp đổ bếp lửa đỏ nhà người. 

Trâu hắn phải cúng một cho người chết, rượu hắn phải rót trên đầu 

mồ. Cõi măng lung trả cho măng lung, người măng lung về với măng 

lung. Không ai được lấy, không ai được chạm [Già Làng Đinh Vƣt, 

làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ]. 

Nhƣ vậy, giả định trong luật tục đã đặt ra các nguyên tắc để đảm 

bảo quyền sỡ hữu, nếu một ai đó vi phạm thì đồng nghĩa với việc xâm 

phạm quyền sỡ hữu và bắt buộc phải thực hiện các quy định trong chế 

định, nếu không nhận đƣợc sự đồng thuận thì cần áp dụng chế tài (mặc 

dù trƣờng hợp này ít khi xảy ra).  

Theo quy định, quyền sở hữu và ranh giới giữa ngƣời đã 

khuất và ngƣời sống đƣợc xác định rạch ròi. Ngƣời sống đƣợc 

quyền sở hữu trong không gian làng, bến nƣớc, đầu nguồn, đất 

làm rẫy và vùng đất phi nông nghiệp. Măng lung - cõi hạ giới, 

nơi dành cho ngƣời đã khuất đó là ông bà và cõi các yang. Con 

ngƣời chỉ đƣợc phép xuất hiện trong khu đất mộ địa khi thực 
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hiện các nghi thức liên quan đến ngƣời quá cố. Cõi măng lung là 

cõi thứ ba trong lát cắt phân chia không gian vũ trụ theo quan 

niệm của ngƣời Bahnar, bất cứ hiện vật gì liên quan đến cõi 

măng lung không thuộc quyền của ngƣời sống. Nếu có hành động 

ngƣợc lại bị xem là xâm phạm quyền sở hữu của ngƣời chết và 

xúc phạm ngƣời thân của họ.  

Có thể hiểu, luật tục Bahnar là một hình thái ý thức xã hội có 

chức năng định hƣớng cho các mục tiêu, phƣơng hƣớng và hành 

động của con ngƣời trong xã hội. Tuy nhiên, tính hiệu quả của luật 

tục phụ thuộc vào sự thực thi của chủ thể. Nhƣ vậy, việc đồng thuận, 

tuân thủ theo nguyên tắc của luật tục chính là tính hiệu quả của luật 

tục. Nếu khác đi, ngƣời Bahnar - chủ nhân của một loại sự kiện có 

tính cộng đồng, tính xã hội sâu sắc không chỉ thực thi luật tục thông 

qua việc nhận lỗi, nộp phạt đơn thuần mà gắn chặt sự cam kết ấy với 

yếu tố tâm linh, tín ngƣỡng. Vƣợt lên ý nghĩa tâm linh nguyên thủy, 

ứng xử giao tiếp và các sự kiện trong các hoạt động văn hóa, tín ngƣỡng 

còn là tấm gƣơng phản chiếu về công bằng xã hội cũng nhƣ ý nguyện 

của cộng đồng trong việc duy trì, phát triển xã hội. Nhờ vậy, văn hóa 

nói chung và luật tục nói riêng đƣợc cộng đồng trao truyền, vận dụng 

thƣờng xuyên, bất chấp những biến động trong – ngoài, làm trọn chức 

năng điều tiết sinh hoạt xã hội. Đó là những nguyên tắc ngàn đời, đƣợc 

cộng đồng thực hiện và duy trì trong xã hội Bahnar từ truyền thống đến 

hiện đại. 

3.1.4. Luật tục Bahnar giáo dục tính chịu trách nhiệm và đạo đức 

cá nhân 

Nhận thức về tính chịu trách nhiệm của cá nhân là một trong 

những kết quả của quá trình giáo dục toàn diện. Trong xã hội Bahnar, 

tính chịu trách nhiệm biểu hiện thông qua việc nhận thức đƣợc cá 

nhân có vai trò gì đối với cộng đồng và đƣợc cụ thể hóa bằng hành 
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động. Hành động đó trong các mối quan hệ với cộng đồng đƣợc cụ 

thể hóa qua 2 vấn đề chính: Tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

và đối với cộng đồng.  

Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng Bahnar không 

xây dựng từ sự bắt buộc, mà trƣớc hết bản thân tự nhận trách nhiệm. 

Luật tục Bahnar luôn hƣớng cá nhân ý thức đƣợc vai trò tự chủ, tự 

quyết định đến các vấn đề của cá nhân. Sự lựa chọn và quyết định 

của cá nhân đƣợc xem là một sự cam kết với cộng đồng. Kể cả việc 

ai đó phạm lỗi, nhận lỗi trong việc phân xử và nộp phạt.   

Trong xã hội Bahnar, một cá nhân luôn luôn ý thức song song 

giữa quyền lợi của cá nhân với quyền lợi cộng đồng. Quyền lợi bản 

thân thƣờng đặt sau quyền lợi cộng đồng, khi cống hiến không có đòi 

hỏi về vật chất mà thƣờng thiên về tinh thần. Tinh thần trách nhiệm 

đó đƣợc cụ thể hóa qua tham gia các hoạt động chung một cách tự 

nguyện khi ai đó làm nhà mới, tham gia phục vụ các lễ nghi, lễ hội 

hay tạc tƣợng nhà mồ cho ngƣời quá cố trƣớc khi làm lễ bỏ mả.... 

Tính chịu trách nhiệm đƣợc quy định trong luật tục còn đƣợc thể hiện 

qua tinh thần tự giác. Tính tự giác của cá nhân trong xã hội Bahnar 

thƣờng đƣợc cụ thể hóa trong đổi công luân phiên trên nƣơng rẫy, 

giúp đỡ gia đình khác khi bị hoạn nạn, neo đơn, ốm đau bệnh tật cho 

đến những việc hiếu hỉ, tang gia... kể cả khi phạm lỗi. Trong các 

cuộc phân xử, những ngƣời liên quan đến vụ việc có ý thức tự giác 

cao. Nhƣ một quy trình định sẵn, những thành viên yếu thế hơn 

thƣờng đƣợc ƣu tiên trình bày ý kiến, quan điểm trƣớc. Tự giác nhận 

lỗi, tự giác bồi thƣờng, tự giác sửa lỗi, tự giác thực hiện lời cam kết 

trƣớc sự chứng kiến của Tơm plei, các Salam và cộng đồng là một 

biểu hiện của nhân cách, đạo đức trong xã hội Bahnar. Phẩm chất 

đạo đức, nhân cách trong xã hội Bahnar không chỉ đƣợc xây dựng 

trên những chuẩn mực theo quy định của luật tục mà còn đƣợc đo 
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bằng khối lƣợng công việc hoàn thành. Phẩm chất này đƣợc biểu 

hiện qua giao tiếp, qua các công việc hằng ngày. Đặc biệt, niềm tin 

của cộng đồng đối với cá nhân đƣợc xây dựng trên cơ sở của sự cống 

hiến và uy tín mà họ có đƣợc trong quá trình tƣơng tác với cộng 

đồng, xã hội. 

Trong các khía cạnh của giáo dục, giáo dục đạo đức giữ một 

vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức, thái độ, tình cảm con 

ngƣời trong xã hội. Phẩm chất này không chỉ tác động đến quan hệ 

tƣơng quan giữa con ngƣời với con ngƣời mà còn quyết định đến mối 

quan hệ của con ngƣời với môi trƣờng sống. Luật tục là hình thức 

phát triển cao của phong tục tập quán, đƣợc cộng đồng chấp nhận, 

thực hành một cách tự nguyện. Vì vậy luật tục Bahnar có vai trò, ý 

nghĩa rất lớn trong việc tác động, giáo dục và nuôi dƣỡng tình cảm 

đạo đức của cá nhân. Nhờ tình cảm đạo đức con ngƣời không chỉ biết 

nhận thức, đánh giá các hiện tƣợng đạo đức, mà cùng với sự đánh giá 

ấy, con ngƣời còn có nhu cầu thực hiện hành vi đạo đức. Nhƣ thế, 

tình cảm đạo đức không chỉ biểu hiện trạng thái tình cảm, trạng thái 

xúc động của con ngƣời trƣớc các hiện tƣợng đạo đức mà còn thể 

hiện nhƣ là năng lực và động lực thực hiện hành vi đạo đức của con 

ngƣời [60]. 

Tình cảm đạo đức trong luật tục Bahnar đƣợc cụ thể hóa 

trong quan hệ gia đình, xã hội. Đó là quan hệ cha mẹ với con cái, ông 

bà với cháu con, quan hệ vợ chồng, quan hệ dòng họ... Trong quan 

hệ cha mẹ với con cái, theo nguyên tắc của luật tục, cha mẹ có trách 

nhiệm sinh, dƣỡng những đứa trẻ do mình sinh ra, kể cả những đứa 

con nuôi khi chúng chƣa trƣởng thành. Quan hệ này là yếu tố nội 

sinh tạo nên gia đình hạnh phúc. Nói khác đi, gia đình hạnh phúc 

chính là tổ ấm nuôi dƣỡng những nhân cách hoàn thiện cho gia đình 

và xã hội. Tình yêu của cha, mẹ đƣợc cụ thể bằng trách nhiệm, nếu 
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bỏ bê con cái khiến chúng trở thành những đứa trẻ “lêu lổng như con 

thú hoang vào mùa nắng/ khiến bầy đàn không dung nạp hoặc nếu 

con cái sáng sớm nói một lời, buổi tối nói hai lời. Nếu chúng như kẻ 

điên, như kẻ khùng sáng chiều lêu lổng, nếu thò tay chạm chân lấy 

của người khác” thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Kể cả việc con 

trai chiếc ná chưa biết cầm, con gái chày giã gạo chưa biết chạm, 

ngày đầu làng, tối cuối làng, lang thang như kẻ không cha, không mẹ 

thì tội mẹ phải rửa bằng heo, tội cha phải rửa bằng rƣợu. Ngƣợc lại, 

đối với con cái có những biểu hiện bất kính, lêu lổng, thờ ơ, vô trách 

nhiệm với cha mẹ, ông bà, gia đình, dòng họ thì cần phải đƣa chúng 

nó ra xét xử. Tình cảm gia đình không chỉ thể hiện qua sự quan tâm, 

trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái mà còn thể hiện qua nguyên tắc 

dân chủ, bình đẳng và tôn trọng.  

Ngoài đề cập đến trách nhiệm, tình cảm cha mẹ đối với cái và 

ngƣợc lại, luật tục còn quan tâm đến mối quan hệ giữa chồng và vợ. 

Sự thủy chung, sự gắn kết, tình cảm đƣợc xem là tiêu chí đầu tiên để 

tạo sự bền lâu trong hôn nhân. Dân gian Bahnar ví quan hệ vợ chồng 

là “vợ như là chiếc chiêng, chồng là chiếc trống” trong bộ cồng 

chiêng vậy. Theo quy định khi “đã lấy vợ thì phải ở với vợ cho đến 

chết, uống rượu ghè thì phải cho nhạt, đã trồng bí phải cho ra quả, 

đã trỉa lúa thì phải cho ra bông, chuyện vợ chồng chỉ dừng lại khi 

thân về với cõi măng lung mà thôi”. Mặc dù nam giới chủ động trong 

hôn nhân, nhƣng ý kiến của vợ đƣợc tôn trọng khi quyết định các 

công việc liên quan đến gia đình. Mọi sự tùy tiện của ngƣời chồng, 

kể cả sự xúc phạm, sẽ bị xem là thiếu tôn trọng và sẽ bị đƣa ra xét xử 

và phải pơxrú (bồi thƣờng) nếu trầm trọng. Đặc biệt, các hành vi gây 

gổ, đánh nhau, vu khống đều trở thành tội “khan kơ kuit đê tơ trong” 

(chửi bới là có tội), vì nó đi ngƣợc lại với chuẩn mực đạo đức của 
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cộng đồng. Qua phân xử, ngƣời có lỗi sẽ nhận lỗi, sữa lỗi, tạ lỗi 

(pơkra) và cam kết không tái phạm.  

Đối với ngƣời Bahnar, hạnh phúc là khi đƣợc sẻ chia, đƣợc 

hòa chung “một nhịp chiêng”, cùng “uống chung một nguồn nƣớc”, 

đƣợc cùng “Hla along bri bôp sa ơ kem” (rau rừng cùng ăn). Quan 

niệm “mình vì mọi ngƣời” là tiêu chí đầu tiên để gắn kết các cá nhân 

trong xã hội. Uy tín, danh dự của cá nhân không chỉ đƣợc xây dựng 

từ sự nỗ lực của cá nhân qua hoạt động thực tiễn, qua “ứng nhân xử 

thế” mà còn đƣợc nâng lên bởi uy tín, danh dự của gia đình, dòng họ. 

Vì thế, việc bảo vệ uy tín, danh dự của cá nhân cũng đồng nghĩa với 

việc bảo vệ uy tín, danh dự của gia đình, dòng họ. 

Ngoài ra, luật tục Bahnar còn giáo dục tình yêu con ngƣời đối 

với môi trƣờng, với tài nguyên và vạn vật trong vũ trụ. Quan niệm 

“vạn vật hữu linh” đã tạo ra ứng xử hài hòa, tôn trọng tài nguyên 

thiên nhiên và loài vật trong tự nhiên. Điều đó đã tạo ra hệ thống các 

nguyên tắc ứng xử hài hòa giữa con ngƣời với môi trƣờng sống. Nội 

dung này sẽ đƣợc trao đổi, luận giải trong các nghiêm cứu tiếp theo.  

3.2. Một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị luật tục với phát 

triển 

3.2.1. Thừa nhận sự tồn tại của luật tục 

Cộng đồng Bahnar và các dân tộc thiểu số Tây Nguyên là công 

dân của Việt Nam trƣớc hết phải theo pháp luật của Nhà nƣớc, vừa là 

một thành viên của từng cộng đồng dân tộc thiểu số theo luật tục của 

dân tộc mình. Nếu Pháp luật  mang tính bắt buộc chung; tính minh 

bạch, chặt chẽ, ổn định đƣợc đảm bảo để quản lý xã hội, mang tính phổ 

quát, thống nhất, phản ánh trình độ phát triển chung của xã hội trong 

phạm vi quốc gia thông qua vai trò thực thi của các cơ quanthì luật 

tục mang tính cộng đồng, điều chỉnh quan hệ xã hội trong phạm vi 

làng, xã, tộc ngƣời thông qua vai trò của già làng và Hội đồng làng. 
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Yếu tố chế tài của pháp luật khá chi tiết, chặt chẽ, còn luật tục mang 

tính mềm dẻo, khuyên răn, giáo dục là chính. Dƣới góc độ nào đó, 

việc thực hiện các quy định của luật tục của luật tục Bahnar các dân 

tộc ở Tây Nguyên luôn gắn với các cam kết mang tính đạo đức, tâm 

linh và văn hóa
5
.  

Nhƣ vậy, luật tục và pháp luật đều là công cụ, phƣơng tiện, 

quy tắc điều chỉnh hành vi, nhận thức của con ngƣời, đó chính là tiền 

đề tạo ổn định xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển; luật tục tồn tại, hỗ 

trợ cho pháp luật. Chính vì vậy, việc xác định, đánh giá đúng đắn giá 

trị tích lực của luật tục và mối quan hệ tƣơng hỗ giữa pháp luật và 

luật tục có ý nghĩa rất quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn đối với 

công tác quản lý phát triển xã hội tại Tây Nguyên hiện nay. Thƣc̣ tế 

viêc̣ kết hơp̣ giƣ̃a luâṭ tuc̣ và quản lý phát triển xa ̃hôị ở Tây Nguyên 

trong thời kỳ đổi mới đất nƣớc là một việc làm cần thiết, có thể sơ bộ 

đánh giá giá trị của luật tục ở ba phƣơng diện sau đây: 

Một là, có thể  “thay thế” pháp luật trong một số trƣờng hợp 

và lĩnh vực nhất định. Giá trị “thay thế” pháp luật của luật tục trong 

vai trò điều chỉnh quan hệ xã hội trong phạm vi cộng đồng dân tộc 

đƣợc thể hiện rõ nét và rất cần thiết. Do điều kiện phát triển không 

đồng đều của các cộng đồng ở Tây Nguyên, một số quy phạm của 

pháp luật sẽ khó áp dụng ở một lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội, 

hiệu quả không cao nên cần vận dụng luâṭ tuc̣ trong viêc̣ xƣ̉ lý thì 

hiêụ quả rất cao , trở thành một sự cam kết trƣớc cộng đồng, trƣớc 

thần linh (viêc̣ giao đất , giao rƣ̀ng, gắn với luâṭ tuc̣ và tâp̣ quán canh 

tác của đồng bào).  

                                                 
5
Trƣờng hợp có hai thanh niên đánh nhau, sau khi ra tòa theo quy định của pháp 

luật, bao giờ 2 gia đình cũng gặp gỡ để phân tích ai đúng, ai sai theo phong tục. 

Ngƣời sai tự nguyện nhận lỗi và mong muốn ngƣời kia tha thứ. Sau khi đƣợc cấp 

nhận, ngƣời bị lỗi thƣờng tổ chức một nghi lễ nhỏ để chuộc lỗi, cam kết không tái 

phạm.  
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Hai là, trong chừng mực nào đó luật tục Tây Nguyên có khả 

năng bổ sung cho pháp luật. Pháp luật dù hoàn chỉnh đến đâu cũng 

không thể tiên lƣợng đƣợc hết các tình huống cụ thể. Trong thực tế ở 

các cơ sở ở Tây Nguyên luôn tồn tại những vấn đề cụ thể mà pháp 

luật chƣa quy định, hoặc quy định chƣa đầy đủ. Trong những trƣờng 

hợp đó, các quy phạm xã hội khác có tác dụng bổ sung cho pháp luật 

để điều chỉnh quan hệ xã hội. Sự đan xen giữa các cộng đồng nhƣ 

hiện nay tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa tộc ngƣời, nhiều quan 

hệ xã hội, hiện tƣợng xã hội phức tạp mà pháp luật chƣa tiên lƣợng 

hết trong thực tiễn. Vì vậy, vai trò bổ sung của luật tục trong những 

trƣờng hợp này có ý nghĩa rất lớn . Đối với ngƣời Tây Nguyên , viêc̣ 

áp dụng luật tục trong hôn nhân gia đình và chăm sóc bảo vệ quyền 

lơị cho phu ̣nƣ̃ và trẻ em thƣờng tuân thủ theo quy định của luật tục . 

Theo quy định, khi người vơ ̣chết, người chồng có thể lấy em gái của 

vơ ̣(hôn nhân nối dây), điều dĩ nhiên khi thực hiện hôn nhân nối dây 

cả 2 người cần có những tiêu chuẩn phù hợp về tuổi tác, đức hạnh, 

kỹ năng, tình cảm
6
… Nguyên tắc này tuân thủ chế độ hôn nhân một 

vợ một chồng, tài sản của cải không bị phân tán, bảo vệ quyền lợi trẻ 

em, hạn chế hiện tƣợng mẹ ghẻ con chồng , mà ngƣợc lại , con trẻ sẽ 

đƣợc ngƣời phụ nữ cùng huyết thống với mẹ chăm sóc , nuôi dƣỡng 

trong những điều kiêṇ tốt nhất khi mồ côi mẹ , đồng thời, tính liên 

minh dòng họ đƣợc liên kết thông qua hôn tiếp tục đƣợc duy trì. Nhƣ 

vậy, hôn nhân chuê nuê gần nhƣ là một bản thuyết minh về phong 

tục, bảo vệ quyền lợi trẻ em và gia đình trong trƣờng hợp ngƣời vợ 

hoặc ngƣời chồng xảy ra các rủi ro, bất hạnh.  

Trong trƣờng hợp vợ (chồng) ngoại tình: Nếu chồng ngoại 

tình, vợ có tang chứng vật chứng thì chồng vi phạm nguyên tắc hôn 

                                                 
6
 Xem thêm: Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Êđê của tác giả Buôn Krông Tuyết Nhung, 

Nxb VHDT xuất bản 2009, tái bản 2011.  
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nhân một vợ, một chồng và bị đưa ra xét xử; khi xét xử chồng nhận 

lỗi và bồi thường cho vợ và có cam kết rõ ràng trước chứng kiến của 

cả cộng đồng, chồng hứa không tái phạm, vợ không được phép nhắc 

lại, cộng đồng không nên điều tiếng và có thành kiến với người 

chồng phạm lỗi; trường hợp chồng không tái phạm, vợ nhắc lại thì 

vợ là người vi phạm điều cam kết và bồi thường danh dự cho chồng; 

trường hợp chồng không tái phạm, vợ không nhắc lại, nhưng nếu 

hàng xóm nhắc lại thì người hàng xóm đã vi phạm lời cam kết và sẽ 

bồi thường danh dự cho 2 vợ chồng kia. Nhƣ vậy, ở đây việc răn đe 

giáo dục đƣợc xem là hàng đầu. Trong khi đó pháp luật hiện hành chỉ 

phạt hành chính.  

Ba là, luật tục có khả năng hỗ trợ cho pháp luật. Ở nhiều 

phƣơng diện khác nhau, luật tục có thể hỗ trợ cho pháp luật trong đó 

nổi bật nhất là hỗ trợ cho việc thực hiện và áp dụng các quy định 

pháp luật, cho việc chi tiết hoá, cụ thể hoá pháp luật. Chẳng hạn, ở 

Tây Nguyên làng là không gian cƣ trú, một cộng đồng về sở hữu và 

lợi ích, một cộng đồng về tâm linh, một cộng đồng về văn hóa. Tổ 

chức xã hội dân sự truyền thống này đƣợc Già làng và Hội đồng làng 

quản lý làng theo nguyên tắc của luật tục. Quyền sở hữu tập thể của 

cộng đồng làng đối với đất và rừng chính là nền tảng kinh tế, vật chất 

của thực thể cộng đồng làng. Toàn bộ đời sống vật chất, kinh tế, văn 

hoá, tinh thần, tâm linh, đạo đức của làng của ngƣời Tây Nguyên tồn 

tại trên nền tảng này. Nếu một ngƣời vi phạm vào nguyên tắc của 

luật tục thì Hội đồng làng sẽ đƣa ra xét xử một cách công khai, dân 

chủ, nghiêm túc theo quy định
7
. Thƣc̣ tế, đó là vai trò của già làng uy 

                                                 
7
Trong trường hợp một ai đó xâm chiếm đất khu mộ địa, có nghĩa anh ta đã vi 

phạm quyền sở hữu đất rừng thiêng của cộng đồng. Anh ta sẽ bị lên án và đưa ra 

xét xử. Hiện nay, ở Tây Nguyên, khu mộ địa thuộc quyền sở hữu của cộng đồng 

theo luật tục, nhiều nơi bị lấn chiếm. Trong khi đó, ở một số địa phương chưa quy 

hoạch cụ thể và chưa có giải pháp nào để ngăn chặn các trường hợp này. 
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tín, Hôị đồng làng, thay thế hoăc̣ hỗ trơ ̣cho các tổ hòa giải của chín h 

quyền lâp̣ ra t ại các xã ở Tây Nguyên. Rất nhiều tình huống cu ̣thể 

nhƣ tranh giành tài sản , xung đột quyền lợi gai đình, mâu thuâñ giữa 

các dòng họ trong làng… N hƣ̃ng vụ viêc̣ này đƣơc̣ các Già làng và 

hôị đồng làng giải quyết , tùy theo tính chất , mƣ́c đô ̣khác nhau mà 

răn đe, xử phạt. Một số vụ việc căng thẳng không thể vận dụng luật 

tục điều tiết nhƣ liên quan đến tính mạng, xung đột tranh chấp đất đai 

giữa ngƣời bản địa và cá nhân thuộc tộc ngƣời di dân thƣờng đƣợc 

nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan pháp luật. Đƣơng cử nhƣ sự 

kiện 2001, 2004 vừa qua ở Tây Nguyên, một bộ phận cá nhân đã vi 

phạm pháp luật, chính quyền đã phối hợp chặt chẽ với các Già làng 

truyền thống và Hội đồng làng tại các địa phƣơng ở Tây Nguyên vận 

dụng luật tục để trấn an, thuyết phục, có sự cam kết tự nguyện, 

không tái phạm sau khi xét xử. Đây chính là khả năng hỗ trơ ̣cho 

pháp luật của Luật tục đã đƣợc kết hợp hài hòa trong quản lý phát 

triển xa ̃hôị ở Tây Nguyên thời gian vƣ̀a qua. 

Nhƣ vậy, luật tục hình thành qua quá trình lịch sử lâu dài, 

thích hợp với những cộng đồng nhỏ mang tính đa dạng nhƣ cộng 

đồng buôn, làng, với xã hội nông nghiệp, mà ở đó, tính cộng đồng và 

tính tự quản là nguyên tắc vận hành cơ bản của xã hội. Luật tục tồn 

tại khách quan và đa chiều, trong đó, bên cạnh những mặt hạn chế 

nhỏ, nó có những mặt tích cực không thể phủ nhận, và đã đƣợc thực 

tế kiểm chứng qua viêc̣ kết hơp̣ giƣ̃a luâṭ tuc̣ và pháp luâṭ trong công 

tác quản lý xã hội ở Tây N guyên. Bởi vậy, trong điều kiện xây dựng 

quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên theo hƣ ớng bền vững, chúng 

ta cần kế thừa và phát triển tính tích cực của luật tục, kết hơp̣ chăṭ 

chẽ giữa luật tục và luật pháp trong quản lý phát triển xã hộ i một 

cách hài hòa, phù hợp với từng địa phƣơng, từng cộng đồng dân tộc. 
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Cho nên, cần thừa nhận và kế thừa giá trị tích cực của luật 

tục. Nhiều nghiên cứu liên quan đến luật tục Êđê, M’nông, Stiêng, 

Raglai, Chăm, Thái… đã đƣợc công bố. Những kết quả nghiên cứu 

đó đã khẳng định sự tồn tại và cần thiết của luật tục trong đời sống xã 

hội các tộc ngƣời thiểu số ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng 

thời cung cấp cơ sở thực tiễn để khẳng định rằng luật tục tồn tại song 

hành với pháp luật. Luật tục là một thành tố không thể thiếu đối với 

ngƣời Bahnar và các tộc ngƣời đã xây dựng nên nó, tục là một trong 

những thành tố của văn hóa tộc ngƣời, vì vậy cần nghiên cứu một 

cách toàn diện vai trò và nội dung của luật tục. Cần lựa chọn, đánh 

giá một cách khách quan và khoa học những giá trị tích cực của luật 

tục để kế thừa trong giáo dục cộng đồng, quản lý và phát triển cộng 

đồng cấp cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

3.2.2. Lựa chọn, kế thừa mặt tích cực của luật tục Bahnar trong 

quản lý cơ sở 

Hiện nay, luật tục Bahnar và luật tục các dân tộc thiểu số đã 

và đang có vai trò nhất định đối với thực tiễn. Nó không chỉ góp 

phần làm phong phú văn hóa tộc ngƣời mà còn là phƣơng tiện giáo 

dục nhân cách, đạo đức, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hƣởng đến 

quyền lợi cá nhân và cộng đồng, góp phần quản lý và phát triển xã 

hội. Trong bối cảnh hiện nay, khi đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội 

đã có nhiều thay đổi, nhiều quy định trong luật tục không còn tồn 

tại hoặc thây đổi. Nhƣ là một thành tố của văn hóa truyền thống, 

luật tục vẫn luôn song hành cùng với pháp luật trong đời sống và có 

ảnh hƣởng nhất định. Vì vậy, cần xây dựng chính sách ở tầm quốc 

gia, hƣớng tới việc nghiên cứu, đánh giá vai trò của luật tục trong 

phát triển, những giá trị chung của nó đối với văn hóa và sự phát 

triển của tộc ngƣời. Những quy định, nguyên tắc liên quan đến bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên, khai thác các nguồn lợi của thiên nhiên, 
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những quy định về quản lý đất đai, phân chia tài sản, hôn nhân – gia 

đình và giáo dục nhân cách, đạo đức, xây dựng mối quan hệ hài 

hòa… trong cộng đồng đều thuận chiều theo quy định của pháp 

luật, đáp ứng nhu cầu phát triển. Những quy định ấy trong luât tục 

đã đƣợc thực hành, đƣợc kiểm nghiệm qua quá trình tƣơng tác của 

tộc ngƣời Bahnar, nên có giá trị nhất định cần đƣợc nghiên cứu. 

Trên cơ sở những hiểu biết về luật tục của ngƣời Bahnar cần kết 

hợp với cách nhìn nhận hiện đại khai thác những khía cạnh tích cực 

của luật tục để vận dụng trong công tác hòa giải và trợ giúp pháp lý, 

giải quyết các hành vi vi phạm đến luật hôn nhân gia đình, giải 

quyết các xung đột liên quan đến đất đai, các hành vi vi phạm đến 

quyền lợi, của cải và tài sản của ngƣời khác.   

Điều 7, Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: “Việc xác lập, 

thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản 

sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt 

đẹp, tình đoàn kết, tƣơng thân, tƣơng ái, mỗi ngƣời vì cộng đồng, cộng 

đồng vì mỗi ngƣời và các giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng 

sinh sống trên đất nƣớc Việt Nam. Trong quan hệ dân sự, việc hoà giải 

giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật đƣợc khuyến khích”. 

Nhƣ vậy, việc lựa chọn nội dung tích cực, tiến bộ của luật tục để ứng 

dụng vào thực tiễn, coi các điều luật đó nhƣ một bộ phận của pháp luật. 

Trƣớc sự xuất hiện của luồng văn hóa mới, văn hóa truyền 

thống và luật tục truyền thống đang đứng trƣớc thách thức. Một trong 

những vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào thực hiện các quy định 

của pháp luật, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của luật 

tục truyền thống, vừa giữ đƣợc bản sắc, vừa phát huy giá trị của 

chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với xu thế mới của 

thời đại là điều cần thiết.  
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Để nhận diện và vận dụng phù hợp vai trò, giá trị của Luật 

tục Bahnar đối với quản lý phát triển xã hội vùng ngƣời Bahnar và 

vùng DTTS tại chỗ ở Gia Lai hiệu quả, cần kế thừa, phát huy mặt 

tích cực, những giá trị của luật tục. Quá trình tiếp thu, kế thừa và 

phát huy giá trị của luật tục cần từng bƣớc chuyển tải nội dung và 

hình thức của nó vào các quy định pháp luật nhằm điều chỉnh các 

quan hệ xã hội trong đời sống cộng đồng Bahnar và các dân tộc có 

luật tục. Nghĩa là “pháp luật hoá luật tục” có thể đƣợc thực hiện cả 

về hình thức lẫn nội dung, còn theo hƣớng ngƣợc lại là “luật tục hoá 

pháp luật” thì chỉ thực hiện về mặt hình thức. Nên cần nghiên cứu 

toàn diện nội dung, vai trò, giá trị và tác động của Luật tục đối với 

quản lý, phát triển xã hội cộng đồng Bahnar và các tộc ngƣời tại chỗ. 

Trên cơ sở lựa chọn giá trị của luật tục, Nhà nƣớc khuyến khích 

chính quyền địa phƣơng vận dụng luật tục để giải quyết những vấn 

đề trong phạm vi một đơn vị dân cƣ, phù hợp với các chuẩn mƣc̣ đaọ 

đƣ́c và các quy phaṃ pháp luật. 

Mục tiêu của Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09 - 6 – 2014 đã 

đƣợc Hội nghị Trung ƣơng 9 Khóa XI khẳng định: “Xây dựng môi 

trƣờng văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng 

văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu 

phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò 

của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trƣờng 

văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con ngƣời Việt 

Nam hoàn thiện nhân cách” và “Hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý 

và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con 

ngƣời trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế”.  Nhƣ vậy, các quy định của luật tục về phát triển môi 

trƣờng xã hội lành mạnh, con ngƣời có nhân cách, đạo đức, phát triển 
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kinh tế, văn hóa và xây dựng và thực hiện các thể chế văn hóa phù 

hợp với mục tiêu của Nghị quyết. Nói khác đi, các chính sách và 

chiến lƣợc phát triển văn hóa đƣợc xây dựng và đƣợc chọn lọc từ yếu 

tố của truyền thống. Tuy nhiên, nên chọn lọc và có bổ sung hài hòa, 

phù hợp với đặc điểm cộng đồng dân cƣ. Giữ gìn các giá trị văn hóa 

truyền thống bằng cách xây dựng một hệ giá trị mới trên nền tảng 

truyền thống, đó là mục tiêu của các chính sách và chiến lƣợc văn 

hóa. Cũng tƣơng tự nhƣ tôn chỉ của pháp luật, luật tục Bahnar định 

hƣớng hành vi, xác định mục đích, động cơ, điều chỉnh và điều khiển 

hành vi của cá nhân trong cộng đồng thực hiện các quy định trong 

luật tục. Trong thiết chế tổ chức xã hội, việc thực hiện nghiêm túc 

các quy định theo luật tục chính là một trong những cách gìn giữ và 

phát huy giá trị của luật tục Bahnar. Do vậy, việc xác định và phát 

huy vai trò luật tục trong thực tiễn cũng chính là giữ gìn và phát triển 

văn hóa truyền thống của ngƣời Bahnar. 

Trong quản lý ở Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, bên cạnh luật 

pháp, luật tục tồn tại và đƣợc vận dụng nhƣ thể song đôi. Ngƣời 

Bahnar và các tộc ngƣời tại chỗ vừa thực hiện vai trò một công dân, 

vừa là một thành viên trong cộng đồng. Bao giờ, khi có những xung 

đột, mâu thuẫn và các hoạt động thƣờng ngày thì luật tục là yếu tố 

đƣợc vận dụng đầu tiên rồi mới đến sự can thiệp của pháp luật. Mặc 

dù tham gia trình chuyển dần từ định chế thôn làng truyền thống, từ 

sở hữu theo cộng đồng sang sở hữu cá nhân, hộ cá thể, từ nền tự 

cung tự cấp sang nền kinh tế thị trƣờng nhƣng luật tục vẫn đƣợc xem 

là yếu tố không thể thiếu trong đời sống thực tiễn.  

Luật tục không chỉ tồn tại và phát triển trong cộng đồng Bahnar 

mà còn xuất hiện phổ biến trong cộng đồng tại chỗ ở Gia Lai. Hơn 

nữa, luật tục gắn liền với tộc ngƣời và đƣợc hình thành từ trong 

những điều kiện tự nhiên và môi trƣờng nhất định. Do vậy, tính đặc 
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thù của nó gắn với văn hóa, phong tục, tập quán theo từng dân tộc, để 

có thể khai thác hiệu quả giá trị luật tục trong giáo dục, quản lý cộng 

đồng cần cần có những chính sách phù hợp cho từng nhóm dân tộc ở 

địa phƣơng (3 nhóm dân tộc: dân tộc tại chỗ, dân tộc di cƣ từ miền 

núi phía bắc và dân tộc Kinh). Hơn nữa, Gia Lai là một tỉnh nông 

nghiệp, ngƣời Bahnar và đại bộ phận cƣ dân sống ở nông thôn, nên 

khai thác giá trị của luật tục và phong tục tập quán của mỗi địa 

phƣơng để phát triển nông nghiệp cho lộ trình phát triển nông thôn 

mới. Trƣớc hết khai thác các nguyên tắc ứng xử của luật tục thành 

chuẩn mực giao tiếp trong giáo dục cộng đồng trong phát triển văn 

hóa nông thôn, góp phần xây dựng mô hình làng văn hóa theo chuẩn 

nông thôn mới hiện nay tại các địa phƣơng có ngƣời Bahnar ở Gia 

Lai, cơ sở để xây dựng mô hình du lịch văn hóa nhƣ một số địa 

phƣơng trên cả nƣớc.   

Cần nghiên cứu toàn diện nội dung, vai trò, giá trị và tác động của 

Luật tục đối với quản lý, phát triển xã hội cộng đồng các dân tộc thiểu 

số Tây Nguyên. Trên cơ sở lựa chọn giá trị của luật tục, Nhà nƣớc 

khuyến khích chính quyền địa phƣơng vận dụng luật tục  để giải quyết 

những vấn đề trong phạm vi một đơn vị dân cƣ, phù hợp với các chuẩn 

mƣc̣ đaọ đƣ́c và các quy phaṃ pháp luật. Những quy định của luật tục 

đƣợc tiếp thu, sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu: Luâṭ tuc̣ không trái với 

tinh thần của pháp luật; Các quy định tƣơng ứng của pháp luật nếu chƣa 

thể thâm nhập vào đời sống thực tế của cộng đồng dân tộc thì áp duṇg 

luâṭ tuc̣; Các quy định luâṭ tuc̣ phải  có tác dụng thúc đẩy sự phát triển 

của cộng đồng trên những phƣơng diện cụ thể. Đối với những quy định 

của luật tục không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu của pháp luật thì 

cần nhanh chóng khắc phục. Cần xây dựng một cơ chế sử dụng và cải 

biến luật tục linh hoạt, có khả năng thích ứng cao trong các điều kiện và 

hoàn cảnh khác nhau. 



174 

Trong thời gian qua, thiên tai, lũ lụt, thời tiết thất thƣờng ảnh 

hƣởng không nhỏ đến nông vụ, chăn nuôi. Trong các quy định bảo vệ 

môi trƣờng tự nhiên, nhiều quy định bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên 

nƣớc và tài nguyên đất đƣợc tích lũy trong luật tục là kinh nghiệm 

ngàn đời trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Do đó cần khai 

thác những quy định tích cực trong luật tục đối với việc bảo vệ tài 

nguyên rừng, tài nguyên nƣớc trong trong bối cảnh chịu ảnh hƣởng 

sâu sắc của biến đổi khí hiện nay. Thực hiện chỉ thị số 24/1998/CT-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc “xây dựng và thực hiện hƣơng 

ƣớc, quy ƣớc của buôn làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cƣ”, Chỉ thị số 

52/2001/CT-BNN-KL của Bộ Trƣởng Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn về việc quy ƣớc nông thôn bảo vệ rừng, tỉnh Gia Lai đã 

thực hiện quy ƣớc 108 về việc bảo vệ và phát triển rừng. Việc giao 

đất, giao rừng dựa vào cộng đồng đã đƣợc thực hiện cho nhóm hộ 

dân tộc thiểu số Bahnar, làng Đê Tar và ngƣời Jrai, làng Ea Chă Wâu 

từ năm 2003, 2004 là một trong những lựa chọn tốt nhất để phát triển 

đất rừng và phát triển kinh tế hộ gia đình hiện nay.  

Có thể khẳng định luật tục hình thành qua quá trình lịch sử 

lâu dài, thích hợp với những cộng đồng nhỏ mang tính đa dạng nhƣ 

cộng đồng buôn, làng, với xã hội nông nghiệp, mà ở đó, tính cộng 

đồng và tính tự quản là nguyên tắc vận hành cơ bản của xã hội. Cũng 

tƣơng tự nhƣ vậy, luật tục Bahnar tồn tại khách quan và đa chiều, 

trong đó, bên cạnh những mặt hạn chế nhỏ, nó có những mặt tích cực 

không thể phủ nhận, và đã đƣợc thực tế kiểm chứng qua viêc̣ kết hơp̣ 

giƣ̃a luâṭ tuc̣ và pháp luật trong công tác quản lý xã hội ở vùng ngƣ ời 

Bahnar. Bởi vậy, trong điều kiện xây dựng quản lý phát triển xa ̃hôị ở 

vùng ngƣời Bahnar và vùng các dân tộc tại chỗ theo hƣớng bền 

vững, chúng ta cần kế thừa và phát triển tính tích cực của luật tục, kết 

hơp̣ chăṭ che ̃giƣ̃a luâṭ tuc̣ và luâṭ pháp trong quản lý phát triển xa ̃hôị 
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một cách hài hòa, phù hợp với từng địa phƣơng, từng cộng đồng dân 

tộc [13]. 

3.2.3. Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong cộng đồng 

Trong xã hội truyền thống, tƣơng tự nhƣ các tỉnh khác ở Tây 

Nguyên, tại Gia Lai trong suốt lịch sử lâu dài đã đƣợc quản lý, điều 

hành hiệu quả bởi vai trò của Già làng và Hội đồng làng. Hiện nay, họ 

đƣợc xem là chỗ dựa tinh thần đối với cộng đồng, uy tín của họ là yếu 

tố không thể thiếu quản trị cộng đồng, an sinh xã hội và phát triển văn 

hóa – xã hội. Trong thời gian qua chúng ta chƣa sử dụng, chƣa thấu 

hiểu, tôn trọng, đề cao vai trò của họ, thậm chí nhiều nơi chƣa công 

nhận và bỏ qua vai trò của họ. Vì vậy, ở các thôn làng của ngƣời 

Bahnar, già làng uy tín đƣợc xem là một thành viên quan trọng trong tổ 

hòa giải. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, kỹ năng và năng lực họ 

có đƣợc chủ yếu là qua kinh nghiệm thực hành trong xã hội. Cho nên, 

việc phát huy vai trò già làng, ngƣời có uy tín để tiếp tục vai trò “truyền 

lửa” cho cộng đồng là một việc cần thiết.  

Hiện nay, trong các thôn làng ngƣời Bahnar và các tộc ngƣời 

tại chỗ, thôn trƣởng và già làng, ngƣời có uy song hành thực hiện các 

công việc liên quan đến cộng đồng. Đối với nhóm cộng đồng theo 

công giáo hoặc Tin Lành thì ngoài vai trò thôn trƣởng còn có sự hỗ 

trợ vai trò của điểm nhóm hoặc  giáo phu ở các thôn làng. Thực hiện 

chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2008 của Thủ tƣớng 

chính phủ về việc “phát huy vai trò ngƣời có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 

Hƣớng dẫn số 04/HĐ-BCA ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công 

an về việc phát huy vai trò ngƣời uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, tỉnh Gia Lai đã vận động 2.500 

ngƣời có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung [dẫn 

theo 61,324]. Từ 2009 đến nay, ngoài việc tham gia các vụ việc liên 
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quan đến phong tục, tập quán của các gia đình, dòng họ trong làng, 

già làng và ngƣời có uy tín tham gia các cuộc họp cùng với tổ hòa 

giải và các cuộc họp khi triển khai các chủ trƣơng, chính sách liên 

quan đến cộng đồng.  

Vì vậy, cần xây dƣṇg đôị ngũ “già làng ki ểu mới”, có kiến thức 

bản địa, có trình độ, có kiến thức mới có uy tín và năng lƣc̣ để tham 

gia quản lý và điều hành côṇg đồng cùng vớ i chính quyền các thôn , 

làng với các tiêu chí cụ thể. Đội ngũ Già làng này cần phải đƣợc bồi 

dƣỡng môṭ cách khoa hoc̣ , giống nhƣ chúng ta đào taọ đôị ngũ cá n 

bô ̣quản lý hành chính nhà nƣớc , tuy nhiên cách thƣ́c tổ chƣ́c đào taọ 

sao cho phù hơp̣ với đăc̣ điểm của tƣ̀ng địa phƣơng, từng dân tộc, 

từng tỉnh, tƣ̀ng vùng , từng dân tộc trên điạ bàn Tây Nguyên . Kinh 

nghiệm ở tỉnh Bình Phƣớc, sau khi tái lập tỉnh, Tỉnh ủy đã triển khai 

thí điểm mô hình Hội đồng già làng tại huyện Lộc Ninh, đến năm 

2000 đã tổng kết và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo Nghị 

Quyết số 27/2016/HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân tỉnh 

Bình Phƣớc, đến năm 2016, toàn tỉnh đã có 82 Hội đồng già làng với 

521 già làng tại 294 thôn ấp của 82 xã, trong đó 332 S’Tiêng, 26 

M’Nông, 66 Khmer, còn lại là các dân tộc khác. Năm 2016, HĐND 

tỉnh Bình Phƣớc có Nghị quyết  để thực hiện chính sách cho “Già 

làng tiêu biểu, xuất sắc” [62]. Đây là chính sách đặc thù của tỉnh 

Bình Phƣớc. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban 

hành quyết định số: 24/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 quy định 

các tiêu chí đối với Già làng là “ngƣời tiêu biểu, xuất sắc” trong đồng 

bào dân tộc thiểu số nhƣ sau:  

Tiêu chí thứ nhất, là công dân ngƣời dân tộc thiểu số cƣ trú hợp 

pháp ổn định ở vùng DTTS, có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ đƣợc 

giao, biết đọc, biết viết chữ phổ thông. 
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Tiêu chí thứ hai, Là ngƣời tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hƣởng 

trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cƣ nơi cƣ trú; có khả 

năng tác động, tập hợp đồng bào DTTS;  giải quyết hài hòa các mối 

quan hệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội, đƣợc ngƣời dân trong 

cộng đồng tín nhiệm bày tỏ tâm tƣ, nguyện vọng, tranh thủ ý kiến, tin 

tƣởng, nghe và làm theo. + Kinh tế gia đình ổn định, không thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sinh hoạt, sản 

xuất, kinh doanh.  

Tiêu chí thứ ba, có kiến thức nhất định về một hay nhiều lĩnh 

vực; Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, luật tục, 

tiếng nói của dân tộc mình và/hoặc DTTS có số dân đông trong thôn, 

làng, sóc, ấp, tổ dân phố và tƣơng đƣơng (sau đây gọi chung là thôn). 

Tiêu chí thứ tư, Bản thân và gia đình gƣơng mẫu chấp hành chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và 

các quy định của địa phƣơng nơi cƣ trú; tham gia và thực hiện tốt 

công tác hòa giải, công tác xã hội ở địa phƣơng, có nhiều đóng góp 

xây dựng và bảo vệ thôn, giữ gìn đoàn kết dân tộc”. Năm 2018, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 

của UBND tỉnh phê duyệt danh sách “già làng tiêu biểu, xuất sắc”, 

toàn tỉnh có 101 “già làng tiêu biểu, xuất sắc” đang thực hiện vai trò 

của họ tại các địa phƣơng của tỉnh Bình Phƣớc hiện nay. 

 Ngoài Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7 tháng 10 năm 

2013 của Thủ tƣớng chính phủ “về việc sửa đổi, bổ sung của Quyết 

định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 về chính sách thực hiện 

đối với già làng và ngƣời có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số” và Thông tƣ liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC quy định về 

“chi tiết hƣớng dẫn thực hiện chính sách đối với ngƣời có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số” thì cần có những chính sách đặc thù 
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riêng cho vùng ngƣời Bahnar và vùng dân tộc thiểu số và vùng có 

cộng đồng Công giáo, Tin Lành nói chung.  

3.2.4. Bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cấp cơ sở vùng đồng bào 

DTTS có kiến thức về luật tục, phong tục tập quán 

Cần đào tạo, bồi dƣỡng một tầng lớp trí thức là con em dân 

tộc Bahnar có trình độ, kiến thức về lý luận, và hiểu biết sâu rộng 

về văn hóa tộc ngƣời ở các địa phƣơng. Vì chính họ sẽ là những 

lực lƣợng tiên phong, tận tụy, kiên trì và sẽ tạo độ tin cậy cao đối 

với cộng đồng của chính họ. Nếu thật sự chú ý đến lực lƣợng này 

chúng ta sẽ có một đội ngũ vừa am hiểu văn hóa tộc ngƣời, vừa có 

kiến thức hiện đại để kế nghiệp thế hệ “già làng truyền thống” và 

Hội đồng làng để tuyên truyền, vận dụng chính sách chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nƣớc vào thôn buôn một 

cách hiệu quả.   

Cần bố trí, sắp xếp công việc hợp lý với tâm tƣ, nguyện vọng 

và trình độ, kiến thức mà họ đã có đề ứng dụng vào thực tiễn. Việc 

luân chuyển cán bộ ngƣời Bahnar và cán bộ dân tộc tại chỗ cần cân 

nhắc. Bởi tâm lý của đa số ngƣời Bahnar và các dân tộc tại chỗ 

không thích di chuyển đi nơi khác, nơi mà họ không hoặc chƣa thông 

thuộc tập quán, văn hóa, kinh tế, tâm linh và cả an ninh chính trị địa 

phƣơng mới. Hơn nữa, sẽ khó lấy đƣợc lòng tin của dân nếu đó là 

một ngƣời lạ, đặc biệt đối với các địa phƣơng vùng ở Gia Lai và 

vùng Tây Nguyên nói chung trong việc chia sẻ thông tin liên quan 

đến các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nƣớc.  

Cần trang bị kiến thức về Luật tục, về phong tục tập quán cho 

cán bộ đang công tác ở Tây Nguyên, đặc biệt là đối với cán bộ, công 

chức ngành tòa án, viện kiểm sát, công an, thi hành án dân sự, mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể để họ hiểu về văn hóa, về tâm lý tộc 

ngƣời nhằm vận dụng Luật tục và Pháp luật một cách hài hòa, đồng 
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thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tránh nhìn nhận chủ 

quan, áp đặt, một chiều, chƣa thật sự thiếu khoa học. Ngoài ra, việc 

đào tào cán bộ chính quyền nói chung hay đào tạo và bồi dƣỡng cho 

các chức danh đứng đầu chính quyền địa phƣơng ở Tây Nguyên “cần 

đƣợc chú ý bổ sung sâu sắc thêm phần kiến thức liên quan đến văn 

hóa, truyền thống phong tục tập quán và tín ngƣỡng của các cộng 

đồng tại chỗ. Có nhƣ vậy mới hy vọng góp phần bảo vệ đƣợc bản sắc 

văn hóa của các cộng đồng” [61,321) 

Chỉ thị số 11/CT/TC của Tỉnh ủy Gia Lai ngày 13/3/2009 về 

tăng cƣờng lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dƣỡng tiếng dân tộc Jrai, 

Bahnar đối với cán bộ, công chức của tỉnh quy định, cán bộ, công 

chức, cán bộ dân tộc Kinh đang công tác tại các vùng dân tộc thiểu 

số phải “gần gũi, sát dân, hiểu đƣợc tiếng, phong tục, tập quán của 

đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh, đặc biệt giữ gìn, phát huy tiếng nói, chữ 

viết, bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Jrai và Bahnar”.  

Trên tinh thần của Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của UBND 

tỉnh Gia Lai ngày 14/9/2006 về việc tăng cƣờng bồi dƣỡng tiếng dân 

tộc cho cán bộ, công chức cấp xã và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 13 

tháng 3 năm 2009 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về tăng cƣờng lãnh 

đạo công đào tạo, bồi dƣỡng tiếng dân tộc Jrai, Bahnar đối với cán 

bộ, công chức tỉnh, tỉnh Gia Lai, hoạt động này đã tạo sự chuyển 

biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức đƣợc 

học tiếng dân tộc Jrai, Bahnar. Ý thức học tập của cán bộ, công chức 

nghiêm túc; trình độ đọc, hiểu, giao tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số 

đƣợc nâng lên. Cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh đã từng bƣớc 

hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc 
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thiểu số tại chỗ, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc 

thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, 

xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời 

bƣớc đầu khắc phục sự bất đồng ngôn ngữ trong công tác và giao tiếp 

giữa cán bộ và nhân dân. Đây chính là tiền đề để cán bộ, công chức 

hiểu sâu sắc hơn về vai trò, giá trị của luật tục Bahnar cũng nhƣ mặt 

hạn chế, lạc hậu, lỗi thời của nó lựa chọn, ứng dụng phù hợp trong 

thực tiễn hiện nay.  

3.2.5. Quy hoạch tổng thể làng người Bahnar và làng các DTTS 

 Nhƣ đã đề cập ở phần trên luật tục phù hợp với từng địa 

phƣơng, phù hợp với cộng đồng đã sản sinh ra nó, làng chính là yếu 

tố quan trọng nhất để chúng ta kế thừa và phát triển luật tục và vận 

dụng phù hợp
8
. Cần quy hoạch tổng thể làng ở Tây Nguyên theo từng 

cụm dân cƣ, từng tộc ngƣời cụ thể. Giải pháp này không những giúp 

chúng ta thuận lợi hơn trong công tác xây dựng mô hình làng văn hóa 

mà còn phát huy tốt vai trò của luật tục trong quản lý phát triển xã 

hội ở vùng ngƣời Bahnar và các dân tộc tại chỗ ở Gia Lai
9
.  

Cần nhìn nhận tỉnh Gia Lai và Tây Nguyên trên nhiều 

phƣơng diện một cách tổng thể của địa văn hóa, kinh tế, an ninh quốc 

phòng trong sự phát triển chung của cả nƣớc. Việc vận dụng hệ 

thống tri thức bản địa thông qua Luật tục không chỉ có ý nghĩa thực 

tiễn mà còn là một chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc để 

phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng. Hiêụ quả 

của Luật tục là khách quan , không thể phủ nhâṇ , do vâỵ , chúng ta  

cần phát huy tốt vai trò của luâṭ tuc̣ trong đời sống xa ̃hôị hiêṇ nay , 

góp phần củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nƣớc 

                                                 
8 Xem thêm bài “Làng Tây Nguyên với phát triển bền vững”, tác giả Buôn Krông Tuyết 

Nhung đăng trong tạp chí Cộng sản số 2/2015. 
9 Buôn Ako Dhông ở Tp Buôn Ma Thuột - một điển hình mô hình làng văn hóa truyền thống 

đã vận dụng tốt luật tục trong quản trị và phát triển cộng đồng tại Tây Nguyên.  
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Việt Nam. Để luâṭ tục thƣc̣ sƣ ̣là “m ột phần” công cu ̣của Nhà nƣớc , 

là công cụ quan trọng của đồng bào Bahnar và các dân tộc tại chỗ 

nhằm điều chỉnh các quan hê ̣xa ̃hôị , phát triển toàn di ện. Cần vận 

dụng một cách có chọn lọc, những giá trị đúng đắn, vai trò tích cực 

của luật tục Bahnar và luật tục các dân tộc tại chỗ ở Gia Lai trong quản 

lý thôn làng một cách phù hợp với sự phát triển chung hiện nay.  

Trong xã hội truyền thống, làng của ngƣời Bahnar là tổ chức 

xã hội dân sự đặc biệt và có vai trò quan trọng đối với phát triển xã 

hội. Trong đó, các mối quan hệ của con ngƣời đƣợc liên kết với nhau 

theo quan hệ huyết thống và liên minh dòng họ một cách chặt chẽ 

theo định chế, nguyên tắc của luật tục. Các nguyên tắc của luật tục 

không chỉ dừng lại trong các mối quan hệ xã hội truyền thống mà còn 

đƣợc kế thừa sinh động trong xã hội đƣơng đại, trở thành một đặc 

trƣng đối với các địa phƣơng của ngƣời Bahnar.  

Nhƣ đã đề cập ở trên, thôn làng truyền thống của ngƣời 

Bahnar tồn tại và phát triển tƣơng đối hài hòa trên nền tảng của các 

khu đất rừng thuộc quyền sở hữu của cộng đồng làng, cơ chế tự quản 

cộng đồng đều dựa vào phong tục và luật tục. Trên thực tiễn hiện 

nay, ngƣời Bahnar đƣợc quyền sở hữu diện tích đất thổ cƣ, đất nông 

nghiệp và một số khu đất thuộc quyền sở hữu làng (không gian nhà 

rông, nhà cộng đồng, khu đất rừng mộ địa). Về cơ bản, không gian 

xã hội làng của tộc ngƣời này chịu sự chi phối của yếu tố phụ hệ. 

Mặc dù là phụ hệ, nhƣng quyền lợi sẻ chia trong cộng đồng làng vẫn 

tồn tại theo tinh thần tự nguyện và tự quản của luật tục.  

Từ sau năm 1975 đến nay, hệ thống chính quyền 4 cấp (trung 

ƣơng, tỉnh, huyện, xã) hình thành, gắn với nó là đội ngũ cán bộ, công 

chức thực thi vai trò, chức năng quản lý nhà nƣớc. Mô hình làng tự 

quản theo luật tục ở Gia Lai đã có nhiều thay đổi, làng thuần nhất chỉ 

có ngƣời Bahnar còn tồn tại rất ít ở các vùng xa, vùng sâu, vùng khó 
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khăn. Một số làng ngƣời Bahnar sống kiểu làng sống đan xen, cộng 

cƣ với một số hộ gia đình ngƣời Kinh. Điều ấy tạo ra những mặt tích 

cực đồng thời cũng chịu tác động của nhiều mặt tiêu cực, làm giảm 

sút giá trị văn hóa truyền thống. Hiện nay, ở Gia Lai có 3 kiểu làng: 

(1) Làng thuần nhất của cộng đồng Tây Nguyên; (2) Làng sống đan 

xen giữa cộng đồng tại chỗ và cộng đồng di cƣ; (3) Làng của cộng 

đồng thiểu số di cƣ và làng của ngƣời Kinh. 3 mô hình trên làng vận 

hành theo thiết chế chung của chính quyền. Đối với các làng ngƣời 

Bahnar, các trƣởng thôn của ở các làng ngƣời Bahnar đều là ngƣời 

Bahnar. Cùng với các thành viên thuộc Mặt trận Tổ quốc, Đoàn 

Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội 

ngƣời cao tuổi, trƣởng thôn có trách nhiệm vận động, tập hợp cộng 

đồng thực hiện các công việc liên quan đến chủ trƣơng, chính sách 

theo quy định của chính quyền. Đối với những công việc liên quan 

đến phong tục, tập quán, văn hóa tín ngƣỡng thƣờng gắn với vai trò 

của kră plơi và các thành viên có liên quan.  

Có thể nhận định rằng, làng của ngƣời Bahnar đã trải qua 

những biến động của lịch sử, xã hội theo quy định chung của bối 

cảnh chung nhƣng vị trí làng vẫn ổn định, nằm trong phạm vi đất 

rừng của cộng đồng. Tính chất biệt lập của làng đã mờ dần và xuất 

hiện vai trò làng xã và chịu tác động mạnh của chính sách. Vùng 

đất nông nghiệp bị thu hẹp dần theo xu hƣớng cá thể hóa, đặc biệt 

vùng đất phi nông nghiệp thƣờng săn bắn, hái lƣợn không thuộc 

quyền sở hữu của cộng đồng bởi tác động của quá trình di dân và 

chính sách đất đai.  

Trƣớc những biến động của xã hội, luật tục nhƣ một mạch 

nƣớc ngầm không thể thiếu đối với cá nhân trong cộng đồng. Chúng 

ta sẽ dễ dàng nhận biết đƣợc giá trị tích cực của luật tục không chỉ 

đƣợc vận dụng khi có xung đột, mâu thuẫn, kể cả trong các sự kiện 
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liên quan đến hôn nhân, gia đình, kết nghĩa và qua các hoạt động tín 

ngƣỡng, lễ hội. Trên nền tảng của quan niệm vạn vật hữu linh, luật 

tục không chỉ đơn thuần nhƣ là một công cụ quản trị cộng đồng mà 

còn gắn với những cam kết tâm linh theo những nguyên tắc nhất 

định. Hiện nay, không gian khu mộ địa, vùng đất phi nông nghiệp, 

bến nƣớc ở các làng ở Tây Nguyên có nhiều biến đổi và không thuận 

lợi cho phát triển luật tục. Chính vì thế, làng trở thành một thành tố 

quan trọng, thành tố trung tâm không thể thiếu để vận dụng, phát huy 

vai trò của luật tục.  

Hiện nay, sự đổi thay về quyền sử dụng các khu đất rừng 

thiêng làm biến đổi môi trƣờng sống của ngƣời Bahnar và các tộc 

ngƣời thiểu số ở Tây Nguyên. Thiên tai, hạn hán xảy ra đều do con 

ngƣời không biết tôn trọng thiên nhiên. Tính hệ lụy này không những 

cảnh báo về sự biến đổi về môi trƣờng mà còn là nguyên nhân làm 

mất đi tính nhân văn trong ứng xử với thiên nhiên. Sự thay đổi ấy đã 

kéo theo sự biến đổi về công năng, kiến trúc, vai trò của làng và tín 

ngƣỡng của cộng đồng. Sự chƣa thích ứng của cộng đồng đối với 

nhịp sống và môi trƣờng mới khiến đời sống của họ ngày càng tụt 

dần và tình trạng nghèo đói, thất nghiệp xuất hiện ngày càng tăng. Từ 

sau năm 1975, quyền sở hữu tập thể truyền thống của cộng đồng làng 

đối với đất và rừng nghiễm nhiên bị xoá bỏ, tất cả đất và rừng đều bị 

quốc hữu hoá, doanh nghiệp hóa, tƣ nhân hóa. Nhƣ đã thấy ở trên, 

quyền sở hữu này chính là nền tảng vật chất, kinh tế của làng, tuy 

nhiên hiện nay sức mạnh nội tại này của làng đã bị yếu đi, tất yếu kết 

cấu bền vững của làng cũng bị triệt tiêu. Mô hình tổ chức xã hội này 

đang phải đối mặt với những thách thức lớn của công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá. Những mô hình làng theo kiểu thiết chế truyền thống 

chỉ còn rải rác ở một số địa phƣơng ngƣời Bahnar. Hình thức làng và 

diện tích làng hiện nay không thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt 
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động mang tính cộng đồng nhƣ trƣớc đây nữa. Vậy làm thế nào để 

phát huy đƣợc giá trị văn hóa cộng đồng cũng nhƣ vai trò của luật tục 

đối với phát triển bền vững sẽ là một trong quan trọng trong việc 

hoạch định chính sách để xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai và các 

tỉnh Tây Nguyên hiện nay. Chỉ có quy hoạch, xây dựng mô hình làng 

thuần dân tộc Bahnar hoặc theo nhóm tộc ngƣời mới ngăn chặn đƣợc 

việc sang nhƣợng đất đai, vừa thuận lợi cho việc quản lý nhà nƣớc 

đối với cộng đồng dân cƣ, vừa tăng tính hiệu quả khi triển khai chính 

sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với việc bảo tồn, phát 

huy giá trị của luật tục nói riêng và văn hóa tộc ngƣời nói chung.  

3.2.6. Xây dựng quy ước nông thôn trên nền tảng của luật tục 

Thiết chế xã hội làng của ngƣời Bahnar đƣợc kết hợp song 

song giữa vai trò của bộ máy tự quản gồm: Già làng uy tín, trƣởng 

thôn và bộ máy hành chính theo quy định của pháp luật. Mô hình 

làng theo tự quản theo luật tục chuyển dần sang mô hình tồn tại song 

song giữa luật tục và pháp luật. Ngƣới Bahnar không chỉ thực thi vai 

trò là một công dân theo pháp luật của nhà nƣớc mà còn thực hiện 

vai trò là một thành viên theo quy định của luật tục. Đây chính là sự 

khác biệt trong quản lý nhà nƣớc ở Gia Lai nói chung và Tây Nguyên 

nói chung.  

Song song với pháp luật của Nhà nƣớc, luật tục của ngƣời 

Bahnar vẫn tồn tại, “các tộc ngƣời thiểu số tại chỗ không phản đối 

luật pháp nhƣng dƣờng nhƣ luật pháp vẫn nhƣ là một thiết chế “xa 

lạ” đối với cộng đồng; trong khi đó, luật tục đƣợc cả cộng đồng cũng 

nhƣ các nhóm xã hội thừa nhận và thực hiện, nhất là nhóm ngƣời 

nghèo thƣờng dựa vào luật tục và các quyền không chính thức để bảo 

vệ quyền của mình” [19, 147-148]. Với sự tồn tại của 154/272 điều 

của luật tục trong thực tiễn, chứng tỏ luật tục đang có một vai trò 

không nhỏ trong đời sống của ngƣời Bahnar. Có đến 89.2% ngƣời 
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Bahnar cho rằng sử dụng luật tục trƣớc khi nhờ sự can thiệp của pháp 

luật. Trên tinh thần của Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc “xây dựng và thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc của 

làng, thôn, ấp, cụm dân cƣ”, Chỉ thị số 52/2001/CT-BNN-KL của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Triển khai thực hiện 

quy ƣớc bảo vệ rừng”, và Quyết định 13/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn xã, các 

địa phƣơng ở Tây Nguyên, “ở tỉnh Gia Lai đã thực hiện 108 quy ƣớc 

thôn buôn (trong đó 101 quy ƣớc đã đƣợc chuẩn y) và tỉnh Đắk Lắk 

đã đƣợc thực hiện 88 quy ƣớc thôn bôn (66 qui ƣớc đã đƣợc chuẩn y) 

về việc bảo vệ và phát triển rừng. Các quy ƣớc này “đã đƣợc sử dụng 

bởi chính quyền địa phƣơng nhƣ một công cụ tham gia vào quá trình 

quản lý cộng đồng, trong đó các điều khoản của luật tục đƣợc xem là 

tích cực đƣợc lồng ghép với pháp luật và những điều khoản trong 

quy ƣớc đƣợc dùng nhƣ một nguồn viện dẫn chính trong hoạt động 

của tổ hòa giải cơ sở” [19,148).  

Vì thế, việc tiếp tục kế thừa, chọn lọc và phát triển một cách 

phù hợp các nội dung của luật tục Bahnar để vận dụng trong quản lý, 

phát triển và giáo dục cộng đồng song song với pháp luật trên cơ sở 

thấu hiểu và tiếp nhận tri thức bản địa trong phát triển. Những quy 

định của luật tục cần đƣợc tiếp thu, sử dụng phải đáp ứng các yêu 

cầu: Luâṭ tuc̣ không trái v ới tinh thần của pháp luật; Các quy định 

tƣơng ứng của pháp luật nếu chƣa thể thâm nhập vào đời sống thực 

tế của cộng đồng dân tộc thì áp duṇg luâṭ tuc̣ ; Các quy định luâṭ tuc̣ 

phải có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng trên những 

phƣơng diện cụ thể. Đối với những quy định của luật tục không phù 

hợp, không đáp ứng yêu cầu của pháp luật thì cần nhanh chóng khắc 

phục. Cần xây dựng một cơ chế sử dụng và cải biến luật tục linh 

hoạt, có khả năng thích ứng cao trong các điều kiện và hoàn cảnh 



186 

khác nhau để tiếp tục vận dụng luật tục ở các vùng Bahnar và dân tộc 

tại chỗ phù hợp với thực tiễn hiện nay. 

Tóm lại, luật tục Bahnar không những chứa đựng trong nó hệ 

thống tri thức, kinh nghiệm dân gian mà còn là phƣơng tiện giáo dục 

cộng đồng. Hệ tri thức trong luật tục không chỉ là kinh nghiệm của 

cộng đồng trong quá trình tƣơng tác với môi trƣờng tự nhiên và xã 

hội mà còn là phƣơng tiện để quản lý, phát triển, giáo dục cộng đồng. 

Trên cơ sở xác định vai trò và sự tác động tích cực của luật tục 

Bahnar, cần thừa nhận sự tồn tại của luật tục, lựa chọn, kế thừa mặt 

tích cực của luật Bahnar để xây dựng hƣơng ƣớc thực hiện nếp sống 

văn hóa nông thôn và quản lý xã hội cấp cơ sở. Bên cạnh đó, để phát 

huy vai trò của luật tục đƣợc thuận lợi, cần quy hoạch tổng thể làng 

ngƣời Bahnar và làng các dân tộc tại chỗ, hƣớng tới xây dựng 

“không gian sinh tồn đậm đà bản sắc” để phát triển theo tiêu chí 

nông thôn mới. Song song với việc bảo tồn và phát huy giá trị của 

luật tục, cán bộ cấp thôn xã cần am hiểu sâu sắc văn hóa, phong tục, 

luật tục để vận dụng một cách hìa hòa, phù hợp với thực tiễn. Việc 

vận dụng hệ thống tri thức bản địa thông qua Luật tục không chỉ có ý 

nghĩa thực tiễn mà còn là một chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà 

nƣớc để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng. 

Nếu vận dụng có chọn lọc, đúng đắn thì luật tục của ngƣời Bahnar và 

luật tục Tây Nguyên sẽ đóng vai trò tích cực trong giáo dục cộng 

đồng, đồng thời, sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện pháp luật, xây dựng ý 

thức pháp luật một cách hiệu quả . Tiến tới hoàn thiện một nền pháp 

luật tiên tiến, hiện đại, có kế thừa chọn lọc những giá trị tập quán pháp 

của các dân tộc trong quá trình phát triển bền vững tại Tây Nguyên . 

Hiệu quả của việc vận dụng Luật tục sẽ ảnh hƣởng quyết định đến sự 

thành công của quản lý phát triển xã hội vùng ngƣời Bahnar và ở 

vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên hiện nay./. 
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KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 

 Trong quá trình phát triển, mỗi tộc ngƣời trong quá trình tồn 

tại và phát triển của mình đều sáng tạo hệ thống tri thức phù hợp với 

trình độ phát triển kinh tế xã hội trong một không gian sinh tồn và 

ghi đậm những dấu ấn của điều kiện tự nhiên cũng nhƣ môi trƣờng 

xã hội nơi tộc ngƣời đó sinh sống. Trong đó, luật tục các dân tộc và 

luật tục Bahnar là một phức hợp bao gồm nhiều thành tố thể hiện tính 

đa dạng và phong phú đƣợc tích luỹ, sáng tạo và sự tiếp nhận từ thực 

tiễn cuộc sống – một trong nhiều thành tố của tri thức dân gian 

Bahnar, góp phần làm nên  sự giàu có của một nền vănhoá Bahnar. 

Luật tục Bahnar không những chứa đựng trong nó hệ thống tri thức, 

kinh nghiệm dân gian mà còn là phƣơng tiện giáo dục cộng đồng. Hệ 

tri thức trong luật tục là kinh nghiệm của cộng đồng trong quá trình 

tƣơng tác với môi trƣờng tự nhiên và xã hội, là phƣơng tiện để quản 

lý, phát triển, giáo dục cộng đồng. 

Trên cơ sở sƣu tầm, nghiên cứu thực trạng Bahnar, nhóm 

nghiên cứu đƣa ra một số nhận định nhƣ sau:  

Ngƣời Bahnar cƣ trú lâu đời ở phía nam của tỉnh Kon Tum và 

ở tỉnh Gia Lai. Trong quá trình tƣơng tác với tự nhiên, ngƣời Bahnar 

đã tạo nên một nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Tổ chức xã hội truyền 

thống của ngƣời Bahnar đƣợc thiết lập trên nền tảng của nền kinh tế 

tự nhiên, lấy sản xuất nông nghiệp nƣơng rẩy làm nền tảng cho sự 

phát triển và phân công lao động. Quyền sở hữu tập thể của cộng 

đồng làng đối với đất rừng là cơ sở vật chất, là nền tảng kinh tế, văn 

hóa xã hội trong xã hội truyền thống. Tƣ duy tâm lý của cộng đồng bị 

chi phối sâu sắc bởi ý thức cộng đồng theo nguyên tắc luật tục. Cho 

đến nay, làng của ngƣời Bahnar đã có sự biến đổi về căn bản. Thiết 

chế tôn giáo song tồn với thiết chế truyền thống và cơ sở chính trị cơ 
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sở tác động đến đời sống xã hội Bahnar. Trên bình diện kinh tế kỹ 

thuật, với sự du nhập mở rộng của phƣơng thức sản xuất nông nghiệp 

mới, kinh tế, xã hội ngƣời Bahnar bƣớc đầu đã hòa nhập, họ không 

những tự túc đƣợc vấn đề lƣơng thực trong năm mà bƣớc đầu có khả 

năng tích lũy vốn, tiếp cận nguồn lực, khoa học kỹ thuật… từng bƣớc 

thay đổi theo hƣớng hiện đại hóa. Bên cạnh đó, tƣơng tự nhƣ các tộc 

ngƣời khác ở Tây Nguyên, ngƣời Bahnar cũng đang đối diện với 

nhiều thách thức từ sự khan hiếm về nguồn sinh kế tự nhiên, biến đổi 

khí hậu, di dân và đói nghèo…Tính cộng đồng đang dần giảm đi, tín 

ngƣỡng truyền thống không còn độc tôn nữa, tổ chức thôn làng cổ 

truyền Bahnar không còn thuần túy vận hành theo kiểu tự quản nữa 

mà chuyển thành một trong yếu tố của bộ máy hành chính.  

Hiện nay, luật tục Bahnar tiếp tục giữa vai trò quan trọng đối 

với đời sống, xã hội Bahnar ở tỉnh Gia Lai. Một số định chế của luật 

tục không phù hợp không còn tồn tại bởi nhiều yếu tố, một số nội 

dung của luật phù hợp tiếp tục tồn tại, mặc dù có nhiều sự biến đổi về 

hình thức xử phạt, tính lập luận nhƣng chúng đƣợc vận dụng trong 

thực tiễn ở các mức độ đậm nhạt khác nhau. Luật tục trở thành các 

định chế phi chính thức tồn tại song song với các quy định của pháp 

luật và đƣợc vận dụng ở mức độ đạm nhạt khác nhau trong đời sống 

tộc ngƣời Bahnar. Tƣơng tự nhƣ các loại hình phi vật thể khác, sự 

biến đổi không gian cƣ trú và môi trƣờng tự nhiên, phƣơng thức sản 

xuất, cơ cấu tổ chức xã hội, sự thay đổi nhận thức, văn hóa tín 

ngƣỡng và sự tác động của các chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc… 

đã tác động đến thực trạngluật tục Bahnar. 

Trên cơ sở xác định vai trò và sự tác động tích cực của luật 

tục Bahnar, cần thừa nhận sự tồn tại của luật tục, lựa chọn, kế thừa 

mặt tích cực của luật Bahnar để xây dựng hƣơng ƣớc thực hiện nếp 

sống văn hóa nông thôn và quản lý xã hội cấp cơ sở. Bên cạnh đó, để 
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phát huy vai trò của luật tục đƣợc thuận lợi, cần quy hoạch tổng thể 

làng ngƣời Bahnar và làng các dân tộc tại chỗ, hƣớng tới xây dựng 

“không gian sinh tồn đậm đà bản sắc” để phát triển theo tiêu chí 

nông thôn mới. Song song với việc bảo tồn và phát huy giá trị của 

luật tục, cán bộ cấp thôn xã cần am hiểu sâu sắc văn hóa, phong tục, 

luật tục để vận dụng một cách hài hòa, phù hợp với thực tiễn. Việc 

vận dụng hệ thống tri thức bản địa thông qua Luật tục không chỉ có ý 

nghĩa thực tiễn mà còn là một chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà 

nƣớc để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng. 

Nếu vận dụng có chọn lọc, đúng đắn thì luật tục của ngƣời Bahnar và 

luật tục Tây Nguyên sẽ đóng vai trò tích cực trong giáo dục cộng 

đồng, đồng thời, sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện pháp luật, xây dựng ý 

thức pháp luật một cách hiệu quả . Tiến tới hoàn thiện một nền pháp 

luật tiên tiến, hiện đại, có kế thừa chọn lọc những giá trị tập quán pháp 

của các dân tộc trong quá trình phát triển bền vững tại Tây Nguyên . 

Hiệu quả của việc vận dụng Luật tục sẽ ảnh hƣởng quyết định đến sự 

thành công của quản lý phát triển xã hội các địa phƣơng có ngƣời 

Bahnar và nhóm cộng đồng tại chỗ ở Gia Lai. 

 Từ sự phân tích, đánh giá về thực trạng và những giá trị xã 

hội của luật tục Bahnar cho thấy, những nội dung của luật tục hết sức 

phong phú, đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống cộng 

đồng. Có thể khẳng định, giá trị của luật tục ngƣời Bahnar đã, đang 

và sẽ tiếp tục có sức sống trong cộng đồng, nếu đƣợc nghiên cứu, 

phân tích một cách có hệ thống thì giá trị vận dụng luật tục ngƣời 

Bahnar trong quản lý nhà nƣớc đối với cộng đồng ngƣời Bahnar chắc 

chắn còn lớn hơn. 

Vận dụng luật tục ngƣời Bahnar vào công tác quản lý nhà 

nƣớc ở cơ sở và hoạt động tự quản đối với cộng đồng Bahnar là yêu 

cầu khách quan, phù hợp với xu thế của thời đại cũng nhƣ định 
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hƣớng lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc. Thông qua việc vận dụng 

nhằm thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nƣớc, thực hiện có 

hiệu quả qui chế dân chủ cơ sở. Việc vận dụng trƣớc hết cần phải 

trên cơ sở tôn trọng pháp luật, từ đó tiến hành hệ thống hóa luật tục 

và vận dụng để xây dựng, bổ sung các qui chế, qui định, hƣơng ƣớc 

mới, với một qui trình xây dựng và thực hiện thích hợp, động viên 

đƣợc đông đảo nhân dân tham gia hƣởng ứng, cùng với sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Với những giải pháp vận 

dụng luật tục nói chung, luật tục ngƣời Bahnar nói riêng và luật tục 

các tộc ngƣời tại chỗ nói chung, chắc chắn sẽ phát huy đƣợc những 

ƣu điểm của hệ thống luật tục, làm cho luật tục thực sự là công cụ, 

phƣơng tiện quản lý của chính quyền cơ sở, nhất là tự quản ở cộng 

đồng dân cƣ, góp phần thúc đẩy các hoạt động quản lý đa dạng, năng 

động hơn trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa. Tạo cơ hội cho ngƣời Bahnar khôi phục truyền thống văn hóa, 

các phong tục tập quán tốt đẹp, khắc phục và loại bỏ những hủ tục 

lạc hậu, góp phần tích cực và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội 

ở nông thôn miền núi và tạo sự kết hợp giữa quản lý và tự quản đƣợc 

hài hoà. 

 Mặt khác, việc vận dụng luật tục để xây dựng, bổ sung qui 

chế, qui định, xây dựng hƣơng ƣớc, qui ƣớc mới với các giải pháp 

vận dụng luật tục đồng bộ sẽ thực hiện đƣợc cả hai vấn đề đó là, từng 

bƣớc đƣa pháp luật hiện hành vào cuộc sống nông thôn vùng núi, 

vùng sâu, vùng xa và từng bƣớc khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong quá trình quản lý nhà nƣớc đối với cộng đồng thiểu số nói 

chung, cộng đồng ngƣời Bahnar nói riêng. 

Trong quá trình hội nhập để phát triển kinh tế, xã hội hôm 

nay, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta với mục tiêu 

chiến lƣợc là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
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hƣớng XHCN, với nhiệm vụ quan trọng hàng  đầu là công nghiệp 

hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thực hiện các mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là quá trình tác động tích 

cực làm thay đổi căn bản nền sản xuất nông nghiệp và đời sống nông 

thôn. Quá trình thay đổi và phát triển đó không làm mất đi những giá 

trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống của từng dân tộc với những yếu 

tố hợp lý mà những giá trị tiến bộ ấy vẫn đồng hành và thúc đẩy phát 

triển nhanh chóng và bền vững hơn. Do vậy trong hoạt động tự quản 

ở cộng đồng cũng nhƣ quản lý xã hội ở cơ sở cần phải kết hợp vận 

dụng hệ thống luật tục một cách hợp lý và khoa học. Luật tục ngƣời 

Bahnar và pháp luật có mối liên hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn 

nhau, khi phù hợp với nhau chúng khẳng định nhau, bổ sung cho 

nhau, tạo nên sự hài hòa khi điều chỉnh các hành vi con ngƣời. Luật 

tục các tộc ngƣời thiểu số nói chung và luật tục ngƣời Bahnar là một 

yếu tố trong việc hình thành pháp luật, còn pháp luật lại là cơ sở giúp 

cho luật tục ngƣời Bahnar có sự phát triển toàn diện, thích ứng với xã 

hội hiện đại. Trong quản lý Nhà nƣớc, pháp luật và phong tục, tập 

quán phải vận dụng kết hợp với nhau và với các qui phạm xã hội 

khác để đạt hiệu quả điều chỉnh cao nhất. 

  Để luật tục của các tộc ngƣời thiểu số nói chung và luật tục 

ngƣời Bahnar phát huy đƣợc vai trò quan trọng của mình, góp phần 

vào quản quản lý xã hội, quản lý cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần có nhận thức rõ hơn, 

bằng những hành động thiết thực hơn đối với hệ thống luật tục đó. 

Có nhƣ vậy, vai trò của hệ thống luật tục mới đƣợc phát huy, góp 

phần xứng đáng vào việc xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai./. 
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PHỤ LỤC 
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7  Đinh Sêm Nam 1986 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

8  Đinh Brơi Nam 1982 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

9  Đinh HLơk Nam 1973 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

10  Lê Thị Mỹ Đông Nữ 1957 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

11  Huỳnh Thế Tài Nam 1955 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

12  Đinh Brông Nam 1984 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

13  Đinh Phiêt Nam 1993 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

14  Đinh HMƣih Nam 1938 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

15  Đinh Thị Pơi Nữ 1985 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 



200 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

16  Đinh Văn Minh Nam 1983 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

17  Đinh Thị Hach Nữ 1984 

 

Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

18  Đinh Thị Viên Nữ 1958 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

19  Đinh Văn Neng Nam 1951 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

20  Đinh Thị Yok Nữ 1960 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

21  Đinh Dũng Nam 1977 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

22  Đinh Văn Jam Nam 1953 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

23  Đinh Thị Jen Nữ 1994 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

24  Đinh Thị Koăh Nữ 1954 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

25  Đinh Thị Queng Nữ  1951 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

26  Đinh Thị Srơm Nữ 1938 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

27  Đinh Thị HYer Nữ 1938 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

28  Đinh Gƣt Nam 1938 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

29  Đinh Thị Lợi Nữ 2001 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

30  Đinh Thị Wach Nữ 1992 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

31  Đinh THị H Lƣt Nữ 2000 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 



201 

32  Đinh Hƣ Nam 1979 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 

33  Đinh Ngheo Nam 1940 Làng Mơ Hra, xã Kông Lơng 

Khơng, huyện Kbang, Gia Lai 
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Đak Pơ, Gia Lai 

47  Đinh Thị Nguôi Nữ 1971 Làng Đe Jun, xã Yang Bắc, huyện 
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57  Đinh Bonh Nam 1954 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

58  Đinh Laih Nam 1962 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

59  Đinh Nhoi Nam 1962 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

60  Đinh Bi Nam 1954 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

61  Đinh Chôch Nam 1931 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

62  Đinh Ploch Nam 1976 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

63  Đinh Ba Nam 1963 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

64  Đinh Mlinh Nam 1983 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

65  Đinh Nêch  Nam 1984 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 
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67  Đinh Mlơn Nam 1979 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

68  Đinh Thị Ngyich Nữ  Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

69  Đinh Văn Ơnh Nam  Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

70  Đinh Chơn Nam 1976 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

71  Đinh Thong Nam 1959 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

72  Đinh Hải Nam 1980 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

73  Đinh Alênh Nam  Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

74  Đinh Klen Nam 1953 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

75  Đinh Thị Trê Nữ 1957 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

76  Đinh Thị Pok Nữ 1990 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

77  Đinh Quai Nam 1985 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

78  Đinh Chuê Nam 1983 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

79  Đinh Thị Brich Nữ 1984 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

80  Đinh Văn Nhân Nam 1960 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

81  Đinh Thị Duch Nữ 1966 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

82  Đinh Thị Mo Nữ 1968 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 
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83  Đinh Văn Klêm Nam 1977 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

84  Đinh Thị Khơnh Nữ 1974 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

85  Kari Nữ  Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

86  Hyong Nam 1945 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

87  Y Dơm Nữ 1989 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

88  Đinh Thị Teo Nữ 1955 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

89  Alanh Nam 1962 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

90  Đinh Chem Nam 1965 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

91  Đinh Hem Nam 1977 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

92  Anir Nữ 1950 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

93  Đinh Hƣn Nam 1954 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

94  Hmeh Nam 1938 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

95  Bok Hăn nam 1964 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

96  AMlăh Nữ 1952 Làng Klot, xa Kon Gang, Huyện 

Đăk Đoa, Gia Lai 

97  Bok Hmuinh Nam  1947 Làng Mơhra, Kông Lơng Khơng, 

huyện Kbang 

98  Bok Hngup Nam  Làng Mơ Hơwen, Kông Lơng 

Khơng,  huyện Kbang 

99  Đinh Thị Ching Nam  Plei Lơk, Nghĩa An, xã Nghĩa An, 

Thị trấn Kbang 
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100  Bok Jơ ram Nam  Làng Kơjang, Kông Lơng Khơng,  

huyện Kbang 

101  A Jar Nam  Làng Jơram,  Phƣờng Thắng Lợi, 

Thành Phố Kon Tum 

102  Alƣu Nam  Làng Kon Ktơr 2, phƣờng Thống 

Nhất, thành phố Kon Tum 

103  Đinh In Nam  Làng Kuk Gmới, xã Giang Trung, 

huyện Kông Chro, 

104  Đinh Keo (Bă 

Xúc) 

Nam  Làng Byang, thị trấn Kong Chro, 

Gia Lai 

105  Đinh Ye Nam 1940 Làng Groi II, Ya Hội, Đắk Pơ 

106  Ông  Đinh Pah Nam  Làng Krong Ktu, Yang Bắc, Đắk 

Pơ, 

107  Ông Đinh Tim Nam  Làng Kliết, xã Ya Hội, Đắk Pơ 

108  Ông Nhƣr Nam  Làng Bung, xã Ya Hội, Đắk Pơ 

109  Ông Đinh Mƣn Nam  Thôn Bung, xã Ya Hội, Đắk Pơ 

110  Ông Đinh Nƣơng Nam  Làng Klah 1, Yang Bắc, Đắk Pơ 

111  Đinh Thị Hben Nữ  Làng Dơng, thị trấn Kong Chro 

112  Yă Ruinh Nữ  Làng Bồi, xã Glar, Đăk Đoa 

113  Brôn Bun Nam  Làng Huah Ktu, xã Glar, Đăk Đoa 

114  Anƣk Nam  Làng Tuah Ktu, xã Glar, Đăk Đoa 

115  Bok Jí Nam  Làng Grƣn 1, xã Glar, Đăk Đoa 

116  Đinh Di Nam  Làng Lợk, Nghĩa An, Kbang 

117  Đinh Văn Hmƣih Nam  Kong Lơng Khơng, Kbang, Gia 

Lai 

118  Kyam Nam  Kong Lơng Khơng, Kbang, Gia 

Lai 

119  Đinh Bruih Nam  Kong Lơng Khơng, Kbang, Gia 

Lai 

120  Đinh Khánh Nam  Thị Trấn Kbang, huyện Kbang 

121  Đinh Tim Nam 1941 Làng Kiết, Ya Hội, Yang Bắc, 

Đăk Pơ 

122  Nhƣr Nam 1937 Làng Bung, Ya Hội, Đắk Pơ, 

Kbang 
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123  Đinh Mƣn Nam  Làng Bung, Ya Hội, Đắk Pơ 

124  Đinh Nƣơng Nam 1962 Làng Klah 1, Yang Bắc, Đắk Pơ, 

Kbang 

125  ALam  Nam 1967 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

126  Yah Nam 1965 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

127  Amron Nữ 1964 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

128  Mlo Nữ  1987 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

129  Úy Nam 1975 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

130  Kƣn Nữ 1977 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

131  AYơn Nam 1978 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

132  Ron Nữ 1981 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

133  Sap Nữ 1956 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

134  Lir Nam 1974 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

135  Blanh Nữ 1980 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

136  Tai Nam 1953 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

137  Ken Nữ 1959 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

138  Y-Yƣng Nam 1989 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

139  Yuir Nam 1948 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

140  Bê| Nữ 1957 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 



207 

Gia Lai 

141  Byanh Nam 1959 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

142  Săng Nữ 1962 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

143  Kih Nam 1950 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

144  Angƣ|i Nam 1959 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

145  Drƣp Nữ 1962 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

146  Hnhƣch Nam 1969 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

147  Yak Nữ 1972 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

148  Bleng Nam 1977 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

149  Nik Nam 1980 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

150  Mai Nữ 1982 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

151  Klit nam 1975 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

152  Nan Nữ 1982 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

153  Ksor Llol Nam 1950 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

154  Dren Nữ 1956 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

155  Hrơp Nam 1942 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

156  Tem Nữ 1970 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

157  Kan Nam  1962 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 
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Gia Lai 

158  Yu|it Nữ 1960 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

159  Yul Nam 1978 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

160  Yƣl Nam 1970 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

161  Vƣch Nữ 1938 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

162  Blôch Nam 1940 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

163  Trung Nam 1993 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

164  Ak Nam 1995 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

165  Drôm Nam 1989 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

166  Ji Nữ 1968 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

167  Mơt Nam 1989 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

168  Nhom Nam  1990 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

169  Dri Nữ 1964 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

170  Anaih Nữ 1996 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

171  Byơl Nam 1985 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

172  Gƣn Nữ 1986 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

173  Đinh Neng Nam 1979 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

174  Bya|i Nữ 1980 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 
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Gia Lai 

175  Ayô Nam 1954 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

176  Hach Nữ 1960 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

177  Yuc Nam 1993 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

178  Hlanh Nam 1976 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

179  Siu Kam Ra Nữ 1997 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

180  Tơ Nam 1962 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

181  Amic Nữ 1962 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

182  Phong Nam 1966 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

183  Kyol Nữ 1976 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

184  Đơnh Nữ 1968 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

185  Răp Nam 1972 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

186  Phok Nữ 1973 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

187  H Ngoaih Nam 1960 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

188  Hăl Nam 1976 Làng Klot, Kon Gang, Đak Đoa, 

Gia Lai 

189  Đinh Thị Nhƣ|i Nữ 1958 Làng Hle Hlang, Yang Trung, 

Kong Chro 

190  Đinh Kuê Nam 1968 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

191  Đinh Ơnh Nam 1959 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 



210 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

192  Đinh Khinh Nam 1948 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

193  Đinh Thị Luôp Nữ 1957 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

194  Đinh Pinh Nam 1979 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

195  Đinh Thị Monh Nữ 1970 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

196  Đinh Nhơm Nam 1961 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

197  Đinh Thị Nglơ|m Nữ 1957 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

198  Đinh Angong Nam 1982 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

199  Đinh Thị Yeng Nữ 1957 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

200  Đinh Thị Reng Nữ 1980 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

201  Đinh Thị Klyơch Nữ 1980 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

202  Đinh Blu|ch Nam 1979 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

203  Đinh Hlen Nam 1983 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

204  Đinh Thị Kmoch Nữ 1984 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

205  Đinh Thị Khơch Nữ 1977 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

206  Đinh Thị Chi|p Nữ 1945 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

207  Đinh Alơnh Nam 1941 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

208  Đinh Thị Hyoih Nữ 1980 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 
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huyện Kong Chro, Gia Lai 

209  Đinh Anheo Nam 1984 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

210  Đinh THị Lêl Nữ 1975 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

211  Đinh Kho|n Nam 1973 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

212  Đinh THị Keh Nữ 1989 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

213  Đinh Thị Soan Nữ 1992 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

214  Đinh Huech Nam  1979 Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, 

huyện Kong Chro, Gia Lai 

215  Đinh Anoch Nam 1986 Làng Hle Hlang, Yang Trung, 

Kong Chro.  
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2. BẢNG THỐNG KÊ HỆ THỐNG LUẬT TỤC BAHNAR 

 

APĂNG MĂ 1: DÔM TƠDRONG HƠGĂT HƠBI\ 

CHƢƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tơdrong tơguăt ‘nho \ng oh lơ \m pơlei  (Mối quan hệ ngƣời 

trong làng)  

Điều 2. Xơnong dơnơm kơ kră pơlei  (Vai trò của già làng)  

Điều 3. Xơnong jang kơ kon pơlei (Nhiệm vụ của ngƣời trong làng)  

Điều  4. Xơnơng pơyua kơ kon pơlei (Quyền lợi của ngƣời trong 

làng)  

Điều 5. Dôm pơkăp phak kiơ\ khôi pơlei pơla (Các hình phạt trong 

luật tục)  

Điều 6. Tơdrong yoch hơnhăm kră pơlei (Tội xúc phạm già làng1)  

Điều 7. Tơdrong yoch ƣh chu kiơ \ nơ \r kră pơlei (Tội không tuân theo 

lời của già làng)  

Điều 8. Tơdrong yoch hơnhăm kră pơlei (Tội xúc phạm già làng 2)  

Điều 9. Găh xek tơlang tơdrong yoch ƣh đei hơto \ hơnơ\ng đơ \ng kră 

pơlei (Tội xét xử không công bằng)  

Điều 10. Kră pơlei pơm yoch tơchơ \t pơlei pơla (Già làng vi phạm 

luật tục)  

Điều 11: Dôm pơm tơdron (Các hành vi phạm tội)  

Điều 12.  Yoch pơm glăi nơ \r pơkăp 1 (Vi phạm lời cam kết 1)  

Điều 13. Yoch pơm glăi nơ \r pơkăp 2 (Vi phạm lời cam kết 2)  

Điều14. Găh tơdrong tơgu \m ăn bơngai pơm yoch 1 (Tội giúp đỡ kẻ 

có tội 1)  

Điều 15. Găh tơdrong tơgu \m ăn bơngai pơm yoch 2 (Tội giúp đỡ kẻ 

có tội 2)  

Điều 16. Băt tơdrong pơm yoch hlăm mă ôn kơd^p 1(Giấu giếm vụ 

phạm tội nghiêm trọng 1)  
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Điều 17. Băt tơdrong yoch tih mƣh lei ôn 2  (Giấu giếm vụ phạm tội 

nghiêm trọng 2)  

Điều 18. Tơdrong yoch pơgo \ yua bơngai nai (Tội lạm dụng ngƣời 

khác)  

Điều 19. Tơdrong yoch pu \ ăn kơ đe (Tội bị vạ lây)  

Điều 20. Yoch pơhlu \ pơdôr đe (Tội lừa gạt)  

Điều 21. Yoch pơma hơlenh 1 (Tội nói dối 1)  

Điều 22.Tơdrong  yoch pơma hơlênh 2 (Tội nói dối 2)  

Điều 23. Bơngai ga xele tơdrong đe nai (Kẻ hay xoi mói, bịa đặt 

chuyện ngƣời khác)  

Điều 24. Tơdrong yoch xăl đe gơ \ nge (Tội vu khống ngƣời khác phá 

thai)  

Điều 25. Yoch pơma ‘me# hăm bơngai nai, tơroi tơdrong ƣh kơ tro \ 

tơpă (Tội nói xấu ngƣời khác, nói điều không đúng sự thật)  

Điều 26. Yoch tơtoh hơtơ \m bơngai nai (Tội chửi bới lăng mạ ngƣời 

khác)  

Điều 27. Yoch mơ \ng kiơ \ đe pơhlu \ pơdôr (Tội nghe lời xúi giục 

ngƣời khác)  

Điều 28. Tui kiơ \ đe pơm yoch (Adua tòng phạm)  

Điều 29. Dôm bơngai tơgu \m hăm bơngai pơm yoch (Kẻ tòng phạm 

với kẻ có tội)  

Điều 30. Tơdrong yoch mơ \ng kiơ \ đe nai pơchu \t. (Kẻ nghe lời xúi 

giục của ngƣời khác)  

Điều 31. Pơm yoch yuơ [ônh lui kơ đe (Phạm tội vì nhẹ dạ)  

Điều 32. Yoch hơnhăm bơngai kră, [ă me \ 1 (Tội khinh thƣờng ngƣời 

già, bố mẹ 1)  

Điều 33: Yoch hơnhăm bơngai kră, [ă me \ 2 (Tội khinh thƣờng ngƣời 

già, bố mẹ 2)  
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Điều 34. Tơdrong đei tơlang mă ƣh chiu hru \ (Việc đã xử không chịu 

nộp phạt)  

Điều 35. Tơdrong yoch tơdui kon hơ ioh dăh mă đ^ch đam bơngai nai 

(Tội rủ rê con cái hoặc nô lệ của ngƣời khác)  

Điều 36. Găh tơdrong yoch vei ôn đe chrih, đ^ch dăh mă pơnă đe nai 

(Về tội chứa chấp ngƣời lạ, nô lệ hay tù nhân ngƣời khác)  

Điều 37. Tơdrong yoch bơngai xoai xik (Tội những ngƣời say rƣợu)

  

Điều 38. Tơdrong yoch yuơ bơngai vơng pơm tơle \ch (Tội do ngƣời 

điên gây ra)  

Điều 39. Tơdrong yoch yuơ hơlăh ƣh vă jang 1 (Tội lƣời biếng 

không lo làm 1)  

Điều 40. Tơdrong yoch yuơ hơlăh ƣh vă jang 2 (Tội lƣời biếng 

không lo làm 2)  

Điều 41. Teh tôn băl pơm pham le\ch xe\ch huăng lơ \m pơlei ( Đánh 

nhau gây đổ máu trong làng)  

Điều 42. Tơdrong yoch teh đe kƣ \ kă (Tội đánh ngƣời không có lý do)

  

Điều 43. Tơdrong yoch teh dong, pơjuă kon xâu đe nai (Tội đánh đập 

hăm dọa con  cháu ngƣời khác)  

Điều 44. Găh dôm tơdrong teh tôn băl yuơ tơgar (Vụ đánh nhau vì 

ganh nhau)  

Điều 45. Găh tơdrong teh tôn băl pơm rơka iơ iă (Về việc ẩu đả bị 

thƣơng nhẹ )  

Điều 46. Bơngai pơm yoch athei pơkra minh pôm nhu \ng păng minh 

drăm xik (Việc ẩu đả bị thƣơng vừa)  

Điều 47. Găh tơdrogn teh tôn pơm rơka hlăm (Vụ ẩu đả bị thƣơng 

nặng)  

Điều 48. Găh tơdrong tôh pơlôch bơngai (Tội vô ý gây chết ngƣời)  
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Điều 49. Tơdrong yoch le# hro \ng be\t pơm xar bar ăn bơngai nai (Tội 

bỏ mặc bẫy chông gây tai nạn cho ngƣời khác)  

Điều 50. Be\t hơđong ƣh pơih pơm xar bar ăn bơngai nai (Đặt bẫy 

không tháo gây tai nạn cho ngƣời khác)  

Điều 51. Tơdrong yoch be \t hơkô ƣh pơm tơdra kơnă1 (Tội đặt bẫy 

không làm dấu 1)  

Điều 52. Tơdrong yoch be \t hơkô ƣh pơm tơdra kơnă 2 (Tội đặt bẫy 

không làm dấu 2)  

Điều 53. Găh tơmam pơt^l (Tang chứng, vật chứng)  

Điều 54. Tơdrong yoch ƣh vă klă hre (Tội không chịu trả nợ)  

Điều 55. Tơdrong yoch le# kơpô rơmo pơrăm mir [a (Tội để trâu bò 

phá phách lúa rẫy ngƣời khác)  

Điều  56. Tơdrong yoch le# kơpô rơmo pơrăm tơmam đe (Tội để trâu 

bò gây thiệt hại cho ngƣời khác)  

Điều 57. Le# kơpô rơmo pơrăm mir [a đe nai noh athei hru \ mir [a 

(Bồi thƣờng khi để trâu bò phá lúa rẫy ngƣời khác)  

Điều 58. Ƣh kơ ê dăh mă pơhhno \ng pơm unh xa [a đe noh yoch tih 

(Tội nặng khi vô ý hoặc cố ý làm cháy lúa ngƣời khác)  

Điều 59. Găh yoch yô chơgaih kƣ \ kă tơ \ mir đe nai (Tội phóng uế ra 

rẫy ngƣời khác)  

Điều 60. Ko\ hnam po kăp đe (Chó nhà mình cắn ngƣời ta)  

Điều 61. Pơm lôch kon tơrong đe nai  (Làm chết vật nuôi ngƣời 

khác)  

Điều 62. Pơkăp xơnong kon pơlei hăm rông (Trách nhiệm của cộng 

đồng với nhà rông)  

Điều  63. Xơnong vei vêr tu đak/hơdra#m đak (Trách nhiệm bảo vệ 

nguồn nƣớc)  

Điều 64. Pơkăp vei hơlen teh pơxat (Quy định bảo vệ khu mộ địa)  

Điều 65.Găh yoch teh băl păng tơgar băl (Hòa giải xung đột)  
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Điều 66. Yoch oei xa ƣh kơ ‘lơ \ng hăm ‘nho \ng oh păng bơngai tơgu \m 

po (Tội phản bội ngƣời thân và ân nhân của mình)  

Điều 67. Găh kon tơdrong [ơm hơkap ăh jih mir kơ bơngai nai (Về 

vật nuôi sa vào bẫy bìa rẫy của ngƣời khác)  

Điều 68. Găh kon tơrong phă pơrăm tơmam đe nai (Gia súc phá hoại 

hoa màu của ngƣời khác)  

Điều 69. Tơ ‘nglaih kơpôl rơmo [ơ \t tam mă truh pơyan (Việc thả trâu 

bò khi chƣa đến mùa rẫy)  

Điều 70. Kon tơdrong pơm rơka dăh mă pơlôch bơngai nai (Gia súc 

làm bị thƣơng hoặc làm chết ngƣời khác)  

Điều 71. Tơdrong kơpô, rơmo pơj^l rơka dăh mă lôch (Về việc trâu 

bò húc nhau bị thƣơng hoặc chết)  

Điều 72. Yoch găh răk tơmam đe tơtông đei (Tội chứa chấp đồ ăn 

cắp, ăn trộm)  

Điều 73. Pơlôch kơpô rơmo mă uh bơngai kơdra \ (Giết gia súc phá 

hoại mùa màng mà không báo cho chủ nhân)  

Điều 74. Găh io \k tơtông mu \k tơmam bơngai nai (Vụ lấy cắp của cải 

ngƣời khác)  

Điều 75. Găh yoch kle \ kon tơring, ier bip đe vă [uh xa (Tội ăn cắp 

gia súc, gia cầm làm thịt)  

Điều 76.  Pơm kơnê \ hăm bơngai tơ \  anăp bôl lơ (Tội làm nhục hoặc 

lăng mạ ngƣời khác trƣớc nhiều ngƣời)  

Điều 77. Pơm kơnê \ hăm bơngai tơ \ anăp bôl lơ (Tội lăng mạ ngƣời 

khác trƣớc nhiều ngƣời)  

APĂNG MĂ 2: TƠ OEI UNH OM PĂNG UNH HNAM  

CHƢƠNG 2: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  

Điều 78. Et pơx^t o\ng mai (Lễ đám hỏi)  

Điều 79. Pơx^t o\ng mai (Đính hôn)  

Điều 80. Khôi chă ‘long unh pơkăp unh om (Tục kiếm củi hứa hôn)  
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Điều 81. Adruh tơdăn rơih aka \n rơih klo (Trai gái chọn vợ chọn 

chồng)  

Điều 82. Tơdrong pơkong dreng (Lễ hỏi)  

Điều 83. Et pơkong kơ kon pơlei Bahnar Sơro (Lễ cƣới của ngƣời 

Bahnar Sơro)  

Điều 84. Hơpăh ăn bơngai trong o\ng mai (Trả công chủ lễ cƣới)  

Điều 85. Khôi oei hơkăn mă [ar (Tục cƣới vợ lẽ)  

Điều 86. Dro\ nglo drăkăn tam tơ oei mă đei kon (Trai gái trƣớc khi 

cƣới ở với nhau có con)  

Điều 87. Hơdruh tơdăm tam pơx^t mă oei xa dih băl bơih (Trai gái 

chƣa có hôn ƣớc mà có quan hệ với nhau)  

Điều 88. Hơdruh tơdăm tam tơ oei, oei xa dih băl đei kon noh athei 

pơkra xoi tơbeh kơ yang hơpang adrol kơ proi [a (Trai gái chƣa cƣới 

nhau lỡ có con phải cúng thần nƣớc trƣớc khi trỉa lúa)  

Điều 89. Tơdăm pơvih hnam drăkăn cho \ng mă đơ \ng ro\ng noh prơih 

le# đe (Từ hôn)  

Điều 90. Hơdruh tơdăm pơjao kong mă tơle# ƣh đei tơ  oei (Đã trao 

chuỗi hạt cƣờm nhƣng từ hôn)  

Điều 91. Tơdăm pơm ăn hơdruh oei hngăm mă ƣh kơ oei (Chàng trai 

làm cô gái có thai nhƣng không lấy)  

Điều 92. Oei hngăm cho\ng mă ƣh vă ră [ă kơ [ok hơ ioh (Về việc có 

thai nhƣng không khai cha đứa bé)  

Điều  93. Tơdrong yoch đei prei (Tội chửa hoang)  

Điều 94.  Bơngai pơgăn tơdrong tơ oei unh om đe (Ngƣời làm cản 

trở hôn nhân)  

Điều 95. Kle\ hơkăn/klo bơngai nai (Cƣớp vợ /chồng ngƣời khác)  

Điều 96. Găh bơngai chăl [lal hăm klo pơmai oh lơ \m unh hnam (Tội 

cƣớp chồng chị em gái trong nhà)  
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Điều 97. Tơ oei băl ƣh tơroi hăm tơm pơlei (Lấy nhau không báo cáo 

với già làng)  

Điều 98. Tơngăm klo hơkăn (Quan hệ vợ chồng )  

Điều 99. Bre klo hơkăn pơm yoch dih băl mă tam pơklaih (Vợ chồng 

có lỗi nhƣng chƣa tạ lỗi)  

Điều 100. Tơgar ƣh đei tơdrong bơ \ng rơđăh (Về ghen tuông không 

có chứng cứ)  

Điều 101. Đe drăkăn gơ \ nge ôn kơ klo, unh hnam (Phá thai giấu 

chồng và gia đình)  

Điều 102. {ơ \t kơdiong rơlach huăng nge (Khi ngƣời phụ nữ sảy thai)  

Điều 103. Bơngai klo ƣh đei vei rong kon hơkăn ( Ngƣời chồng 

không chăm lo cho vợ con)  

Điều 104. Bơngai klo jăk le# ƣh đei vei rong kon hơkăn (Ngƣời chồng 

bỏ đi không chăm lo cho vợ con)  

Điều 105. Klo ƣh lăng ba truh sơ \m kon aka\n (Chồng vô trách nhiệm 

với vợ con)  

Điều 106. Găh dôm bơngai teh dong hơkăn dăh mă teh hơkăn jing 

rơka (Về kẻ đánh vợ hoặc đánh vợ đến bị thƣơng)  

Điều 107. Tơdron Tơhre\k tơle# (Việc ly hôn)  

Điều 108. Oei hơkăn goi (Lấy vợ hai)  

Điều 109. Klo hơkăn pơkong đang kơ noh tơhre \k (Vợ chồng đã có 

hôn ƣớc mà bỏ nhau)  

Điều 110: Hơkăn/klo oei kơ bơngai nai (Vợ/chồng lấy ngƣời khác)  

Điều 111.  Klo hơkăn tơle# ăh xang đei kon (Vợ chồng bỏ nhau khi đã 

có con)  

Điều 112. Tơdrong Che \l blal hăm đe nai (Tội ngoại tình)  

Điều 113. Chăl [lal hăm bơngai tam đei hơkăn /klo (Ngoại tình với 

ngƣời chƣa vợ/ chƣa chồng)  

Điều 114. Klo che\l [lal hăm đe (Chồng ngoại tình)  
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Điều 115. Hơkăn che\l lal hăm đe nai (Vợ ngoại tình)  

Điều 116. Bơngai drăkăn prei lal (Ngƣời phụ nữ ngoại tình)  

Điều 117. Tơdrong yoch jơlơ \m jơlu hăm đe nai (Thông dâm 

ngoại tình)  

Điều 118. Tơdrong yoch jơlơ \m jơlu tơ\ hnam đe (Tội thông dâm 

trong nhà ngƣời khác)  

Điều 119. Jơlơ\m jơlu hăm kơdrăng đei hơkăn drăkăn đei klo, ƣh tu \k 

kơdâu kiơ \ pơyô (Thông dâm ngoại tình giữa trai có vợ với gái có 

chồng (không bỏ theo tình nhân)  

Điều 120. Kơdrăng đei hơkăn, drăkăn đei klo pơm pơyô dih băl minh 

‘măng ƣh đei kon prei (Về trai có vợ, gái có chồng ngoại tình, đi lại 

với nhau một lần và không chửa hoang)  

Điều 121. Găh kơdrăng đei hơlen, drăkăn đei klo che \l lal, pơm pơyô 

lơ ‘măng păng ƣh đei kon prei (Trai gái có chồng có vợ đi với nhau 

nhƣng chƣa chửa hoang)  

Điều 122. Găh kơdrăng đei hơkăn, drăkăn đei jlo pơm pơyô đei kon 

prei hăm đe nai  (Về trai có vợ, gái có chồng ngoại tình, chửa hoang)  

Điều 123. Drăkăn hơdro prei hăm đe nai (Đàn bà góa phạm tội 

ngoại tình)  

Điều 124. Bơngai xang đei hơlăn mă đei kon prei hăm drăkăn nai 

(Ngƣời có vợ mà có con với ngƣời khác)  

Điều 125. Dro\ nglo hơdro ƣh gơh ‘nhăk kon hơ ioh erih atu \m hăm 

hơkăn ‘nao (Đàn ông góa vợ không đƣợc mang con sống chung với 

vợ mới)  

Điều 126. Drăkăn hơdro oei kơ đe nai (Đàn bà góa tái giá)  

Điều 127: Kơdrăng hơdro, io \k hơkăn ‘nao (Góa vợ, lấy vợ mới)  

Điều 128. Drăkăn hơdro, oei klo ‘nao (Góa chồng, lấy chồng mới)  

Điều 129. Khôi pơtoi hơdre \ch ăh klo lôch (Tục nối nòi khi 

chồng chết) 
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Điều 130. Jơlơ\m jơlu hăm ‘nho \ng oh yă [ok (Loạn luân với bà con 

gần)  

Điều 131. Atu\m kơtum kơto \ng to ƣoei băl (Lấy nhau cùng dòng họ) 

Điều 132. ‘Nho\ng oh pôm me\ [ă tơ oei băl (Anh em ruột lấy nhau)  

Điều 133.Tơngăm ‘nho \ng oh (Quan hệ anh em)  

Điều 134. Pơkăp găh tơdrong oh oei klo adrol kơ pơmai (Quy định 

khi em lấy chồng trƣớc chị)  

Điều 135. Xơnong kon hơ ioh hăm me \ [ă yă [ok (Trách nhiệm con 

cái đối với ông bà, cha mẹ)  

Điều 136. Khôi xoi tơbeh kơ Jơhngơ \m jăn ăn me\ bă (Tục cúng sức 

khỏe báo hiếu cho cha mẹ)  

Điều 137: Vei lăng păng io \k yua mu\k drăm yă [ok pơxƣ\ (Quản lý và 

kế thừa tài sản ông bà bố mẹ)  

Điều 138. Klăh axong mu \k tơmam pơxƣ\ (Phân chia tài sản thừa kế)  

Điều 139. Mu\k tơmam bơngai tam oei kơ đe (Tài sản ngƣời chƣa lập 

gia đình)  

Điều 140. Găh tơdrong axong mu \k ăn kon hơ ioh (Việc chia tài sản 

cho con cái)  

Điều 141. Găh tơdrong axong mu\k ăn kon hơ ioh atu \m [ă pha me \ 

(Chia tài sản cho con cùng cha khác mẹ)  

Điều 142. Tơdrong yoch tơjră ‘nho \ng oh unh hnam po kơdih  (Tội 

phản bội ngƣời thân và ân nhân)  

Điều 143. Tơdrong yoch teh dong me \ [ă ‘nho \ng oh (Tội đánh lại cha 

mẹ hoặc ngƣời thân)  

Điều 144. Tơdrong yoch teh me \ [ă 1 (Tội đánh lại cha mẹ 1 )  

Điều 145. Tơdrong yoch tôh me \ [ă 2 (Tội đánh lại cha mẹ 2)  

Điều 146. Kon hơ ioh prơih le# me \ [ă jăk tơ\ pơlei nai (Con cái bỏ cha 

mẹ đi ở làng khác)  
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Điều 147. Tơdron me\ bă teh dong kon hơ ioh (Tội cha mẹ bạo hành 

con cái)  

Điều 148. Dôm bơngai thông măng huang đai (Những kẻ lang thang 

lêu lổng)  

Điều 149. Pơkăp pơgơ \r pơkong oei hơkăn goi (Quy định thực hiện lễ 

cƣới vợ lẽ  tài liệu Nguyễn Kinh Chi tr. 223)  

APĂNG MĂ 3: TƠNGĂM VEI MU|K TƠMAM PĂNG PƠM 

YOCH TƠNGĂM VEI MU|K DRĂM 

CHƢƠNG 3: QUAN HỆ SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ XÂM PHẠM 

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN 

Điều 150. Tơdrong axong teh oei, teh choh jang lơ \m tơpôl kon pơlei 

(Việc phân chia tài sản, đất đai trong làng)  

Điều 151. Tơngăm gơh pơgơ \r teh (Quyền sở hữu đất đai)  

Điều 152. Găh xơnong tơ ‘ngla teh đei yua tơ \ng năm tơmang the 

(Quyền lợi ngƣời quản lý đất đai dòng họ)  

Điều 153. Xơkơ \t xơlam teh păng tơdrong yoch tơgar teh (Xác định 

ranh giới và tội xâm chiếm đất đai)  

Điều 154. Tơdrong tơgar teh (Việc tranh chấp đất đai)  

Điều 155. Yoch găh tơgar the (Tội xâm chiếm đất đai)  

Điều 156. Tơdrong yoch tơgar jih teh đe nai (Tội lấn chiếm bìa rẫy 

ngƣời khác)  

Điều 157. Găh tơgar teh bơngai nai (Về tội lấn chiếm đất đai của 

ngƣời khác)  

Điều 158. Xoh mir unh xa rok truh mir đe (Đốt rẫy cháy rẫy ngƣời 

khác)  

Điều 159. Tơdrong yoch tơgar io \k mu\k tơmam đe nai (Tội cƣỡng 

đoạt tài sản ngƣời khác)  

Điều 160: Tơdrong yoch kle \ kơpô rơmo (Tội trộm trâu bò)  
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Điều 161. Găh tơtông tle \ kơpô rơmo bơngai nai pơm mu \k kơdih (Tội 

bắt trộm trâu bò ngƣời khác làm của riêng)  

Điều 162. Hăm bơngai pơlôch kon tơrong đe nai (Kẻ giết gia súc gia 

cầm ngƣời khác)  

Điều 163.  Bơngai pơlôch kơpô rơmô đe anai (Kẻ giết trâu bò của 

ngƣời khác)  

Điều 164. Yoch pơlôch đi \ kon tơrong bơngai anai (Tội tàn sát gia súc 

của ngƣời khác)  

Điều 165.  Kiơ\ tơ \ng pơsơ \ru\ pơlôch sem tơrong bơngai anai (Mức độ 

bồi thƣờng khi giết gia súc ngƣời khác)  

Điều 166. Tơdrong pơm kơne# hăm kon tơrong bơngai nai (Tàn nhẫn 

với vật nuôi của ngƣời khác)  

Điều 167. Kăl kung dăh mă jrăng hnam đe (Chặt cầu thang hoặc nhà 

ngƣời khác)  

Điều 168. Tơdrong yoch pơih pơga đe nai (Tội gỡ hàng rào ngƣời 

khác tùy tiện)  

Điều 169. Tơdrong yoch io \k tơtông mu \k tơmam bơngai nai (Tội lấy 

cắp tài sản ngƣời khác)  

Điều 170. Tơdrong yoch kle \ mu\k tơmam đe g^t (Tội ăn trộm tài sản 

có giá trị)  

Điều 171. Tơdrong yoch tơtông tơmam (Tội ăn trộm vặt)  

Điều 172.Tơdrong yoch tơtông [a đe (Tội ăn trộm lúa)  

Điều 173. Tơdrong yoch tơtông tơmam lơ \m pơxat (Tội ăn trộm đồ 

vật trong nhà mồ)  

Điều 174. Tơdrong yoch kle \ tơtông (Tội ăn cắp )  

Điều 175. Tơtông minh athei hru \ pêng 1 (Lấy trộm phải đền ba 1)  

Điều 176. Tơtông minh athei hru \ pêng 2 (Lấy trộm phải đền ba 2)  

Điều 177. Tơdrong tơtông kon bri đem be \t hơkap đei  (Tội ăn cắp thú 

ngƣời ta bẫy đƣợc)  
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Điều 178. Tiƣpu xut xang đei tơm (Tổ ong đã có chủ sở hữu)  

Điều 179. Găh tơdrong kon hơ ioh io\k tơmam đe nai mă ƣh apinh 

(Về việc để trẻ em lấy đồ ngƣời khác mà không xin phép)  

Điều 180. Tơdrong yoch vei tơmam đe kle\ tơtông (Tội chứa chấp đồ 

ăn cắp)  

Điều 181. Dônh đei tơmam đe nai mă ƣh đei tơroi noh jing kle \ tơtông 

(Nhặt đƣợc đồ ngƣời khác không báo bị xem là ăn cắp)  

Điều 182. Tơdrong chă ôn tơtông tơmam dônh đei (Việc giấu giếm 

đồ nhặt đƣợc)  

Điều 183. Tơdrong ôn tơmam drăm dônh đei (Việc giấu giếm đồ 

nhặt đƣợc)  

Điều 184. Io\k tơmam đe nai ƣh đei apinh (Lấy đồ ngƣời khác không 

xin phép)  

Điều 185. Găh tơdrong yoch mơng tơmam đe nai ƣh pơdreo (Về tội 

mƣợn đồ ngƣời khác mà không trả)  

Điều 186. Găh xơnong kon hơ ioh hăm mu \k drăm me\ [ă yă [ok 

(Trách nhiệm con cái đối với tài sản ông bà, cha mẹ)  

Điều 187. Găh bơngai drăkăn ƣh đei kon, noh rong kon drăkăn 

(Ngƣời đàn bà nuôi con nuôi)  

Điều 188. Pơrăm tơnuh unh đe (Phá bếp ăn nhà ngƣời)  

Điều 189.  Phă tơnuh unh, go \ por hnam đe (Phá bếp nồi cơm nhà 

mình)  

Điều 190. Tơdrong yoch juă hơbăn ao bơngai anai (Tội giẫm đạp váy 

áo ngƣời khác)  
 

APĂNG MĂ 4: TƠDRON VEI VÊR MU|K DRĂM CHAM CHAR 

CHƢƠNG 4:  LUẬT TỤC BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG 

Điều 191. Khôi luơ \t găh vei vêr teh (Luật tục về quản lý đất đai)  

Điều 192. Kon bơngai hăm mu\k drăm teh (Con ngƣời với tài nguyên 

đất đai)  
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Điều 193. Xơnong yua teh kơ pơlei pơla (Quyền sở hữu đất làng)  

Điều 194. Tơdrong pơm tơm teh kơ unh hnam, kơtum kơto \ng 

(Quyền sở hữu đất đai gia đình, dòng họ)  

Điều 195. Găh tơdrong ƣh vei vêr teh po kơdih (Về việc không chăm 

nom cai quản đất đai của mình)  

Điều 196. Tơdrong yoch pơm ‘me# pơlơ \m hăm teh, đak thong đak 

krong yoch  hơgăm pơla#m bri kông đak (Tội loạn luân làm ô uế đất 

đai, sông suối) 

Điều 197. Tơdrong yoch ‘mu \i bơngai lôch lơ \m mir đe nai (Tội chôn 

ngƣời chết trong rẫy ngƣời khác)  

Điều 198. Dôm tơdrong pơkăp vei hơlen mu \k drăm đak (Những quy 

định bảo vệ tài nguyên nƣớc)  

Điều 199. Et xoi tơbeh hơdra#m đak (Lễ cúng bến nƣớc)  

Điều 200. Đak krong, đak thong yua minh păh (Dùng nƣớc sông, 

nƣớc suối một phía)  

Điều 201. Tơdrong yoch klơ \m tơmam bơngai lôch, tơpu xem tơ \ đak 

(Tội quăng đồ ngƣời chết, tổ chim xuống nƣớc)  

Điều 202. Vei vêr bri tu đak (Bảo vệ rừng đầu nguồn)  

Điều 203. Dôm tơdrong pơkăp tơ \ng năm tơ \ bri  (Những quy định 

vào rừng)  

Điều 204. Pơkăp găh tơdrong phă bri bơ \ mir (Quy định về chặt rừng 

làm rẫy)  

Điều 205. Găh tơdrong hơpăh ăn bơngai tơbang đei unh xa (Việc 

thƣởng cho ngƣời loan báo rừng bị hỏa hoạn)  

Điều 206. Găh tơdrong tơgar yua bri kơ pơlei (Việc xâm lấn khu vực 

khai thác rừng của làng khác)  

Điều 207. Tơdrong yoch ƣh tơpăt unh xa bri (Tội không dập lửa khi 

rừng bị cháy)  

Điều 208. Tơdrong yoch pơm unh xa bri (Tội làm cháy rừng)  



225 

Điều 209. Tơdrong yoch koh ‘long bri (Tội chặt phá rừng)  

Điều 210. Kon bơngai hăm ‘long kon bri (Con ngƣời với động 

thực vật)  

Điều 211.Tơdrong yoch kăl ‘long kƣ \ kă (Tội chặt cây vô tội vạ)  

Điều 212. Kăl ‘long tih lơ \m bri mă ƣh apinh kon pơlei (Đốn cây to 

mà không xin phép già làng)  

Điều 213. Xoi tơbeh koh ‘long (Cúng chặt cây)  

Điều 214. Tơdrong yoch koh ‘long đe nai ƣh apinh (Tội chặt cây 

ngƣời khác không xin phép)  

Điều 215. Koh xơdrai ‘long hnam đe (Tội chặt cây ngƣời khác)  

APĂNG MĂ 5: DÔM TƠDRONG PƠKĂP {Ơ|T KHƠ|R HƠKÂU 

JĂN ĐE NAI PĂNG DÔM TƠDRONG YOCH TIH  

CHƢƠNG 5. NHỮNG QUY ĐỊNH KHI XÂM PHẠM THÂN THỂ 

NGƢỜI KHÁC VÀ CÁC TRỌNG TỘI  

Điều 216. Yoch khơr pơgang pơlôch pơngai  (Tội đầu độc giết 

ngƣời)  

Điều 217. Găh tơdrong pơlôch bơngai yuơ ngeh malai (Tội giết 

ngƣời vì nghi ma lai)  

Điều 218.  Pơsơ \ru\ găh tơdrong pơlôch bơngai yuơ ngeh malai (Bồi 

thƣờng tội giết ngƣời vì nghi ma lai )  

Điều 219. Vei pơgang tă vă pơlôch đe nai (Nuôi ngải với mục đích 

giết ngƣời)  

Điều 220. Pơtă  đe nai ji \  tai  bơlai đang noh pơlôch (Vu cáo ngƣời 

khác ma lai rồi giết)  

Điều 221. Tơdrong yoch teh pơlôch bơngai ƣh đei pơm yoch (Tội 

đánh ngƣời vô tội đến chết)  

Điều 222. Bơngai xoai pơm lôch bơngai (Ngƣời say rƣợu làm 

chết ngƣời)  

Điều 223. Găh tơdrong yoch pơlôch đe nai ( Về những vụ ngộ sát)  
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Điều 224. Pơ hno \ng pơm lôch bơngai (Cố ý gấy chết ngƣời)  

Điều 225.Gah tơdrong tôh dih băl mă tôm bre dơ de \ lôch (Về việc 

đánh nhau mà cả hai bên đều chết)  

Điều 226.  Yôch tôh mang bơngai anai (Tội hành hung ngƣời khác)  

Điều 227. Găh tơdrong yoch teh bơngai ƣh kơ băt tơdrong kiơ (Hành 

vi đánh ngƣời không lý do)  

Điều 228. Yoch toh drăkăn truh tơpai \ nge (Tội đánh phụ nữ đến 

sẩy thai)  

Điều 229. Găh pơđep pơjuă bơngai ƣh pơm yoch (Hành vi cƣỡng 

bức ngƣời vô tội)  

Điều 230. Yoch khơr kơ drăkăn (Tội hãm hiếp phụ nữ)  

Điều 231. Yoch pơđep bluh mur (Tội hiếp dâm 1)  

Điều 232. Yoch pơđep bluh mur (Tội hiếp dâm 2)  

Điều 233. Yoch tôh jơbu \ đe hơ ioh (Tội đánh đập trẻ em)  

Điều 234. Yoch hru\ hrang de hơ ioh (Tội hãm hiếp trẻ em)  

Điều 235: Tơdrong yoch te \ch kon bơngai (Việc buôn bán ngƣời 1)  

Điều 236: Găh tơdrong te \ch kon bơngai (Việc buôn bán ngƣời 2)  

Điều 237. Tơdrong yoch xoh rông (Tội làm cháy nhà rông)  

APĂNG  MĂ 6: KHÔI JUĂT  

CHƢƠNG 6: PHONG TỤC TẬP QUÁN 

Điều 238. Pơkăp tơklăh hnam, tơklăh pơlei (Quy định tách nhà, 

tách làng)  

Điều 239. Dôm tơdrong tơchơ \t găh pơjing, yông pơlei ‘nao (Các quy 

định về xây dựng, di dời làng mới)  

Điều 240. Khôi xoi tơbeh kơ mir (Tục cúng rẫy)  

Điều  241. Jơmu\l [a ( Tục trỉa lúa)  

Điều 242. Brƣ\ (Lễ bỏ mả)  

Điều 243. Khôi et  xa (Tục lệ ăn uống)  

Điều 244. Khôi pơm po# [ăn (Tục kết nghĩa 1)  
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Điều 245. Khôi mơ \m (Tục kết nghĩa 2)  

Điều 246. Khôi et mơ \m (Tục làm lễ bú vú )  

Điều 247. Io\k kon rong (Nhận làm con nuôi )  

Điều 248. Khôi pơm po# [ăn tơguăt ‘nho \ng oh dăh mă pơmai oh 

(Phong tục kết nghĩa anh em hoặc chị em )  

Điều 249. Io\k bơngai pơm kon xâu po (Nhận ngƣời khác làm con 

cháu)  

Điều 250. Khôi io\k đ^k đam (Tục nhận đầy tớ)  

Điều 251. Pơm ‘nho \ng oh yuơ ƣh ke \ k;ă hre (Kết nghĩa vì không có 

khả năng trả nợ)  

Điều 252. Răt đ^ch đam jing kon mon 1 (Mua nô lệ thành con thành 

cháu 1)  

Điều 253. Răt đ^ch đam jing kon xâu po 2 (Mua nô lệ thành con 

thành cháu 2)  

Điều 254. Găh bơngai kơdih te \ch hơkâu kla hre (Về ngƣời tự bán 

mình trả nợ)  

Điều 255. Ƣh ke\ kla hre păng đei te \ch ăn tơm nai (Không có khả 

năng trả nợ và đƣợc bán cho ngƣời chủ khác)  

Điều 256. Xơnong pơyua păng xơnong jang kon rong (Quyền lợi và 

nghĩa vụ con nuôi)  

Điều 257. Ƣh đei bu gơh tơroi găh tơm a kon rong( Không ai đƣợc 

tiết lộ thân phận con nuôi)  

Điều 258. Hơ ioh pơti athei mơ \m toh bơngai me \ nai (Đứa trẻ mồ côi 

phải bú ké sữa ngƣời mẹ khác)  

Điều 259. Pơm phai lah dôm pơ die \ng townam kơdra\ hnam  (Làm 

trái với những kiêng cử của chủ nhà)  

Điều 260. Rơneh kon lơm hnam đe (Về việc đẻ con trong nhà 

ngƣời khác)  

Điều 261. Tơmoi lôch lơ \m hnam (Khách chết trong nhà)  
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Điều 262. Hăk lơ \m hnam đe nai (Về việc nôn ói trong nhà 

ngƣời khác)  

Điều 263. Pơhno \ng yô chơgaih lơ \m hnam đe (Cố tình phóng uế trong 

nhà ngƣời khác)  

Điều 264. Pơm pham le \ch lơ \m hnam đe (Làm chảy máu trong nhà 

ngƣời khác)  

Điều 265. Kăt xo \k đe nai ƣh apinh (Cắt tóc ngƣời khác không 

xin phép)  

Điều 266. Pơm pơchăh drăm xik hnam đe (Làm vỡ ghè rƣợu nhà 

ngƣời khác) 

Điều 267. Pơm ‘me# hnam oei, hnam pai go \ đe (Xâm phạm đến nhà 

cửa, bếp ăn nhà ngƣời khác)  

Điều 268.  Pơlei đe gieng ƣh ăn mơt (Cố tình vào khi làng họ kiêng cữ) 

Điều 269. Bơngai jăk đơ \ng pơlei năm erih tơ \ pơlei nai (Kẻ bỏ làng 

sống ở một làng khác)  

Điều 270. Ƣh gơh io \k hơbăn ao hơkăn đe nai (Không đƣợc lấy váy 

áo của vợ ngƣời khác)  

Điều 271. Ƣh gơh muih choh hơtu \m găh mir đe oei muih (Không 

đƣợc phát ngang hƣớng rẫy ngƣời ta đang phát)  

Điều 272. Pơkăp găh vei vêr boong đe nai (Quy định bảo vệ quan tài 

ngƣời khác)  

Điều 273. Tơhiap kơ đe nai (Quở ngƣời khác)  

Điều 274. Găh bơngai thông măng huang đai ƣh chiu pơm jang lôch 

lơ \m hnam đe tơm (Về kẻ ở lêu lổng không chịu làm việc chết trong 

nhà chủ)  

Điều 275. Rơka dăh mă lôch lơ \m kơplăh oei jang ăn bơngai nai (Về 

việc bị thƣơng hoặc chết do làm việc cho ngƣời khác)  
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Điều 276. ‘Mu \i bơngai lôch ƣh gơh găn đak krong, đak thong, găn 

hnam, găn pơlei (Chôn ngƣời chết không đƣợc sang sông vƣợt suối, 

vƣợt nhà, vƣợt làng )  

Điều 277. Găh tơdrong ƣh gơh jang mir ăh anih đei bơngai lôch ƣh 

đei ‘mu \i ‘lơ \ng xơđơ \ng (Về việc không đƣợc làm rẫy nơi có ngƣời 

chết không đƣợc chôn cất đàng hoàng)  

Điều 278. Bơngai pơm pơ ‘lơng (Ngƣời hòa giải)  

Điều 279. Hơpah ăn kơdranh pơ ‘lơng (Trả công ngƣời hòa giải )  

Điều 280. Tơdrong hơpăh ăn bơngai do \ng mu\k tơmam đe nai (Việc 

thƣởng ngƣời cứu tài sản của ngƣời khác)  

Điều 281. Khôi hơpăh bơnê hăm bơngai do \ng erih po (Tục đền ơn 

ngƣời cứu mạng sống mình)  

Điều 282. Tơ iung dơ\ng tơdrong xang tơlang (Khơi lại vụ việc đã xét xử)  

Điều 283. Hơlen lăng dơ \ng tơdrong hlôi tơlang (Về tội khơi lại vụ đã 

xét xử )  

Điều 284. Tơdrong ƣh tơbang [ơ \t dônh đei mu \k tơmam đe nai (Tội 

không loan báo khi nhặt đƣợc của rơi)  

Điều 285. Xar bar yuơ tro \ hơpak đe be\t đei tơdra (Tai nạn trúng bẫy 

có dấu hiệu)  

Điều 286. Dômt ơdrong tơchơ \t găh io \k rong kơpô rơmo (Các quy 

định về nuôi rẻ trâu bò)  

Điều 287. Tơdrong yoch pơđep kơpô rơmo pơchoh (Tội bắt trâu bò 

cày bừa)  

Điều 288. Găh kon tơrong ‘leh hơkap ăh hơlam mir đe nai (Về vật 

nuôi sa bẫy vào bìa rẫy của ngƣời khác)  

Điều 289. Găh kon tơring pơrăm tơmam choh pơtăm đe nai (Về gia 

súc phá hoại hoa màu của ngƣời khác)  

Điều 290. Găh tơdrong pơlôch kon tơring đe nai mơ \t lơ\m mir po (Về 

việc giết gia súc của ngƣời khác vào rẫy của mình)  
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Điều 291. Khôi xoi tơbeh jơhngơ \m jăn ăn hơ ioh [ơ \t pơhngol rơvơ \ng 

rơvo (Phong tục cúng sức khỏe cho trẻ khi hồn đi lạc)  

Điều 292. Axong ka yâu rôp đei (Chia thành phẩm khi đánh bắt cá)  

Điều 293. Hơlen tơdrong yoch hăm trong xa hơke juei (Thử gian 

bằng cách ăn sừng nai, sƣu tầm tài liệu Nguyễn Kinh Chi trang 197)  

Điều 294. Hơlen tơdrong yoch hăm tơ \k unh (Thử gian bằng cách 

thắp đèn, (Sƣu tầm tài liệu Nguyễn Kinh Chi tr 197)  

Điều 295. Hơlen yoch hăm tơdrong tuh lêk (Thử gian bằng cách đổ 

chì, Sƣu tầm tài liệu Nguyễn Kinh Chi trang 197)  

Điều 296. Hơlen yoch hăm tơdrong che \p hla pơle (Thử gian bằng 

cách cầm lá le, sƣu tầm tài liệu Nguyễn Kinh Chi trang 197)  

Điều 297. Hơlen yoch hăm tơdrong môch đak (Thử gian bằng cách 

lặn nƣớc, sƣu tầm tài liệu Nguyễn Kinh Chi tr 197)  

Điều 298. Axong ‘nhe \m ăn tơm rong [ơ \t io\k [uh et xa (Chia thịt cho 

chủ nuôi con vật khi thực hành nghi lễ)  

Điều 299 Axong ‘nhe \m kiơ \ khôi kră xơ\ (Chia thịt trong các nghi lễ, 

lễ hội truyền thống)  

Điều 300. Axong ‘nhe \m ăn bơngai vang [uh (Chia thịt cho ngƣời 

tham gia giết mổ gia súc)  

Điều 301. Pơkăp hơvơn et xik [ơ \t đei tơmoi truh (Quy định mời 

uống rƣợu khi có khách đến)  

Điều 302. Chă pơxuh ƣh kơ tro \ pơkăp (Chọc ghẹo không đúng 

quy định)  
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Tác giả Buôn Krông Thị Tuyết Nhung (Tuyết Nhung Buôn 

Kông), dân tộc Êđê, sinh ra và lớn lên bên dòng Sông mẹ Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, giảng dạy tại Trƣờng Đại học Tây 

Nguyên. Giảng dạy và nghiên cứu về ngôn ngữ, văn học và văn hóa 

các DTTS Tây Nguyên.  

Các chuyên khảo của tác giả đã công bố:  

1. Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Êđê, Nxb Văn hóa Dân tộc ấn hành, 

năm 2010, tái bản năm 2012.  

2. Lễ hội truyền thống của ngƣời Êđê ở Đắk Lắk, Nxb Văn hóa 

Dân tộc xuất bản, 2016.  

3. Văn hóa ẩm thực của ngƣời Êđê ở Đắk Lắk, Nxb Văn hóa Dân 

tộc xuất bản, 2009. 

4. Luật tục Bahnar (song ngữ Bahnar – Việt), Nxb Đà Nẵng ấn 

hành, năm 2019.  

5. Sử thi Êđê – Aghan Mdrong Dam và Aghan Y’Khi \ng Ju\ H’bia 

Yâo, Nxb Đà Nẵng, năm 2019. 
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