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1. Khái quát địa bàn nghiên cứu 

Hòa Bình là một trong các tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều dân tộc sinh 

sống, nằm ở phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội, cách hà Nội khoảng 70km. Theo 

Niên giám Thống kê tỉnh Hòa Bình năm 2016, Hòa Bình có số dân khoảng hơn 

823.000 người với 07 dân tộc sinh sống, đông nhất là người Mường chiếm 

63,3%; người Kinh chiếm 27,73%; người Thái chiếm 3,9%; người Tày chiếm 

2,7%; người Dao chiếm 1,7%; người Mông chiếm 0,52% ; người Hoa 1,18%. 

Người Dao ở Hòa Bình sống tập trung ở các huyện Đà Bắc, Lương Sơn, Kim 

Bôi, Cao Phong, Mai Châu, Kì Sơn và Thành phố Hòa Bình.  

Tân Pheo là một xã nằm ở phía bắc thuộc huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình, 

cách thành phố Hòa Bình khoảng 60 km, có diện tích 47,5 km2, xã có 07 xóm 

với 2.507 hộ tương ứng với 4.082 người (năm 2018). Trong đó 2/7 xóm có 

người Dao tập trung đông là xóm Bương và xóm Bon (số người Dao của 2 xóm 

chiếm khoảng 5% của toàn tỉnh). Xóm Bon là một xóm có nhiều người Dao 

sinh sống, học tập và sử dụng văn bản Sáng cù.  

2. Khái quát về văn bản Sáng cù của người Dao 

Sáng cù là một trong số 09 văn bản được người Dao sử dụng trong quá 

trình mở lớp dạy chữ cổ, có thể coi đây là bộ sách sơ khai của người Dao học 

chữ Dao tại Hòa Bình. 09 cuốn sách được người Dao sử dụng trong quá trình 

dạy và học là: Sẻng tá dần, Hà quang, Chàng quang, Sẻng quang, Séng nhuần, 

Hà nhuần, Sâu khai, Yên chi so, Sáng cù. Trong đó Sáng cù được dịch nghĩa 

Việt là thưởng cồ .  



Sáng cù là văn bản của người Dao viết bằng chữ Nôm Dao, với nội dung 

dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải, cách làm người, đạo đức, tư tưởng, 

giáo dục trong đời sống. Văn bản Sáng cù gồm 24 trang, mỗi trang 6 dòng, mỗi 

dòng có 8 chữ, cách đọc văn bản từ phải sang trái và từ trên xuống dưới. Sáng 

cù có ghi niên đại sao chép văn bản ở trang cuối cùng trang 24 của sách là năm 

2012, mà không ghi năm sáng tác văn bản. Những người dân ở đây khi được 

hỏi đều cho rằng văn bản Sáng cù này đã có từ lâu đời, được các cụ truyền lại 

cho con cháu. Qua đó việc dạy và học chủ yếu là dựa vào sách Sáng cù này, 

văn bản được các thầy giáo, những người biết chữ cổ trong làng, sao chép và 

mở lớp dạy lại cho con cháu đời sau. 

Sau đây là một số điều khuyên nhủ con cháu sau này có trong sách Sáng 

cù: “đệ nhất dạy bảo, bất loạn tương đả. Đệ nhị dạy bảo, bất đắc mạ nhân. Đệ 

tam dạy bảo, trí khôn hảo canh. Đệ tứ dạy bảo, bất đắc lờn tiết. Đệ ngũ dạy 

bảo, độc thư tri lí. Đệ lục dạy bảo, bất đắc mạ nhân. Đệ thất dạy bảo, thông 

minh cầu thị. Đệ bát dạy bảo, tất kính thư gia. Đệ cửu dạy bảo, minh tâm tri 

thần. Đệ thập dạy bảo, kính nhân vi đại. Đệ nhất cầu nhân, thác mễ thực sinh. 

Đệ nhị cầu nhân, cầu thần tác phúc. Đệ tam cầu nhân, thiên mẫn thư tri. Đệ tứ 

cầu nhân, gia hữu tài sản. Đệ ngũ cầu nhân, giáo học thực lương. Đệ lục cầu 

nhân, nhân truyền hữu danh.Đệ thất cầu nhân, gia hữu hòa hợp. Đệ bát cầu 

nhân, thiên mẫn học tận. Đệ cửu cầu nhân, văn chương giáo tử. Đệ thập cầu 

nhân, xuất hiện thủy hỏa”. Có thể tạm dịch là “điều dạy bảo con cháu đầu tiên 

đó là không gây rối đánh nhau. Điều thứ hai là không được mắng chửi người 

khác. Điều thứ ba là trí tuệ con người cần luôn luôn học tập, bồi đắp và trau dồi. 

Điều thứ tư là không được coi thường những điều vụn vặt. Điều thứ năm là đọc 

sách biết được nghĩa lí. Điều thứ sáu là không được mắng người. Điều thứ bảy 

là thông minh ham học hỏi. Điều thứ tám là biết kính gia đình sách vở. Điều 

thứ chín là tâm sáng biết thần. Điều thứ mười là coi việc kính người khác làm 



việc lớn. Điều cầu đầu tiên của con người là bánh, gạo, lương thực được sinh 

ra. Điều cầu thứ hai của con người là cầu thần làm phúc. Điều cầu thứ ba của 

con người gắng học hỏi biết lí lẽ. Điều cầu thứ tư của con người là nhà có tài 

sản. Điều cầu thứ năm của con người là dạy học có thức ăn, lương thực. Điều 

cầu thứ sáu của con người là nhân truyền hữu danh. Điều cầu thứ bảy của con 

người là, gia đình hòa hợp. Điều cầu thứ tám của con người là gắng hết sức để 

học hỏi. Điều cầu thứ chín của con người là văn chương được truyền lại cho 

con cháu. Điều cầu thứ mười của con người là xuất hiện thủy hỏa” .  

Đây được xem là một phần nhỏ những điều luật quy định trong văn bản 

Nôm Dao Sáng cù. Văn bản được người Dao lưu giữ và sử dụng rộng rãi để răn 

dạy con cháu đời sau. Hiện nay những thế hệ sau vẫn cố gắng học hỏi, tuân 

theo nội quy hay pháp luật mà thế hệ cha ông của họ đề ra. Văn bản có giá trị 

cao về giáo huấn, văn hóa, pháp luật đối với người Dao Tiền ở xóm Bon, xã 

Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.  

3. Hiện trạng việc lưu giữ và sử dụng văn bản Sáng cù 

Trong quá trình nghiên cứu điền dã cho thấy, 94% số người được hỏi (47 

người) đều cho biết trong gia đình vẫn còn lưu giữ văn bản Sáng cù, 0,6 % số 

người (03 người, trong đó 02 người là dân tộc Tày và 01 người là phụ nữ Dao) 

là không lưu giữ văn bản Sáng cù. Người Dao cho rằng những người đàn ông 

biết chữ cổ để sử dụng trong việc xem ngày giờ tốt xấu, nghi lễ cúng bái và đặc 

biệt là lễ Cấp sắc. Người phụ nữ Dao không được cấp sắc, vì vậy việc học chữ 

cổ với họ là không cần thiết.  

Về vấn đề niên đại văn bản, chính người Dao ở đây cũng không biết sách 

Sáng cù được viết từ bao giờ, do ai viết ra. Khi được hỏi sách Sáng cù do ai 

viết ra, thì 50% số người phỏng vấn trả lời do thầy giáo dạy viết ra, 50% rằng 

sách này đã có từ rất lâu đời, được các thầy giáo xưa viết lại, rồi phô tô để dạy 

các thế hệ học sinh. Trên thực tế khi nghiên cứu văn bản, tác giả nhận thấy rằng, 



sách này không ghi niên đại văn bản và người sáng tác, mà chỉ ghi thời gian 

sao chép văn bản của một tác giả nào đó. Văn bản tác giả thu thập được, có ghi 

thời gian sao chép văn bản là năm 2012, và người sao chép là ông 李文刑 Lý 

Văn Hình.  

Sách Sáng cù là sách dạy vỡ lòng chữ cổ cho con cháu người Dao, tuổi 

vỡ lòng là khoảng 5-6 tuổi. Sách dạy vỡ lòng ở Trung Quốc như Tam tự kinh, 

Tam thiên tự, Ấu học khải mông... là những sách dạy chữ Hán cho trẻ em mới 

bắt đầu học ở Trung Quốc từ 5-6 tuổi, độ tuổi bắt đầu vào học lớp 1. Đối với 

người Dao ở Hòa Bình độ tuổi để học chữ sách Sáng cù là không căn cứ. Khi 

phỏng vấn ông Lê Văn Sinh là người Dao và chủ tịch xã Tân Pheo, huyện Đà 

Bắc, tỉnh Hòa Bình, ông Sinh khẳng định rằng sau khi cấp sắc hoặc không đi 

học phổ thông nữa, thì mới vận động được những người dân ở đây đi học chữ 

cổ. Ông Đặng Văn Hìn, 76 tuổi ở Xóm Bon là thầy cúng người Dao, mặc dù 

ông không biết nhiều chữ cổ (chữ Dao cổ), chỉ được học qua văn bản Sáng cù 

do bố ông dạy, bố ông là thầy nho Đặng Văn Liều (đã mất) là một người hiểu 

thông viết thạo chữ cổ. Hiện nay có nhiều thầy giáo trong làng muốn lưu giữ 

và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình nên đã mở lớp dạy chữ cổ. 

Một lớp dạy chữ cổ lúc đầu có thể là tập hợp của 2-3 xóm lên đến cả trăm người, 

nhưng đến cuối khóa, lớp này duy trì được chỉ còn khoảng dưới 10 người. Một 

lớp học kéo dài khoảng 03 đến 06 tháng, học vào 02 ngày chính là ngày mùng 

01 và ngày 15 âm lịch hàng tháng. Bởi vì chữ Nôm Dao là chữ tượng hình, khó 

nhớ khó đọc, nên chỉ những người thực sự đam mê, yêu thích, và có thời gian 

mới có thể theo học đến cuối cùng. Ngày xưa khi đến học thì các học viên vào 

ngày mùng 01 và ngày 15 sẽ đem đến cho thầy 01 con gà, 01 bát rượu, 01 bát 

gạo để làm lễ cúng. Ngày nay khi đến học ngoài những lễ vật đó, học viên còn 

phải nộp tiền để trả công cho thầy dạy.  



Văn bản Sáng cù là văn bản mà bất cứ học viên nào khi bắt đầu học cũng 

phải có. Chính vì vậy mà trong nhà người Dao nào đã trải qua việc học chữ cổ 

cũng có một bản phô tô sách Sáng cù. Khi phỏng vấn những người dân ở đây 

thì 80% số người phỏng vấn cho rằng họ để sách Sáng cù ở tủ, 10% số người 

khẳng định rằng họ để ở bàn thờ, 10% còn lại khẳng định rằng họ để ở phòng 

khách. Vấn đề bảo quản sách cổ của người Dao là một vấn đề khó, bởi vì đa 

phần những sách cổ này từ ngày xưa đều đã bị rách nát, không còn nguyên vẹn. 

Hiện nay việc phiên âm tiếng Dao và dịch nghĩa những văn bản này ra chữ quốc 

ngữ cũng đã được chính quyền địa phương và nhiều người dân xem trọng và 

tìm hiểu. 70% số người được phỏng vấn cho rằng sách Sáng cù này chưa được 

dịch ra chữ quốc ngữ, 30% số người còn lại cho rằng sách Sáng cù đã được các 

thầy giáo khi dạy chữ Nôm Dao, phiên âm và dịch nghĩa sang tiếng Việt.  

Vấn đề dạy học và bảo tồn văn bản Sáng cù là vấn đề cần thiết. Bởi vì 

khi không học sách thì người Dao sẽ mất đi bản sắc dân tộc mình, không hiểu 

chữ này thì không làm được lễ khi cấp sắc. Phải học sách vì sách dạy làm người, 

ví như cái người chăm làm, chăm học là đói năm mà không đói bữa, cái người 

lười làm, lười học là quanh năm đói năm và đói bữa. Chính vì vậy mà hiện nay 

nhà nước Việt Nam đã có những chính sách bảo tồn văn hóa, khuyến khích con 

em người Dao học chữ cổ, để lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống đẹp đẽ này.  

4. Giải pháp, kiến nghị việc bảo tồn văn bản Sáng cù thông qua các 

hoạt động cộng đồng 

Một là, đối với chính quyền địa phương cần có những chính sách khuyến 

khích các gia đình người Dao, lưu giữ những văn bản chữ Nôm Dao. Vì những 

văn bản chữ Nôm Dao này là khôn chỉ những tài liệu quý, có giá trị cho việc 

nghiên cứu văn hóa về người Dao sau này mà còn là tài liệu lưu truyền qua các 

thế hệ con cháu người Dao. 



Hai là, chính quyền địa phương cần tổ chức các lễ hội để quảng bá văn 

hóa của người Dao và đẩy mạnh việc tuyên truyền giá trị văn bản Sáng cù. 

Người Dao có lễ Cấp sắc (lễ đặt tên cho con) đặc trưng cho văn hóa người Dao. 

Những người Dao trẻ có học thức đã được cấp sắc, và đã từng tham gia học văn 

bản Sáng cù, luôn mong muốn và khát khao nối nghiệp cha ông mình. Trong lễ 

Cấp sắc người Dao có sử dụng các điệu múa, hát rất phong phú và đa dạng như: 

Hát chèo (điệu hát sử dụng trong lễ Cấp sắc, người Dao vừa múa vừa hát để thể 

hiện niềm vui, niềm hân hoan của mình khi được cấp sắc), hát Páo dung (là 

điệu hát thể hiện sinh hoạt hàng ngày, phong tục của người Dao trong cuộc 

sống). 

Ba là, đối với các thầy giáo - những người mở lớp dạy chữ Nôm Dao cho 

con cháu theo học. Đa phần những thầy giáo này, tự học chữ Nôm Dao hoặc 

được cha ông truyền lại, họ không được đào tạo qua trường lớp nghiệp vụ sư 

phạm. Vì vậy nhà nước cần có các biện pháp, công tác giảng dạy và đào tạo 

cho những thầy giáo dạy chữ Nôm Dao ở những địa phương này, để các thầy 

giáo có phương pháp sư phạm, dạy bảo cho con cháu người Dao tốt hơn. 

Bốn là, chính quyền địa phương nên đầu tư kinh phí cho các lớp dạy và 

học chữ Nôm Dao. Vì chữ Nôm Dao hay còn gọi là chữ cổ, chữ Hán Dao là 

mượn chữ Hán, kiểu chữ tượng hình, khác với chữ cái la tinh, nên việc theo 

học cần thời gian lâu dài và nghiêm túc. Trước đây khi điều kiện chưa phát triển 

thì các lớp học tự túc của các thầy giáo và con cháu người Dao, chỉ cần lễ vật 

đơn giản là được. Nhưng hiện nay, nhu cầu xã hội hóa tăng cao, thầy giáo mở 

lớp cũng cần xin rất nhiều sự ủng hộ từ UBND xã, chính quyền địa phương, 

mất nhiều thời gian và công sức. Đa phần mong muốn của các thầy giáo mở 

lớp dạy chữ là con cháu mình biết được nhiều chữ cổ, và việc dạy và học đó có 

thể nuôi sống được tất cả đồng bào dân tộc Dao. Để người dân ở đây có thể yên 

tâm học tập và phát huy những giá trị truyền thống đó. 



 


