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CHỦ ĐỀ 5 

TỔNG QUAN VĂN HỌC DÂN GIAN BÌNH PHƯỚC 

 

MỤC TIÊU 

- Nhận biết được một số nét về văn học dân gian địa phương Bình Phước. 

- Xác định được những địa danh, nhân vật, phong tục, tập quán, từ ngữ... 

địa phương được phản ánh trong các tác phẩm văn học dân gian Bình Phước. 

-Phân tích được các giá trị nội dung, nghệ thuật của văn học dân gian 

Bình Phước thông qua việc đọc hiểu các văn bản cụ thể. 

-Sưu tầm, giới thiệu được ít nhất một kịch bản sân khấu hoá... văn học 

dân gian địa phương. 

 

KHỞI ĐỘNG 

Thi đố vui: Các nhóm thi kể tên các truyện dân gian hoặc đọc các bài ca 

dao, dân ca của tỉnh Bình Phước. 

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

I. Khái quát văn học dân gian Bình Phước 

Bình Phước là vùng đất có quá trình hình thành, phát triển từ rất lâu đời 

vàcó nhiều dân tộc sinh sống nhưng các dân tộc bản địa chủ yếu là dân tộc 

S’tiêng, Khmer, M’nông,…Các dân tộc Bình Phước chung sống đoàn kết, sáng 

tạo với các phong tục tập quán đa dạng, phong phú, đan xen nhau đã tạo nên 

một nền văn hóa dân gian, trong đó có kho tàng văn học dân gian rất đặc sắc. 

Cũng như các địa phương khác, Bình Phước có nền văn học dân gian riêng. Bên 

cạnh những điểm chung của văn học dân gian Việt Nam, văn học dân gian Bình 

Phước còn có những nét độc đáo, mang đậm dấu ấn, hơi thở và bản sắc của con 

người và vùng đất nơi đây. 

Văn học dân gian Bình Phước rất phong phú với đủ thể loại như:  thần 

thoại, truyện cổ tích, truyện truyền thuyết, ca dao, dân ca,… 

1. Truyện kể dân gian Bình Phước 

Về truyện kể dân gian của các dân tộc ít người ở Bình Phước thường có nội 

dung giải thích nguồn gốc các thần linh và dòng tộc, giải thích địa danh, truyện 

kể về các loài vật. 
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Truyện dân gian Bình Phước phản ánh khá đầy đủ nhận thức của cộng 

đồng thời nguyên thủy về thiên nhiên, vũ trụ cùng xã hội loài người thông qua 

một số mô tuýp thần thoại buổi ban đầu như mô tuýp thần Trời tối cao sinh ra 

muôn loài (Nguồn gốc của vũ trụ và muôn loài), mô tuýp loài người sinh ra từ 

đá (Nguồn gốc loài người), mô tuýp nguồn gốc của tộc người (Nguồn gốc của 

tộc người S’tiêng, Nguồn gốc của tổ tiên người S’tiêng). 

Các truyện về địa danh gắn liền với đặc điểm, điều kiện tự nhiên như núi 

đèo, hang động tự nhiên, sông suối, thác ghềnh,.. có thể kể đến truyệnTruyền 

thuyết về bưng Jiang, Truyền thuyết vềnúi Bà Đen và Bà Rá, Truyền thuyết về 

trảng cỏ Bù L ạch, Truyền thuyết về bãi đá voi,…Qua những câu chuyện này, 

người dân các dân tộc đưa ra cách giải thích về các địa danh ở Bình Phước theo 

cách nhìn và cách nghĩ độc đáo của dân tộc mình. 

Đối với truyện về phong – vật có nội dung khá phong phú nhưVì sao có tục 

con traiS’tiêng phải ở rể? Truyền thuyết về lá nhíp, Truyền thuyết về quả bầu, 

Truyền thuyết về cái khố, Truyền thuyết về cái gùi,…Các truyện đều thể hiện 

những phong tục tập quán, sinh hoạt tinh thần với những món ăn, thức uống, 

những sản vật của địa phương, những vật dụng quen thuộc hằng ngày của người 

dân tộc. 

Ở thể loại truyện cổ tích,về số lượng, đây là thể loại chiếm ưu thếnhất 

trong kho tàng văn học dân gian Bình Phước gồm truyện cổ tích loài vật, truyện 

cổ tích sinh hoạt,…Truyện cổ tích loài vật: Mèo ở với người, Vì sao chó con 

sinh ra thời gian sau mới mở mắt?Sự tích con trăn, Thầy thỏ x ử kiện,…Còn 

truyện cổ tích sinh hoạt có nội dung khá phong phú gồm truyện kể về nhân vật 

chàng trai khỏe - dũng sĩBa chàng trai khỏe , Năm chàng trai khỏe , Cậu bé 

đá,…Truyện kể về các mối quan hệ trong gia đình: Hai chị em, Người vợ thông 

minh,Chuyện dì ghẻ con chồng,… 

Về hình thức thể hiện, truyện kể dân gian Bình Phước có sự kế thừa một số 

yếu tố của truyện kể dân gian Việt Nam như mở đầu các truyện cổ tích, truyền 

thuyết là “xưa”, “ngày xưa”, “ngày xửa ngày xưa”….Và nếu xét ở góc độ thể 

loại, nhiều khi có xen lẫn yếu tố thể loại này vào thể loại kia nên việc phân định 

ở một số truyện khó rạch ròi. Đó cũng là điểm thú vị của truyện dân gian được 

phát triển ở vùng đất mới.  

2.Thơ ca dân gian Bình Phước 

Kho tàng ca dao, dân ca của các dân tộc ở Bình Phướcvới nội dung ca ngợi 

tình yêu quê hương đất nước, là niềm tự hào về những danh lam thắng cảnh, về 

truyền thống lịch sử, về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Đó là lễ cột tay - một 
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nghi thức truyền thống mà người S’tiêng, Khmer, M’nông không bao giờ được 

phép quên: 

Ngày hôm nay là rất tốt 

Tháng này cũng thật là lành 

Giờ hạnh phúc đã ban hành 

Lễ phước đầu hôm nay thật đẹp. 

Chân tôi múa theo phong tục 

Hai tay chắp lạy ông bà 

Xin nàng hãy mau bước ra 

Cửa hàng rào gai đã mở. 

Cô nàng mến yêu chớ 

Vội đóng cửa rào gai 

Rồi tôi sẽ đến nghỉ ngơi 

Nơi chúng ta thành vợ chồng 

(Dân ca Khmer) 

Hay đó là niềm tự hào của con người về sự giàu đẹp của quê hương mình: 

Ánh đuốc sáng sóc buôn 

Tưng bừng cồng chiêng rộn rã 

Vút ngân lưng đồi đắm say bao người 

Ngày hội vui làng hỡi 

Đêm nay ta bên nhau 

Lời em hát anh say 

Chim muông ca nơi nơi 

Rừng hoa thắm đồi nương 

Mùa hội trai gái thiết tha trao lời 

Hẹn tình yêu mới nhớ nhau mong chờ 

(Dân ca S’tiêng) 

 Tình cảm gia đình giữa cha mẹ, con cái trong ca dao, dân ca được thể 

hiện qua những lời hát ru. Nội dung lời hát chủ yếu là dạy con (em) phải hiếu 
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thảo, dạy con phải ngoan, mau lớn, dạy cách đối nhân xử thế, về những bài học 

rút ra từ cuộc sống. Tiếng hát của người mẹ gửi gắm vào giấc ngủ của đứa con 

những điều rất giản dị của gia đình: 

Mẹ dỗ con, con ơi đừng khóc 

Mẹ ru con, con ơi ngủ đi 

Mẹ địu con trên tấm lưng gầy 

Bươm bướm bay, bay vờn theo mãi. 

Bươm bướm bay, bay vào giấc ngủ 

Đậu lên mũi, mùi chuối chín cây 

Con bươm bướm lại cất cánh bay 

Đậu lên mũi, mùi thơm mía ngọt. 

(Dân ca S’tiêng) 

 Cũng như các địa phương khác, Bình Phước cũng là vùng đất mới, hoang 

vu với nhiều rừng rậm, sông suối, đầm lầy hiểm trở nên cuộc sống người dân 

gặp rất nhiều khó khăn, vất vả: 

Chơn Thành mới tới một khi 

Nghỉ chân một chút mà đi Ba Trường 

Truông nào truông nấy tầm thường 

Có truông Ba Trường xa đã quá xa 

Hai bên chỉ những rừng già 

Ve kêu réo rắt, vượn mà ru con 

Khôn cùng nhớ vợ, thương con 

Vì chưng nghèo khổ trèo non băng ngàn... 

Về hình thức nghệ thuật, ca dao, dân ca của Bình Phước có thể thơ khá đa 

dạng với số câu, số chữ không ổn định nhưng không vì thế mà mất đi vần điệu 

của câu, ngược lại nó làm cho ca dao, dân ca Bình Phước thêm linh hoạt, nhịp 

nhàng và đầy nhạc tính. Ngôn ngữ bình dị, nhiều khẩu ngữ, phương ngữ của 

người dân tộc địa phương. Các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hóa,…được 

vận dụng một cách tài tình làm tăng sức gợi hình, gợi cảm. Tất cả những điều đó 

góp phần cho ca dao, dân ca Bình Phước mang màu sắc riêng biệt. 

II. Đọc hiểu văn bản 

Văn bản 1: 
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SỰ TÍCH LÁ  NHÍP
(1) 

Từ xa xưa, vào một năm nọ dân làng S’tiêng bị một vị thần núi trách móc 

vì không lễ phép với mình. Cả năm không có một hạt mưa, đất đai khô nẻ vì các 

dòng suối, các nguồn nước đều bị thần núi hút hết. Dân làng không có nước 

uống, không có gì để ăn. Người già và trẻ con đều chết đói, chết khát gần hết. 

Trong làng, có hai mẹ con Điểu Nhíp rất yêu thương nhau. Nhìn mẹ mình 

đói khát nàng Điểu Nhíp rất lo buồn. Hằng ngày, nàng vào rừng hứng những 

giọt sương đậu trên lá rừng về cho mẹ uống, và hái rau rừng về cho mẹ ăn qua 

ngày. 

Cứ nhiều ngày như thế, nàng mệt mỏi, kiệt sức và chết. Thân hình nàng 

hóa thành một thứ cây rừng, lá xanh mướt. 

Những người phụ nữ trong sóc lên rừng tìm nàng, lúc ngồi nghỉ mệt dưới 

tán cây, đói bụng bèn hái lá cây ăn thử thấy ngọt và mát. Và họ hái thêm một ít 

về ăn. Dân làng kể nhau rằng khi hái lá từ cây đó thì thân cây chảy ra một loạt 

nhựa màu trong suốt như những giọt mồ hôi và nước mắt. Người làng kể cho 

nhau nghe rằng đó là những giọt mồ hôi và nước mắt của nàng Điểu Nhíp. Từ 

đó, mọi người gọi loài cậy đó là rau nhíp. Ngày nay, người S’tiêng vẫn lên rừng 

hái lá nhíp về ăn như một loại rau. 

( Người kể: Điểu Gở, 1952, ấp 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước) 

Hướng dẫn đọc hiểu: 

1. Nhân vật chính được nói đến trong truyện là ai? 

2. Vì sao thần núi lại trách móc dân làng S’tiêng? Dân làng S’tiêng đã bị 

thần núi trách phạt như như thế nào? 

3. Tìm các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện. Các chi tiết ấy có vai trò 

gì trong truyện? 

4. Theo em truyện Sự tích lá nhíp đã gửi gắm thông điệp gì?  

Văn bản 2:  

Vui bình minh nắng mới 

Cánh chim tung bay khắp trời 

                                              
(1)

Lá nhíp (lá nhiếp, lá díp, lá ranh) là một loại lá rừng đọt non có màu đo đỏ, dưới cuống lá màu xanh, khi chín 

có vị dẻo, ngọt và bùi, thân cây rau nhíp nhỏ nhắn, vừa tầm, lá dài thon hình bầu dục. Cây lá nhíp chỉ mọc trong 

rừng tự nhiên và rất khó trồng. 
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Vui đồng xanh ngát hương 

Con suối ngân vang bài ca 

Thắm duyên làn môi cười 

Mùa về hoa cúc vàng. 

Đây ngày vui nắng mới 

Với muôn hoa nở khắp trời 

Vui bầy chim hát ca 

Tươi thắm bao la đồng xanh 

Cá vui lội suối ngàn 

Làng buôn rộn vang tiếng cười. 

Vui bình minh nắng ấm 

Tiếng ai vang vọng núi đồi 

Hoa rừng thơm ngát hương 

Tươi thắm môi em cười duyên 

Nắm tay mình ước hẹn 

Tình yêu đậm sâu tháng ngày. 

(Dân ca S’tiêng) 

Hướng dẫn đọc hiểu: 

1. Nêu nội dung của bài dân ca. 

2. Hãy chọn và phân tích một biện pháp tu từ mà em cho là nổi bật nhất 

trong bài ca trên. 

3. Trong bài dân ca, em thích nhất câu thơ nào? Vì sao? 

THỰC HÀNH 

1. Khái quát nội dung cơ bản của văn học dân gian Bình Phước bằng sơ đồ 

hoặc sơ đồ tư duy. 

2. Viết một bài văn trình bày cảm nhận của em về một tác phẩm dân gian 

Bình Phước. 

VẬN DỤNG 

1. Sưu tầm và kể/đọc lại một sốvăn bản dân gian Bình Phước. 
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2. Thiết kế kịch bản và trình diễn một kịch bản sân khấu hoá từ các tác 

phẩm văn học dân gian Bình Phước. 


