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Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG SỬA ĐỔI 

Vai trò của tri thức bản địa và luật tục của dân tộc Thái trong bảo vệ và phát triển 

rừng 

                                                                                   

Cà Chung 

Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La 

 

1. Quan niệm của người Thái về vai trò của rừng. 

Người Thái coi rừng là ô, là tóc của đất (Pá lỏ phôm, lỏ xũ pảy đin). Đất hết rừng 

nước cạn, ngàn hết cây đất chết, đất chết thì hết sự sống (Đin mết pá nặm hảnh, pũ mết 

mạy đin tai, đin tai tễnh lai báu nhẵng đảy). 

Rừng rất cần cho sự sống con người. Rừng là nguồn tích nước; là mỏ thức ăn; là 

nguồn nhiên liệu thắp sáng, thổi nấu, rèn đúc; là nguồn vật liệu xây dựng, đồ dùng; là 

nguồn dược liệu để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Người Thái có câu: 

Cơm gạo ở trong đất, thức ăn ở trong rừng (Căm khảu dú nẳng đin, căm kin dú nẳng pá) 

Ông cha khuyên bảo: vào rừng chớ chém quàng, chặt bậy; để cho cây nó to, đất mát, 

lúc cần thiết mới chặt, mới đốn. 

Trước đây muốn được công nhận một lãnh địa là mường, bất cứ mường nhỏ hay 

mường to, buộc phải có một cái ao chung của mường và 5 khu rừng là: Rừng vào mường 

(đông tu tỉ), rừng ra mường (đông tu xửa), rừng cúng (đông xên), rừng kiêng (đông cẵm), 

rừng ma (pá heo). Nếu các khu rừng này có đàn vượn hót thì được chọn làm mường yên 

ổn ấm no. 

2. Từ tri thức bản địa đến luật tục. 

Trải qua hàng ngàn năm sống với tự nhiên, sống với núi rừng, người Thái nói riêng 

và người miền núi nói chung đã hiểu được các quy luật của tự nhiên. Từ đó, họ đã đặt ra 

những luật tục bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên. Thần thánh hoá và thêu dệt nên sự huyền 

bí cho luật tục, nhằm răn đe những ai muốn xâm phạm hệ sinh thái bền vững của tự 

nhiên. Họ cho rằng khu rừng thiêng là nơi ngự trị của thần linh, đó là nơi che chở cho 

muông thú mà con người không được động đến. Nếu ai xâm phạm sẽ bị thần linh trừng 

phạt. Nhiều nơi còn cho là: những con thú rừng bị người đi săn bắn bị thương chạy trốn 

vào rừng thiêng cũng được thần linh bảo vệ, người đi săn nếu đuổi con thú mà nó đã chạy 

vào rừng thiêng thì cũng phải dừng lại, không truy đuổi nữa...  

Chính những điều cấm kị như vậy đã ngẫu nhiên biến rừng thiêng trở thành nơi trú 

ngụ an toàn của nhiều loài động thực vật quý hiếm, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh 

học. Bao đời rồi, người dân tộc thiêu số vẫn sống bình yên như vậy và truyền giữ những 

điều cấm kỵ, để họ còn có được một cánh rừng già hiếm hoi, quý giá cho đến ngày nay. 
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Theo các nhà nghiên cứu thì chính từ sự hiểu biết thiên nhiên, mà người dân tộc 

thiểu số đã tập quán hoá sự hiểu biết ấy. Và những tập quán được nâng lên thành luật tục, 

để gìn giữ thiên nhiên, để thiên nhiên có thể cân bằng với các nhu cầu của con người. 

Luật tục của người Thái quy định: rừng phòng hộ ở đầu nguồn nước, tuyệt đối cấm 

khai thác; rừng dành cho việc khai thác tre, gỗ để dựng nhà, phục vụ cho các nhu cầu của 

cuộc sống thì không được chặt đốt làm nương. Ở mỗi mường đều có "hồn thiêng bản 

mường" (minh bản nen mương), có nơi chôn "cột hồn mường" (lắc mương). Đầu mường 

có "rừng hồn chiềng" gọi là "Tu Xen", cuối mường có "rừng hồn chiềng" gọi là "Tu 

Pọng", cạnh mường có khu rừng mang tên "Chiềng Kẻo" là khu rừng tha ma của mường. 

Các rừng này đều là rừng kiêng cấm, không được chặt phá... Mỗi bản cũng đều có những 

cánh rừng cấm, đó là rừng đầu nguồn, "đông tu xửa", rừng tha ma... Nhiều bản còn có 

những khu rừng măng tre, cấm chặt phá gọi là "pá nó hảm". Sau những trận mưa đầu 

mùa, măng mọc rộ, người ta mới tổ chức cho cả bản vào rừng hái măng. Sau đó lại “đóng 

cửa” đợi đến đợt măng sau hoặc mùa măng sau. Các bản xưa còn có những cánh rừng 

nguyên sinh, dành cho dân bản săn thú, không ai được vào đó đẵn cây đốt cỏ. Những khu 

rừng "đon khuông" được coi là rừng của thần linh trú ngụ, tuyệt đối không được chặt phá, 

nếu ai xâm phạm thì sẽ bị hậu quả khôn lường. Rừng chôn cất người chết, thì lại càng 

không bao giờ có ai dám xúc phạm tới. Ở một số nơi, gắn liền với tập tục ma chay của 

họ, các cây rừng tại khu vực đó chuyên chỉ để an táng cho người chết, mỗi khi có người 

chết, họ sẽ vào "rừng ma" để chặt hạ một cây gỗ, đem về làm quan tài cho người chết, 

nhưng khi chặt một cây thì phải trồng lại từ năm đến mười cây...  

Tiếc thay, giờ đây nhiều cánh rừng đã bị “giải thiêng”. Nhiều luật tục, trong đó có 

luật tục đầy tính nhân văn, khoa học đã bị rơi rụng theo năm tháng, nhiều quy định đã bị 

bãi bỏ không thương tiếc, vì cứ cho những gì thuộc về luật tục đều là lạc hậu. 

3. Các loại rừng và tập quán bảo vệ rừng. 

Các bản xưa đều có rừng và được phân làm các loại cơ bản như sau: 

- Loại thứ nhất là rừng đầu nguồn (tiếng Thái gọi là "pá hua bó", "pá hua ta" hay 

"đông ngượk"): Là nơi trú ngụ của thần thuồng luồng (pua ngượk). Theo quan niệm của 

người xưa, đây là vị thần có nhiệm vụ cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt, vì vậy, rừng 

đầu nguồn rất linh thiêng và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng năm, người ta phải làm lễ 

cúng ở cạnh nguồn nước bằng con lợn hoặc đôi vịt, đôi gà để cầu xin “pua ngượk” cho 

nước sớm để bà con cày ruộng ("Xo nặm phôn lỗng háy kả, xo nặm phạ lỗng háy nã", 

nghĩa là: Xin nước mưa xuống làm ruộng mạ, xin nước trời xuống làm ruộng cấy). Việc 

khai thác gỗ ở những khu rừng này được nghiêm cấm hoàn toàn vì nếu đổ cây sẽ làm 

thần tức giận, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước thường xuyên. Đặc biệt là những cây cổ 

thụ có hình thù kỳ quái được coi là “nhà” của thần (“Co hãy mưỡng phạ, co bả mưỡng 

bồn, mạy pên khôn, kỗn pên nuốt, phít lột báu pên hẳm”, nghĩa là cây đa của trời, cây si 

của thần thiên, có râu như cụ già, cấm chặt phá). 

 - Loại thứ hai là rừng thiêng (tiếng Thái gọi là "đồng kẵm"): Những cây trên khu 

rừng này hầu hết thuộc nhóm 3, nhóm 4 như: trò chỉ, nghiến nghệ, đinh, lim... thường rất 

đẹp, thẳng tắp. Phía dưới tán cây, thực bì mỏng nhưng nó thường tạo nên một không gian 

lạnh lẽo, ghê rợn. Trước đây rừng này có nhiều thú dữ, chuyên ăn thịt người và gia súc. 

Người Thái quan niệm rằng, những cây gỗ cổ thụ này là do những bộ phận còn lại của 

người hay gia súc, con thú bị hổ báo bắt đến đây ăn thịt biến thành. Nên gỗ ở đây không 

ai dám khai thác, vì họ sợ oan hồn những người hay thú chết sẽ trừng phạt họ. 
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- Loại rừng thứ ba là rừng để làm nương rẫy gọi là "pá láu": Là đất nơi bằng phẳng, 

rừng tái sinh. Ngày xưa, quỹ đất này khá rộng so với dân cư hồi đó, nên người ta chia ra 

từng khoảnh để phát nương cho từng năm. Năm đầu mới phát gọi là "hay lao", năm thứ 

hai phát cỏ trồng lại gọi là "hay lộc", năm thứ ba phát cỏ làm lại một lần nữa gọi là "hay 

lựm". Người Thái xưa chủ yếu chỉ làm nương hai năm là "hay lao" và "hay lộc", ít khi 

làm "hay lựm". Sau đó bỏ hoá cho rừng mọc tự nhiên trở thành "pá láu". Sau 8 đến 10 

năm lại có thể làm nương lại được. 

- Loại thứ tư là “pá húa" hay "đòn húa”: Là khu rừng có các động vật quý hiếm như 

hươu, nai, hoãng, don, nhím... dùng để săn bắt cộng đồng. Những cánh rừng này thường 

có nhiều núi đá và hang động kỳ vĩ. Rừng có nhiều cây cổ thụ và một số loài cây mọc 

chênh vênh trên vách đá, thiên hình vạn dạng. Luật tục quy định: Rừng để săn bắt tuyệt 

đối không phát quang, không chặt những cây có quả và loại cỏ mà thú dùng làm thức ăn 

vì làm như vậy chúng sẽ chạy đi chỗ khác hoặc tìm đến ăn lúa, hoa màu của người, 

không được phá bỏ những cây sống trên vách đá vì chúng là những vị thuốc quý cho các 

loại thú rừng. 

- Loại thứ năm là “pá đông xỗng cốt”: Là những khu rừng nơi xa khu dân cư còn 

nguyên nét hoang sơ. Trước đây, vì xa xôi, cách trở nên không ai đến khai phá rừng, chỉ 

có ít người thường đến săn bắt thú quý, nhưng họ vẫn tự giác chấp hành các luật tục cũ đã 

quy định, thậm chí còn làm các thủ tục xin thần để được săn bắt. 

Một số kiến nghị đề xuất: 

1. Người/cộng đồng bảo vệ và phát triển rừng cần được bù đắp những lợi ích bị mất đi do 

bảo vệ rừng. Việc bảo vệ và phát triển rừng đem lại lợi ích cho cả cộng đồng, cả quốc gia 

và quốc tế. Vì vậy, quốc gia và quốc tế phải có trách nhiệm bù đắp lại cho người bảo vệ 

và phát triển rừng lợi ích kinh tế bị mất khi họ tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Đời 

sống vật chất của họ phải được đảm bảo bền vững khi họ làm tốt việc bảo vệ và phát triển 

rừng. 

2. Người dân tộc thiểu số phải có quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động bảo vệ 

rừng, dựa vào đó có thể ổn định về đời sống vật chất và tinh thần. Sự tham gia của người 

dân tộc thiểu số cần được thể hiện bằng quyền tham gia của họ vào các chương trình 

quốc gia liên quan như Chương trình REDD và REDD+, để có cơ hội tạo thêm thu nhập 

mới và bền vững cho các cộng đồng dân tộc sống gần rừng và trong rừng đồng thời cũng 

là cơ hội để người dân tham gia vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu mang lại lợi ích 

cho chính họ, cho quốc gia và thế giới. 

3. Cần có những điều khoản qui định việc sử dụng, kết hợp tri thức bản địa, luật tục với 

luật pháp để bảo vệ rừng. Các tri thức và luật tục này xuất phát từ sự am hiểu thiên nhiên, 

am hiểu tác hại của sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, do vậy, dù đã sống với 

rừng hàng ngàn năm, sự cân bằng sinh thái ở miền núi vẫn được người dân duy trì. Thực 

tế chứng minh rằng, ở một số vùng dân tộc thiểu số luật tục được gìn giữ, khi kết hợp với 

luật pháp, sẽ trở thành công cụ bảo vệ rừng cũng như trật tự xã hội rất hiệu quả. 

4. Cần có những quy định gắn liền bảo vệ và phát triển rừng với bảo tồn và phát huy các 

phong tục tập quán liên quan đến rừng của dân tộc thiểu số như các lễ hội, các tập quán 

thờ cúng thần linh, nhất là tập quán thờ thần núi, thần rừng và thần nước. 

 


