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MỞ ĐẦU

• Săn bắn - hái lượm là hoạt động sinh nhai chính của con người, đã 
diễn ra hàng triệu năm.

• Vào thời kỳ đồ đá mới cách đây từ 10-12.000 năm, khi con người biết 
trồng trọt, chăn nuôi, hoạt động săn bắn - hái lượm dần giảm bớt.

• Mặc dù vậy, săn bắn - hái lượm vẫn là hoạt động kinh tế bổ trợ, có vai 
trò quan trọng tùy theo điều kiện, môi trường của các nhóm cư dân.

• Ở Việt Nam, cách đây khoảng một hai chục năm, hoạt động săn bắn -
hái lượm vẫn phổ biến ở nhiều tộc người tại vùng cao. Đến nay hoạt 
động ấy vẫn được thực hành ở mức độ khác nhau tại các cộng đồng. 

• Trình bày này xem xét hoạt động săn bắn của cư dân vùng cao dưới 
góc nhìn văn hóa: nhu cầu, thói quen, sở thích, cách thức, mối quan hệ 
giữa con người (trong cộng đồng và giới).      
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NỘI DUNG

1. Lịch sử và bức tranh về săn bắn ở Việt Nam

2. Các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam

3. Nhu cầu săn bắn của cư dân vùng cao

4. Công cụ săn bắn

5. Tổ chức săn bắn

6. Thụ hưởng trong săn bắn

7. Nghi lễ và kiêng kỵ trong săn bắn

8. Quan hệ giới trong săn bắn
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LỊCH SỬ VÀ BỨC TRANH SĂN BẮN Ở VIỆT NAM

1. Săn bắn của người tiền sử và thời phong kiến

• Thời tiền sử: Qua các di chỉ khảo cổ học (đồ đá, đồ đồng, đồ sắt): công cụ 
săn bắn (mũi tên, mũi lao), xương động vật.

• Thời phong kiến: 

- Săn bắn diễn ra phổ biến. Các quý tộc ở miền núi, vùng biên viễn dâng lễ 
vật là các con thú quý, thú lạ (Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục).

- Thời Lý, Trần: có lúc còn bắt được voi, hổ gần kinh thành Thăng Long.

- Săn bắn là thú chơi của một số vua chúa và quý tộc (điển hình là Bảo 
Đại).    
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LỊCH SỬ VÀ BỨC TRANH SĂN BẮN Ở VIỆT NAM

2. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

• Săn bắn ít bị kiểm soát. 

• Ở miền Nam: Nhiều sĩ quan của quân đội Việt Nam cộng hòa có thú 
vui săn bắn (ngày nghỉ đi săn ở cao nguyên). 

3. Sau năm 1975

• Săn bắn vẫn phát triển ở miền Nam, chủ yếu phục vụ thương mại.

• Năm 1980: Cửa hàng thịt thú rừng ở Sài Gòn.

• Năm 2006: Nhiều hàng ăn ở Tây Nguyên bán thịt thú rừng.  
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CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CAO 
VIỆT NAM

1. Phân bố dân cư - dân tộc

• Có 50/54 tộc người chủ yếu sống ở vùng cao (trừ các tộc người Kinh, 
Hoa, Chăm, Khơ-me).

• Vùng cao phía Bắc: thường có 3 tiểu vùng theo độ cao: vùng thung 
lũng, vùng giữa, và vùng cao. 

• Muông thú thường có nhiều ở vùng giữa và vùng cao.

• Những tộc người chủ yếu sống ở vùng thung lũng: Tày, Nùng, Mường, 
Thái.   
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CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CAO 
VIỆT NAM

2. Sự khác biệt điều kiện kinh tế - xã hội và săn bắn

• Các tộc người ở vùng thung lũng định cư từ lâu đời, canh tác ruộng nước 
và chăn nuôi là chính.

• Các tộc người ở vùng giữa và vùng cao: truyền thống du canh du cư, canh 
tác nương rẫy là chủ yếu, săn bắn, hái lượm có vai trò quan trọng.

• Săn bắn thường gắn bó nhiều hơn với cư dân có truyền thống canh tác 
nương rẫy (kể cả ở miền núi phía Bắc và vùng Trường Sơn - Tây Nguyên).

• Những tộc người ở vùng thung lũng nhiều sông suối có điều kiện đánh bắt 
thủy sản, thường săn bắn ít hơn. Tục ngữ Thái: “Đi đường nước không 
nướng cũng chấm/ Đi đường cạn có khi về tay không”.  
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NHU CẦU SĂN BẮN CỦA CƯ DÂN VÙNG CAO 

1. Nhu cầu thức ăn

• Chăn nuôi không đáp ứng được nhu cầu chất đạm hàng ngày của người 
dân:

- Thả rông chậm lớn.

- Lương thực thiếu thốn, không đáp ứng để phát triển chăn nuôi.

- Dịch bệnh thường xuyên.

• Chất lượng thịt của muông thú:

- Ngon, khoái khẩu.

- Hơn chất lượng thịt của vật nuôi. 

• Thịt chuột trong bữa ăn của người Xơ-đăng ở Kon Tum những năm 1990: 
có hộ săn được hàng tạ thịt chuột mỗi năm.     
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NHU CẦU SĂN BẮN CỦA CƯ DÂN VÙNG CAO 

2. Nhu cầu bảo vệ đời sống con người và mùa màng

• Một số muông thú tấn công con người: hổ báo, gấu, voi. Chống đỡ: 
làm nhà sàn, rào nhà, rào làng, dùng súng, lao và nỏ. Đầu thế kỷ XX 
voi vẫn tàn phá nhiều làng ở Tây Nguyên.

• Bảo vệ mùa màng: thú phá hoại mùa màng (lợn rừng, khỉ, chuột, cầy, 
gà rừng, chim chóc tàn phá đồng ruộng, nương rẫy). 

• Người Dao ở Bắc Kạn: những năm 70, khỉ còn về tận nương cạnh nhà 
phá ngô.   
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NHU CẦU SĂN BẮN CỦA CƯ DÂN VÙNG CAO 

3. Nhu cầu chữa bệnh

• Cao nấu bằng xương của một số con thú để bổ dưỡng và chữa một số 
bệnh xương khớp (cao hổ, cao khỉ, cao trăn); mật gấu chữa bong gân, 
đau xương khớp; sừng tê giác: thanh nhiệt, giải độc.

4. Nhu cầu giải trí và cộng cảm

• Săn bắn tạo không khí vui vẻ cho toàn cộng đồng.

• Gắn kết mọi người trong cộng đồng. 

• Nuôi một số loại vật (chim, khỉ, rùa, gà rừng) cho “vui cửa vui nhà”.
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SĂN BẮN LÀ NHU CẦU CỦA CƯ DÂN VÙNG CAO 

5. Nhu cầu thẩm mỹ và thể hiện đẳng cấp

• Da, sừng, răng của thú dùng để trang trí trong nhà.

• Chiến tích đi săn thể hiện đẳng cấp: xương đầu và sừng trâu, xương 
hàm lợn rừng, ngà voi, răng nanh lợn lòi được treo trên tường, trên 
mái nhà thể hiện công trạng của chủ nhân. 

6. Nhu cầu thương mại

• Bán muông thú săn được để làm thực phẩm hay làm cảnh là hoạt 
động siêu lợi nhuận.  
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Xương đầu và sừng bò tót trong một gia đình cán bộ người Thổ ở 
Nghệ An (2004)
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CÔNG CỤ SĂN BẮN

1. Bẫy

• Bẫy vòng (thòng lọng, có cần bật - bẫy chim, bẫy thú lớn). 

• Bẫy sập (lồng có cửa, thân cây to).

• Bẫy hầm (voi, bò tót, hổ báo).

• Bẫy lao.

• Bẫy chuồng (làm chuồng bằng tre, gỗ, đặt mồi dụ thú vào và sập cửa).  

• Bẫy súng (nhóm Cao Lan, dân tộc Sán Chay).

2. Lưới

• Lưới sợi gai, giăng ở lối đi để khi xua đuổi thú bị mắc (lưới của dân tộc 
Thổ: dài 9-10m, rộng 3-4 m, mắt lưới - 15-20 cm, tiêu tốn ~ 40 kg sợi gai).
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CÔNG CỤ SĂN BẮN
3. Nỏ

• Tên thường

• Tên thuốc độc (thú bị trúng tên, khát nước ra nơi có nước uống và bị bắt).

4. Lao

• Bằng tre, gỗ đầu vót nhọn.

• Đầu bịt mũi sắt nhọn.

5. Súng kíp

• Kỹ thuật khoan nòng súng của người Hmông.

• Chế biến thuốc nổ (phân dơi trong hang đá; than gỗ trộn với diêm sinh).

• Đạn đơn, đạn ghém.

6. Nhạc dụ các con thú

• Nhạc cụ làm bằng ống nứa bắt chước tiếng hươu nai (dân tộc Thái). 
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Súng săn
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TỔ CHỨC SĂN BẮN

1. Phường săn (người Thổ và nhiều tộc người khác)

• Trưởng phường là trưởng làng.

• Quy định vây bắt thú (huy động nguồn lực, phân công công việc). 

2. Cách thức săn

• Săn tập thể: phường săn tổ chức. Thường đi săn nhiều vào dịp cuối năm. 
Phân công trong săn tập thể của người Hmông (Kỳ Sơn - Nghệ An):

- Người có súng đón lõng, nơi thú sẽ chạy qua.

- Người khác: dung tù và, vật gõ, lao, chó xua đuổi thú.  

• Săn nhóm hay cá nhân: mọi người tự tổ chức. Săn vào ban đêm: sử dụng 
đèn đeo trên trán để thú “bắt” ánh đèn rồi bắn.  
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TỔ CHỨC SĂN BẮN

• Lịch săn bắn của người Hmông ở Kỳ Sơn - Nghệ An:

- Chia một ngày thành các buổi, như: 5-7 giờ, 7-10 giờ, 10-12 giờ, 12-4 giờ 
chiều, 4 giờ chiều - 7 giờ tối.

- Mỗi buổi của các ngày khác nhau được cho là có thể hay không thể săn 
được thú.

- Ví dụ ngày mồng một: 

+ Buổi từ 5-7 giờ sáng: gặp thú nhưng không bắn được, dễ lạc đường.

+ Buổi từ 7-10 giờ sáng: ít gặp thú, nhưng nếu gặp là bắn trúng ngay; đi xa 
sẽ nguy hiểm.

+ Buổi từ 10-12 giờ trưa: không gặp thú…
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TỔ CHỨC SĂN BẮN

• Quy định trong săn bắn của người Bru-Vân Kiều:

- Đặt dấu hiệu nơi cài bẫy để người khác biết, tránh mắc bẫy.

- Không được tranh giành khu vực săn thú.

- Không lùa thú vào nơi có hoa màu.

- Không tự tiện vào rẫy người khác săn bắn thú. Nếu làm thiệt hại hoa 
màu, cây cối phải đền.  
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THỤ HƯỞNG TRONG SĂN BẮN

1. Chia thành quả của người Thổ ở Nghệ An

- Người phát hiện thú: cái đầu và đuôi.

- Người đâm đầu tiên được miếng thăn hạng nhất; người đâm thứ hai -
miếng thăn hạng nhì.

- Phần của người canh lưới, người đuổi và chó săn.

2. Chia thành quả của người Cơ-tu ở Quảng Trị

- Các thành viên của cộng đồng đều được hưởng phần, và cả khách lạ 
nếu lúc săn thú có mặt.  
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THỤ HƯỞNG TRONG SĂN BẮN

3. Chia thành quả ở người Khơ-mú ở Sơn La

Trước 1945

- Săn tập thể:

+ Chúa đất và chức dịch: một đùi sau, hai miếng thăn và một miếng thịt vai; nai: 
biếu thêm bộ lòng; gấu: biếu thêm bốn chân và mật; hổ: biếu da và xương. 

+ Người dò được dấu thú: một đùi sau; người bắn chết thú: đầu, ức, 1/3 bộ lòng; 
người đuổi: thịt mông thú; người có súng: một thăn; còn lại chia đều cho dân bản 
(phụ nữ có thai được chia hai suất) và chó săn.

- Săn cá nhân: 

+ Biếu chúa đất và chức dịch (như săn tập thể).

+ Biếu trưởng bản: một miếng thăn. 

+ Gia đình bên vợ: khoanh cổ con thú; gia đình em trai ruột: chân trước; gia đình 
chị, em gái: đùi sau.          
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THỤ HƯỞNG TRONG SĂN BẮN
Cuối 1990

- Săn tập thể: chia đều cho các gia đình trong bản.

- Săn cá nhân: thú to - chia đều cho các gia đình trong bản; thú nhỏ: nấu chín, cho mỗi nhà 
hàng xóm một bát. 

- Quan niệm: của rừng là của chung.

4. So sánh với chia thành quả của thổ dân Australia

Khi giết được một con kangaroo, người đi săn sẽ chia:

- Chân trái phía sau của con vật cho anh/em trai; cái đuôi cho con trai của họ.

- Thịt lưng và mỡ: cho bố vợ.

- Xương sườn: cho mẹ vợ.

- Hai chân trước: cho em gái út của bố.

- Cái đầu: cho vợ.

- Bộ lòng và tiết của con vật: cho người thợ săn. 

Trong thời gian tới, anh ta cũng biết mình sẽ nhận được những gì từ họ hàng.   
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NGHI LỄ VÀ KIÊNG KỴ TRONG SĂN BẮN

1. Nghi lễ và kiêng kỵ trong săn bắn của người Hmông ở Nghệ An

• Chọn ngày tốt làm súng: ngày con hổ, con lợn, con gấu. 

• Không cho phụ nữ vào nơi làm súng và sờ vào súng. 

• Lễ cúng ma rừng vào đầu năm bằng thịt thú rừng; ngày cúng không 
săn được thú rừng - cúng bằng thịt vật nuôi. Cúng xong, lấy máu của 
con vật bôi lên nòng súng, dây nỏ, lao… để cầu may. 

• Khi đi săn, đem gói cơm đặt dưới gốc cây to cúng ma rừng. 

• Khi bắn được thú, bôi máu của thú vào súng hoặc nỏ; về nhà, cắt một 
đùi và mỗi bộ phận của con vật một ít, đặt vào mâm có tiền giấy, thuốc 
phiện tạ ơn ma rừng.  
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NGHI LỄ VÀ KIÊNG KỴ TRONG SĂN BẮN

2. Nghi lễ và kiêng kỵ trong săn bắn của người Cơ-tu (tỉnh Quảng Trị)

• Trước khi đặt bẫy thú, phải ngủ ở rừng một đêm. Nếu mơ thấy cháy khố, áo 
thì phải về và không đặt bẫy nữa.  

• Trong những ngày đặt bẫy thú: kiêng ăn hành tỏi, không nói tục mắng chửi, 
không đốt lá tươi, củi đun phải đưa gốc vào trước. 

• Không săn thú ở rừng thiêng hay rừng ma. 

• Người các dòng họ kiêng không săn bắt những con thú được coi là vật tổ 
của mình: Họ Tor Arât không săn tắc kè; họ Tor Avỗ - không săn vượn. Việc 
kiêng này giống dân tộc Khơ-mú và một số tộc người khác. 

• Không săn những con vật mà lông có màu sắc lạ, vì coi đó là thú thiêng.

• Khi đi săn, nếu gặp con mang là điềm xui, phải quay về; gặp cây đổ phải đi 
vòng.  
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NGHỀ SĂN VOI CỦA NGƯỜI MNÔNG

1. Vị trí

• Để thuần dưỡng, dùng chuyên chở và sức sức kéo.

• Sau khi thuần dưỡng, voi trở thành thành viên của cộng đồng.

2. Phường săn

• Những nam giới dũng cảm, có kinh nghiệm.

• Trùm phường.

• Phân công trách nhiệm trong phường.

3. Cách săn

• Dụng cụ săn: dây thừng làm thòng lọng bắt voi.

• Dùng voi nhà vây ép rồi quăng thòng lọng bắt voi rừng con.  
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NGHỀ SĂN VOI CỦA NGƯỜI MNÔNG

4. Thuần dưỡng voi và nghi lễ

• Thuần dưỡng ở nơi riêng biệt, từ vài ba tháng đến vài năm, tùy theo từng con 
voi.

• Lễ nhập voi: sau khi thuần dưỡng, voi được đưa về làng và làm lễ nhập làng.

• Voi được đối xử như thành viên chính thức của làng (“Đời voi như đời 
người”). 

• Cúng cho voi vào đầu mùa mưa và đầu mùa khô.

5. Vị thế của người săn voi

• Người săn giỏi được cộng đồng kính trọng.

• Xưa, ai săn được 70 con voi, sẽ được mặc loại áo đặc biệt dệt bằng vỏ cây.  

25



BẪY CHIM CỦA NGƯỜI HMÔNG Ở TÂY BẮC 

1. Bối cảnh

• Bẫy để nuôi giải trí.

• Bẫy để bán khi nhu cầu thị trường gần đây ngày càng cao.

2. Cách bẫy

• Sử dụng chim mồi.

• Dùng bẫy thòng lọng hay bẫy lồng.

3. Nơi bẫy

• Quanh khu cư trú.

• Đến những cánh rừng xa.

4. Các loại chim bẫy được

• Sáo, khiếu, chào mào, vẹt, yến, vàng anh…

5. Bán chim

• Linh hoạt. Mang đi chợ, đi chơi. Ai gặp hỏi mua là bán. 
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QUAN HỆ GIỚI TRONG SĂN BẮN

1. Phân công lao động về giới trong săn bắn

• Trong bối cảnh phân công lao động của săn bắn - hái lượm: nam săn bắn, nữ 
hái lượm; nam săn bắn/ săn bắt động vật lớn, nữ săn bắt những động vật nhỏ 
(chủ yếu là thủy sản, côn trùng). 

• Nữ cũng tham gia một số hoạt động trong săn bắn: hò la, gõ trống mõ, đuổi 
thú.

2. Quan niệm về nam tính với săn bắn

• Hai vật dụng luôn gắn với người đàn ông Hmông: khẩu súng săn và cây 
khèn. Săn bắn giỏi và múa khèn hay là người đàn ông tài giỏi.

• Phụ nữ Hmông thích những chàng trai săn bắn giỏi, múa khèn hay. Săn bắn 
giỏi: tài năng + khả năng kiếm thực phẩm, kể cả bán lấy tiền. 

• Các nghiên cứu: phụ nữ có liên quan đến săn bắn.     
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KẾT LUẬN
1. Các tộc người ở Việt Nam nói chung, vùng cao nói riêng có truyền thống 

săn bắn từ lâu đời.

2. Các tộc người ở khu vực thung lũng săn bắn ít hơn các tộc người tại 
vùng giữa và vùng cao.

3. Săn bắn vốn là nhu cầu của các tộc người ở vùng cao: nhu cầu về thức 
ăn, bảo vệ đời sống và mùa màng, thuần dưỡng động vật để chuyên chở, 
làm sức kéo, để chữa bệnh, giải trí, thẩm mỹ và thể hiện đẳng cấp, 
thương mại.

4. Các tộc người có nhiều loại công cụ dùng cho săn bắn; có hai loại săn 
chính là săn cá nhân và săn tập thể, cùng nhiều tín ngưỡng trong săn bắn.

5. Tính cộng đồng trong thụ hưởng thành quả săn bắn. 

6. Nam giới có vai trò quan trọng hơn nữ giới trong săn bắn.

7. Đến nay, việc săn bắn đã suy giảm: chủ yếu săn trộm ở khu bảo tồn, săn 
bắt chim và các muông thú nhỏ.   

28



CẢM ƠN CÁC BẠN !
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