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Hiện vật hàng ngày của các nước
Đông Nam Á và Hàn Quốc

G

ời chào từ Trung tâm Giáo dục châu Á-Thái Bình Dương về hiểu biết quốc tế (APCEIU),
Trung tâm khu vực về Khảo cổ học và Nghệ thuật của Tổ chức của các Bộ trưởng Bộ Giáo

dục Đông Nam Á (SEAMEO SPAFA) và Ban Thư ký Tổ chức của các Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đông
Nam Á (Ban thư ký SEAMEO). Ba tổ chức của chúng tôi với nỗ lực phấn đấu phát triển giáo dục,
hiểu biết lẫn nhau và trân trọng giao lưu văn hóa trong khu vực Đông Nam Á và châu Á -Thái Bình
Dương, tôi xin được một lần nữa hợp tác trong dự án này mới thú vị, “vật dụng hàng ngày đến
từ Đông Nam Á và Hàn Quốc”, được phát triển trong khuôn khổ của “SEAMEO-APCEIU hợp tác
về Phát triển Vật liệu giáo dục cho hiểu biết văn hóa”.
Từ năm 2005, chúng tôi đã hợp tác trong rất nhiều các dự án liên quan đến giáo dục đa văn hóa,
bao gồm trò chơi giáo dục bằng thẻ bài “O’oh”, trò chơi kỹ thuật số “ hành trình SEA”, cũng như
tài liệu nghe nhìn về chuyện cổ tích của các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc (xem chi tiết tại
http://asianfolktales.unescoapceiu.org). Năm ngoái, chúng tôi cho ra đời một cuốn sách về những
bức tranh của Đông Nam Á và Hàn Quốc miêu tả một số lễ hội và nghi lễ của tổ tiên qua sự phát triển
lịch sử và văn hóa của hàng chục thế kỷ (bản kỹ thuật số có thể tải từ website: www.unescoapceiu.
org, www.seameo-spafa.org và www.seameo.org).
Năm nay, nhờ có sự giúp đỡ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Bộ Ngoại giao Hàn
Quốc, chúng tôi đã tìm được các nhà nghiên cứu hàng đầu về bảo tàng và nhân học cùng thu thập
“các hiện vật hàng ngày” của các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc với mục tiêu phát triển một cuốn
sách tham khảo giáo dục về những hiện vật trưng bày được sử dụng trong đời sống hàng ngày tại
gia đình và cộng đồng.
Những hiện vật giới thiệu trong cuốn sách này được làm từ chất liệu ở địa phương với mục đích sử
dụng cho địa phương, phản ánh nét văn hóa và tập quán sử dụng của mỗi nước. Qua việc khám phá
các vật liệu và kỹ thuật của mỗi vùng miền, chúng ta sẽ thấy được những đặc điểm độc đáo trong
văn hóa của mỗi quốc. Bằng việc phản ánh nghệ thuật, kỹ thuật và cách sử dụng hàng ngày trong
văn hóa của mỗi nước, mỗi hiện vật sẽ bộc lộ các yếu tố liên quan đến nhân học, nghệ thuật và hoạt
động hàng ngày của các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc.
Chúng tôi hy vọng rằng độc giả sẽ tìm thấy những điều bổ ích và trân trọng những nội dung của cuốn
sách như mong muốn của chúng tôi khi phát triển dự án này. Nhân đây, chúng tôi xin bảy tỏ lòng biết
ơn sâu sắc đến tất cả những người tham gia dự án này đã cống hiến tri thức, sự say mê và kinh
nghiệm của mình cho dự án.
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T

  rong khi sự đa dạng văn hóa được coi như là một đặc trưng nổi bật của khu vực Châu Á,
đa dạng tộc người của các vùng miền mang nhiều nét tương đồng trong đời sống dựa trên sự

định canh định cư của các cộng đồng, nền nông nghiệp và sự trao đổi hàng hóa qua nhiều thế kỉ.
Thông qua trí tuệ của tập thể và cá nhân, họ đã khám phá ra phương thức chế biến ra thực phẩm

có thể ăn được bằng cách thu lượm những nguyên liệu thô từ tự nhiên kết hợp sử dụng cách đồ
dùng, vật dụng khác nhau. Họ đã sử dụng những chất liệu vải tự nhiên và nhuộm nó thành quần áo,

dùng rất nhiều loại gỗ, tre nứa hay đất sét để xây nhà ở và làm ra đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, công
cụ săn bắn cùng các thùng chứa đa dụng. Chính những sự lựa chọn khác nhau về hình dáng và

màu sắc nhất định trong số các cộng đồng đã tạo nên sự đa dạng văn hóa độc đáo, đặc trưng văn
hóa riêng biệt trong từng tộc người để phù hợp với những trải nghiệm và nét sinh hoạt địa phương.

Những bước phát triển mang tính lịch sử trong kĩ năng sử dụng chế tác đồ kim loại, thương mại và

trao đổi hàng hóa, sự di cư của loài người cùng với sự tương tác chính trị là một số trong rất nhiều
các yếu tố góp phần vào việc hình thành các cộng đồng, các nền văn hóa, và các quốc gia trong khu

vực. Lịch sử hiện đại đã chứng kiến sự phát triển không chỉ của toàn cầu hóa mà còn là sự phát

triển trong khu vực, như được chứng minh trong việc thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) và rộng hơn nữa là khái niệm khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bước vào thế kỷ 21, một điều quan trọng là phải hiểu và giữ gìn truyền thống chung của chúng ta,
cũng như trân trọng những nền văn hóa độc đáo khác, để đảm nhận vai trò và trách nhiệm với tư
cách là các cá nhân, đại diện cho một cộng đồng, là thành viên của khu vực, và rộng hơn nữa là

những công dân toàn cầu, trong tiến trình hòa bình, hòa hợp và đoàn kết thế giới. Nghiên cứu từ và
về nền văn hóa và kinh nghiệm của nhau là một trong những công cụ quan trọng nhất, để đạt được
điều này, giáo dục là yếu tố then chốt trong việc hình thành, giúp đỡ để phát triển sự hiểu biết lẫn
nhau và giao thoa đa văn hóa.

Thông qua cuốn sách này, các ban tổ chức hy vọng sẽ phần nào giải quyết được nhu cầu trong các
lĩnh vực giáo dục đa văn hóa, và khởi xướng một cuộc đối thoại và tư duy phản biện trong số các

độc giả của mình thông qua các hiện vật,mẫu vật mà có thể ở cái nhìn đầu tiên dường như chỉ là
một đồ dùng đơn giản để phục vụ cho một mục đích thiết thực nào đó.

Quả thực, việc sử dụng hàng ngày thường dẫn đến việc có thể bào mòn mẫu vật nguyên bản, những

đặc trưng và kỹ thuật tinh tế của nó. Với những ai mà chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng những
mẫy vật này thì nó là một cái gì đó mới lạ và vô cùng độc đáo.

Một mẫu vật được tạo ra bởi một nền văn hóa, là một sự phản ánh của tinh hoa trí tuệ dân tộc, của

truyền thống, của vật liệu và kỹ năng, phục vụ một mục đích, đôi khi là nhiều mục đích để phục vụ
cho nhu cầu của cuộc sống hàng ngày của một người, một gia đình, hay cả một cộng đồng. Những
hiện vật thường ngày thậm chí còn có thể được tìm thấy  ở bên ngoài bối cảnh mà trong đó chúng
được sử dụng, đặc biệt là trong các bảo tàng, nơi các vật phẩm được trưng bày cho công chúng cho
các mục đích giáo dục và bảo tồn văn hóa.

Trong cuốn sách này, 100 hiện vật (mỗi quốc gia có mười hiện vật) được nhóm lại với nhau trong mối
quan hệ của bốn nhu cầu cơ bản của cuộc sống ở khắp mọi nơi: thực phẩm, quần áo, nơi cư trú,

và y học, thêm vào đó là những phương thức kiếm sống của các nền văn hóa nông nghiệp truyền
thống, quan sát tín ngưỡng tâm linh của họ, và cách họ dành thời gian rảnh rỗi của mình cho trò chơi
và âm nhạc. Chúng tôi hy vọng có thể hướng dẫn bạn đọc về những hoạt động hàng ngày, truyền

thống, kỹ thuật và phong cách nghệ thuật của Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Hàn Quốc,

Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Với tâm thế này, mục tiêu tổng thể của
dự án này là:
•

Tạo ra một nguồn tư liệu phục vụ giảng dạy và học tập để tăng cường hiểu biết văn hóa

về văn hóa vật thể và tập tục truyền thống, nâng cao ý thức đánh giá và trân trọng văn hóa trong tất
cả sinh viên và giáo viên trên khắp các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc (Hàn Quốc).
•

Cung cấp một cuốn sách tham khảo phục vụ cho mục đích giáo dục, giảng dạy cho sinh

viên và giáo viên cách thức sử dụng tối ưu hóa những hiện vật mà là đại diện của lịch sử, truyền
thống và văn hóa, một nguồn thông tin cho sự hiểu biết đa văn hóa.
•

Thiết lập mạng lưới để chia sẻ và hợp tác giữa các nhà quản lý bộ sựu tập của bảo

tàng và các nhà nhân học từ các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc.

Sau khi xem xét 100 hiện vật, bạn đọc có thể nhận thấy sự tương đồng giữa một hiện vật từ nền văn

hóa khác với hiện vật từ chính cộng đồng của người mình theo những cách khác nhau, hoặc có thể
nhận ra sự tương đồng trong mục đích hoặc cách sử dụng bằng cách so sánh kiểu dáng nghệ thuật và

kỹ thuật trong quá trình làm nên các hiện vật, hoặc nhận diện được chất liệu tương tự từ môi trường
của họ. Trong khi một số mẫu vật có thể có các đặc điểm tương tự ở hình thức bên ngoài, cách sử

dụng hoặc chất liệu từ một nền văn hóa này đến nền văn hóa khác, mỗi mẫu vật là độc đáo duy nhất
và phản ánh tinh hoa trí tuệ một nền văn hóa riêng, bước tiến cho sự đổi mới, và những đặc điểm
truyền thống riêng. Do đó, nghiên cứu và học hỏi về các di sản văn hóa lẫn nhau thông qua những

hiện vật lịch sử là một trong rất nhiều cách để chúng có thể nâng cao kiến thức và sự hiểu biết lẫn
nhau với mục đích tăng cường nhận thức về văn hóa, lịch sử, tôn giáo và văn minh, và để xây dựng
một tinh thần đoàn kết cộng đồng giữa các nước trong khu vực, hòa chung với kế hoạch tổng thể
của Cộng đồng văn hóa Xã hội ASEAN và khái niệm “thống nhất trong sự đa dạng”.

Sự thành công của dự án này không chỉ là việc phân phối, chia sẻ các tư liệu giáo dục, mà nó còn
đem lại lợi ích cho bạn đọc về việc sẽ áp dụng và phổ biến những gì tiếp thu, học hỏi được trong
cộng đồng của mình.

Lời cảm ơn

B

an Thư ký Tổ chức Giáo dục của các Bộ trưởng Đông Nam Á (Ban thư ký SEAMEO), Trung tâm
khu vực Tổ chức giáo dục về Khảo cổ học và Nghệ thuật của các Bộ trưởng Giáo dục Đông

Nam Á (SEAMEO SPAFA) và Trung tâm Giáo dục châu Á-Thái Bình Dương về hiểu biết quốc tế
(APCEIU) xin gửi lwoif cảm ơn tới các cơ quan và cá nhân đã đóng góp nghiên cứu cho dự án này:
•

Sở Bảo tàng Brunei, Brunei Darussalam: ông Awang Pudarno bin Binchin, quyền Phó 	

		

Giám đốc và phụ trách sưu tập dân tộc học và ông Awang Puasa bin Kamis, Trợ lý 	

		

nghiên cứu

•

Trung tâm nghiên cứu Khmer, Ts. Krisna Uk, Giám đốc quản lý

•

Bảo tàng Quốc gian Indonesia, Bộ Văn hóa và Giáo dục Indonesia: Bà Mawaddatul

		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Khusna Rizqika, người phụ trách bộ sưu tâp (Curator) (phòng Nhân học Văn hóa)
Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc: Gs. Geon-Soo Han, khoa Nhân học Văn hóa, 	
Trường Cao đẳng khoa học xã hội
Bảo tàng Quốc gian Lào, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Bà Phetmalayvanh
Keobounma, Giám đốc
Sở Bảo tàng Malaysia, Bộ Du lich và Văn hóa Malaysia: Bà Hayati binti Mohamad
Zawawi, phụ trách sưu tập
Bảo tàng Quốc gian Philippines: Bà Marites Paz-Tauro, nhà nghiên cứu bảo tàng
(phòng Nhân học)
Ủy ban Di sản quốc gia Singapore: Bà Melissa Viswani, quản lý (mảng khách hàng và 	
giáo dục), Bảo tàng Văn minh Châu Á và Bảo tàng Peranakan
Trung tâm Nhân học Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, Thái Lan: Ồng Dokrak Payaksri,
nhà nghiên cứu và Bà Thanwadee Sookprasert, nhà nghiên cứu
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Bà An Thu Trà, Phó Trưởng phòng Truyền thông và 	
Công chúng

Lời cảm ơn
Ban Thư ký Tổ chức Giáo dục của các Bộ trưởng Đông Nam Á (Ban thư ký SEAMEO), Trung tâm
khu vực Tổ Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đến các cá nhân đã giới thiệu các nhà nghiên cứu,
các chuyên gia cho dự án này:
•
		

PGS. Ts. Karim Bin Pengiran Haji Osman, SEAMEO SPAFA, Thành viên Ủy ban Hội 	
đồng quản trị và quyền Giám đốc Sở Bảo tàng Brunei

•

PGS.TS. Intan Mardiana, M.Hum, Trưởng phòng Bảo tàng quốc gia Indonesia

•

Ông Viengkeo Souksavatdy, SEAMEO SPAFA Thành viên Ủy ban Hội đồng quản trị 	

		

và Phó Giám đốc Cục Di sản, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

•

Ông Dato’ Ibrahim bin Ismail, Tổng Giám đốc và Bà Eyo Leng Yan, Trợ lý trưởng 	

		

Giám đốc về chính sách và kế hoạc chiến lược, Sở Bảo tàng Malaysia, Bộ Du lịch và 	

		

Văn hóa Malaysia

•
		
•
		
•
		
•

Ông Jeremy R. Barns, Giám đốc và PGS.TS. Ana Maria Theresa P. Labrador, Trợ lý 	
Giám đốc, Bảo tàng Quốc gia Philippines
PGS.TS. Alan David Chong, Giám đốc và Ts. Lim Chye Hong, Phó Giám đốc (khách 	
hàng), Bảo tàng Văn minh Châu Á Singapore
PGS.TS. Somsuda Leyavanija, Executive Director, Trung tâm Nhân học Công chúa 	
Maha Chakri Sirindhorn Thái Lan
PGS.TS. Võ Quang Trọng, Giám đốc, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Đồ dùng nhà bếp
và dụng cụ nấu ăn
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Đũa truyền thống

Supit (tiếng Dusun)

Supit/chandas là đôi đũa được dùng như dụng cụ nấu ăn,

Chandas

được làm từ khúc tre có mấu. Đôi đũa này dùng để gắp thức

(tiếng Brunei Malay / Kedayan)
Đũa truyền thống của Brunei
Chất liệu:

tre

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Kỹ thuật
học Malay,
Brunei Darussalam

đôi đũa có hình dáng thon mảnh, phía cuối dính liền với nhau
ăn và theo truyền thống, người ta dùng đũa ăn ambuyat - một
món ăn làm từ bột cọ sago có tên gọi là ambulong.
Người ta dùng đôi đũa (chandas) lăn tròn để cuộn lấy
ambuyat  rồi chấm vào nước xốt cacah. Cacah có thể được
làm từ hoa quả của địa phương hoặc tôm lên men (được người

địa phương gọi là cencalu).
Đôi đũa (supit/chandas) vẫn được sử dụng phổ biến như
một đồ dùng nhà bếp hữu ích trong các gia đình ở Brunei.
Thậm chí nó còn được đặt cùng với thìa và nĩa ở một số nhà
hàng phục vụ các loại thức ăn của địa phương như ambuyat,
cencalu, và các món ngon khác nhau.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Cối giã bằng gỗ

Lesung (tiếng Brunei Malay)
Cối giã bằng gỗ của Brunei
Chất liệu:

gỗ cứng, hoặc
đôi khi từ thân cây
gỗ mềm ‘kulimpapa’

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Kỹ thuật
học Malay,
Brunei Darussalam

Lesung là một cái cối gỗ được dùng để giã gạo. Nó thường
được làm bằng gỗ cứng. Một vài nắm thóc được đặt vào giữa
cối hình lòng chảo, và sau đó một hoặc hai người phụ nữ thay
phiên nhau giã gạo. Cái chày, được gọi là alu có hình gậy và
nặng, đầu chày được sử dụng để giã và nghiền. Cái cối này
là to và tròn ở đầu, với tay cầm gọn ở giữa vì thế có thể cầm
được bằng một tay và người cầm có thể nắm chặt.
Trong một số hoạt động sau khi thu hoạch, việc dùng cối
(lesung) giã gạo để làm bột gạo (amping) được coi là dịp họp
mặt đặc biệt, nhất là đối với các buổi lễ tạ ơn. Người Kedayan
ở Brunei cũng dùng cối (lesung) như là một phần trong nghi
lễ đám cưới của họ bởi vậy cô dâu và chú rể ngồi trên lesung
thay vì ngồi ghế đôn.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Ống đựng dầu cọ

Bampong Teuk Thnaot

Dầu cọ được thu lượm từ cành cao nhất của cây rồi đựng vào

Ống đựng dầu cọ của Campuchia

ống tre. Những chiếc ống này theo truyền thống được làm từ

Chất liệu: tre, dây nylon

hơn cho những người đi thu lượm dầu cọ, vỏ ngoài được gọt

Xuất xứ:

Preah Dak,
tỉnh Siem Reap,
Campuchia

những đoạn tre được cắt nhỏ ra từ thân cây. Để làm ống nhẹ
bỏ và một cái dây nhỏ được buộc xuyên vào phần gần miệng
ống. Ống tre có thể chứa đến hai lít dầu cọ và những cái lớn
hơn chứa đến bốn lít. Những chiếc ông làm từ thân cây tre
già có thể dùng đến mười năm.
Cùng với thời gian, người dân Campuchia đã sử dụng các
loại vật liệu khác nhau để thu lượm dầu cọ như hộp nhựa,
chai soda, ống nước và đường ống thoát nước cũng như vỏ
đạn. “Theo những người lấy dầu cọ ở Phum Badaik, tỉnh Siem
Reap, những vỏ đạn lần đầu tiên được sử dụng khi người dân
lấy đường thốt nốt và tặng nó cho những người lính để trao
đổi lấy các vỏ đạn nhựa. Các vỏ đạn dài hơn một chút so với
những ống tre bình thường [...]. Những vỏ đạn này dễ sử dụng
và có thể thu lượm được nhiều dầu cọ.” (Reyum, năm 2001,
Công cụ và thực tiễn. Sự thay đổi và tiếp biến ở vùng nông
thôn Campuchia, nhà xuất bản Reyum, Phnom Penh, trang 15)

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Chiếc giỏ có chân

Kanh Cheu

Giỏ có chân là một loại giỏ phổ biến được sử dụng để vận

Chiếc giỏ có chân của Campuchia

chuyển, đựng đồ và sàng gạo. Nó cũng có thể sử dụng để

Chất liệu: tre, mây hoặc cây

hạt vừng, hạt ngô và đậu. Nhờ có đế vuông chắc chắn nên nó

nho ‘lpeak’, lá cọ
Xuất xứ:

Damdek,

đựng đồ dùng nhà bếp như để các loại hạt, chẳng hạn đựng
giúp cho người sử dụng dễ dàng để giỏ lên trên đỉnh đầu để
đem hạt giống đến chợ.

tỉnhSiem Reap,
Campuchia

Đây là một câu chuyện dân gian của người Campuchia kể về
cái giỏ:

“Một ngày nọ, Thỏ anh cảm thấy rất đói. Sau đó, anh
đã nhìn thấy một bà già đội trên đầu một cái giỏ đầy
chuối tươi để đi bán ở chợ. Thỏ anh liền nảy ra một ý
tưởng xảoquyệt: thỏ nằm ngang đường giả vờ chết.
Vui mừng bất ngờ, bà già nghĩ thầm con thỏ này sẽ là
một bữa tuyệt vời cho gia đình. Sau đó, bà nhặt con thỏ
lên trên giỏ và lại tiếp tục đi. Trong lúc này, thỏ anh đã
có một bữa tiệc với tất cả những quả chuối, rồi nhanh
chóng nhảy ra khỏi giỏ và bỏ chạy mất.”
Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Khuôn bánh

Cetakan Sagu (Forna)

Khuôn bánh sago (bột cọ) có xuất xứ từ đảo Sula, tỉnh Bắc

Khuôn bánh của Indonesia

Maluku, Indonesia. Sago là một trong những thực phẩm thiết

Chất liệu:

ở phía đông của Indonesia. Sago rất giàu hyđrát – cacbon.

đất sét

Nơi lưu giữ: Bảo tàng quốc
gia Indonesia,
Jakarta, Indonesia

yếu của người Indonesia, đặc biệt đối với những người sống
Sago có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau.
Bánh sago hay bánh quy được làm từ một hỗn hợp bao gồm
tinh bột cọ, dừa, hạt hoặc quả óc chó. Để bánh ngọt hơn người
ta cho thêm đường hoa mai hoặc đường cọ vào. Sau đó, hỗn
hợp được cho vào khuôn bánh làm bằng đất sét, rồi nướng
đến khi bánh chín. Những chiếc bánh này khá là cứng, vì thế
đôi khi chúng được ngâm vào nước trà trước khi ăn.
Cây cọ (sago) rất phù hợp khi được trồng ở Indonesia nơi nổi
tiếng với khí hậu nhiệt đới. Nó có thể phát triển cao đến 20 - 30
mét. Hạt bột sago được lấy bằng cách nghiền từ thân cây cọ.
Sau đó các hạt được ngâm nước, vắt và lọc. Các chất lỏng
lấy được là kết quả của quá trình lắng đọng. Nước chắt ra,
và cao bột cọ sago được lấy ra từ lớp bột lắng đọng ở phía
dưới nước đã chắt bỏ. Cao bột cọ sago được phơi khô dưới
ánh nắng mặt trời. Để có được bột cọ từ cây cọ sago cần bốn
người làm việc trong ba ngày. Bột cọ sago có thể để lâu và
dùng trong vài tháng.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Chum đất nung

Hangari

Đây là một cái chum bằng đất nung được biết đến ở Hàn Quốc

Chum đất nung của Hàn Quốc

là onggi, được dùng để đựng thức ăn. Nó làm bằng đất sét

Chất liệu: 	

vào nhiệt độ, chum đất nung có thể làm thành chum có men

đất sét

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân
		gian Quốc gia
		Hàn Quốc

và nung ở nhiệt độ khoảng 600 hoặc hơn 1.100 độ. Tùy thuộc
hoặc không có men.
Cái chum này được sử dụng để đựng gạo, kim chi (bắp cải
muối với ớt), và các thành phần truyền thống khác của Hàn
Quốc như nước tương, ớt bột, và bột đậu nâu. Cái chum này
rất thích hợp cho quá trình lên men vì nó có tính năng đặc biệt
của việc “hút khí” (nghĩa là nó có khả năng thấm khí mạnh).
Kích thước và cách sử dụng chum đất nung rất đa dạng. Cái
lớn nhất dùng đựng kimchi và cái nhỏ hơn dùng đựng gia vị.
Tại ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc có một jangdokdae
(bệ để chum). Trước đây, đó là một nơi linh thiêng dành cho
các linh hồn của gia đình.
Việc sử dụng chum truyền thống này đã giảm đi kể từ những
năm 1960 bởi vì mô hình nhà ở của các gia đình Hàn Quốc
đã thay đổi. Hầu hết các nhà ở đô thị không có không gian
để chum đất nung truyền thống. Thay vì những cái chum này,
người ta thích sử dụng đồ gia dụng hoặc các lọ đựng hiện
đại. Tuy nhiên gần đây, người Hàn Quốc đã đánh giá lại việc
sử dụng chum đất nung (hangari) với tiêu chuẩn làm tốt cho
sức khỏe đời sống.
Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Bộ đồ ăn bằng đồng

Yoogi Bansanggi

Bộ đồ ăn này đã được sử dụng trong tầng lớp quý tộc vào

Bộ đồ ăn bằng đồng của Hàn Quốc

khoảng giữa thế kỷ thứ 20. Nó được dùng vào mùa đông rất

Chất liệu:

thể dùng nó hàng ngày. Thay vào đó, họ chỉ sử dụng trong

đồng thau

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân
gian Quốc gia
Hàn Quốc
(trong bộ sưu tập
hiến tặng của ông
Lee Dae-Jae),
Hàn Quốc

tốt bởi vì có thể giữ nóng thức ăn. Người dân thường không
các buổi lễ thờ cúng tổ tiên.
Trước khi có sự ra đời của thép không gỉ hiện đại, đồ đồng
là chất liệu tốt nhất để làm bộ đồ ăn. Trong giai đoạn hiện đại
hóa của Hàn Quốc, đặc biệt vào những năm 1960, bộ đồ ăn
bằng thép không gỉ đã thay thế bộ bằng đồng, vì đồ đồng khó
làm sạch và bị gỉ. Bộ đồ ăn bằng đồng ngày nay đã trở thành
bộ đồ ăn dùng trong nghi lễ của người Hàn Quốc hiện đại.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, mọi người đang tìm lại đồ đồng
truyền thống để dùng bởi nó là bộ đồ ăn có lợi cho sức khỏe.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Ván làm nguội xôi

Phavee Khao

Tấm ván gỗ này được sử dụng để làm nguội xôi đồ trước khi

Ván làm nguội xôi của người Lào

đặt nó vào hộp. Những tấm làm nguội này đang dần trở nên

Chất liệu:

dụng tấm ván để làm nguội và tãi xôi trước khi xôi đặt tronggiỏ

gỗ cứng

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Lào, Viên Chăn,
CHDCND Lào

khá hiếm thấy. Tuy nhiên, trong bếp của người Lào vẫn sử
cá nhân.
Phavee khao được làm bằng gỗ cứng như gỗ tếch, và có thể
được tìm thấy trong hai hình thù. Hiện nay, nó đang ngày càng
trở nên hiếm thấy vì những miếng gỗ rộng bản rất đắt tiền và
khó tìm thấy. Những tấm làm nguội xôi hiện nay có giá trị rất
lớn và chỉ có thể tìm thấy trong các chợ đồ cổ.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Giỏ gạo nếp

Aep Khao Niow
Giỏ gạo nếp của người Lào
Chất liệu:

mây tre, gỗ, tre, dây

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Lào, Viên Chăn,
CHDCND Lào

Giỏ tre này được sử dụng để đựng xôi đã nấu chín. Hàng
ngày, người Lào ăn xôi và họ sử dụng giỏ tre này để đựng xôi
cũng như giữ ấm xôi, nhất là khi làm việc ngoài đồng. Người
ta cũng có phong tục trong việc đưa lễ đến chùa và đem gạo
cho các nhà sư bằng chiếc giỏ này.
Giỏ đựng xôi có lịch sử lâu đời. Từ thời thành lập Vương quốc
Lao Lan Xang ở thế kỷ 14, người Lào đã trồng và sử dụng
gạo nếp như là lương thực chính. Kể từ đó, người ta tin rằng
người Lào đã có truyền thống sử dụng giỏ này để mang xôi. Là
thành phần chính trong việc dùng để ăn hàng ngày, xôi được
ăn kèm với các loại thức ăn khác nhau như súp, thịt, cá, laap
(xà lách với rau thơm và thịt băm nhỏ) và nước sốt.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Khuôn bánh ngọt

Acuan Kuih Karas
Khuôn bánh ngọt của Malaysia
Chất liệu:

vỏ dừa, gỗ

Nơi lưu giữ: phòng Bảo tàng
Malaysia,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Khuôn này được sử dụng để làm kuih karas, một trong những
đồ ăn truyền thống ở miền bắc của Malaysia. Các thành phần
chính của kuih karas là bột gạo, đường và nước. Sau khi làm
cho bột quánh và mịn, hỗn hợp này được đổ vào khuôn
kuih karas và quay tròn để bột chảy qua lỗ của khuôn xuống
chảo mỡ nóng tạo thành hình cái bánh nhỏ trông như miếng
vải ren. Sau đó bánh được lấy ra và gấp lại trước khi nó bị
nguội và cứng.
Trước đây, bánh kuih karas chỉ được thấy trong những dịp
đặc biệt và các sự kiện lễ hội, như ngày Eidul-Fitri. Ngày nay,
nó có thể dễ dàng tìm thấy bánh tại các chợ nhỏ hoặc trong
khu vực ăn nhẹ ở siêu thị. Do nhu cầu cao của thị trường,
một máy hiện đại đã được phát minh ra để sản xuất bánh
kuih karas thay vì làm theo cách truyền thống.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Công cụ làm thuốc

Sengkalan
Công cụ làm thuốc của Malaysia
Chất liệu: 	

gỗ ‘nyatoh’,
vỏ dừa và dây thừng

Nơi lưu giữ: phòng Bảo tàng
Malaysia,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Ngày xưa, sengkalan được sử dụng như một công cụ để
làm thuốc. Lá cây và gia vị được nghiền mịn trong đáy của
sengkalan nơi có dùng vỏ dừa. Vỏ dừa được buộc xuyên qua
đỉnh của sengkalan bằng một sợi dây thừng. Chức năng của
nó giống như một cái chày và cối trong y học cổ truyền Trung
Quốc.
Sengkalan rất phổ biến với người Malay ở bờ biển phía đông
của bán đảo Malaysia. Họa tiết chạm khắc trang trí sengkalan
làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Thiết kế sengkalan bị ảnh hưởng
bởi người Malay Pattani đến từ Thái Lan. Ngày nay, hầu như
người ta không sử dụng sengkalan vì mất nhiều thời gian để
làm thuốc truyền thống.

Eating
Preparing
Food
Đồ dùng
nhà&bếp
và dụng cụ
nấu ăn
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Earthenware
Chày và cối

Luhung & Pumbukbok

Đồ vật này gồm có một cái cối gỗ (luhung) và một cái chày gỗ

(tiếng Ifugao)

(pambayo) được sử dụng để giã gạo và cây có củ.

Lusong & Pambayo

Trong cộng đồng người Ifugao, chế biến gạo để sử dụng

(tiếng Filipino)

Chày và cối của Philippines
Chất liệu: 	

gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Philippines,
Manila, Philippines

thường bắt đầu bằng việc dùng chày giã các bó thóc. Hạt thóc
rời ra và được chuyển sang cối để giã, đây là thời gian làm
cho vỏ trấu tách ra khỏi hạt. Những vỏ trấu còn sót lại được
loại bỏ bằng cách sàng.
Trong các buổi lễ đặc biệt và các nghi lễ, người Itneg/Tinguian
ở Abra giã gạo theo nhịp của cồng chiêng. Họ còn đặt ngược
cái cối để làm bàn cúng, như là bày basi (rượu) cho các linh
hồn trong lễ kết hôn và nghi lễ tang ma. Người Tagbanua ở
Palawan cũng sử dụng cối làm bệ để đồ và các nhóm dân tộc
khác dùng làm ghế hoặc thớt.
Một số nhóm dân tộc ở Philippine Cordillera còn sử dụng hình
ảnh của cối trong những thiết kế dệt may của họ. Được gọi
là inalson, có thể thấy nó ở mảnh vải phủ trên vai của một bà
đồng trong các buổi lễ, hoặc sử dụng để quấn người chết.
Cối và chày cũng được tìm thấy rộng rãi trong văn hóa dân
gian Philippines, một trong số đó là về nguồn gốc của mặt trăng
và các vì sao (xem hiện vật chiếc lược của Philippines trong
cuốn sách này, trang 43).
Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn

22

Khuôn bánh

Ang Ku Kueh
Khuôn bánh của Singapore
Chất liệu: 	

gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Peranakan,
Singapore

Chiếc khuôn này được sử dụng để làm bánh ang ku kueh,
bánh ngọt Peranakan Trung Quốc. Chiếc bánh ngọt hình tròn
hoặc hình bầu dục thường được làm từ bột gạo nếp và có
nhồi nhân ngọt. Bánh kueh dùng khuôn có hình dạng mai rùa.
Sau khi bánh đã có khuôn hình, ang ku kueh được hấp lên
trên mảnh lá chuối. Nó có màu đỏ vì màu đỏ là màu may mắn
trong văn hóa Trung Quốc, và đó là biểu tượng của điều tốt
lành và thịnh vượng.
Ang ku kueh nghĩa là ‘bánh ngọt con rùa đỏ’ ngôn ngữ Baba
Malay, Peranakan được dùng một phần trong khu vực Đông
Nam Á. Bánh kueh này thường được trong những dịp lễ hội,
chẳng hạn như năm mới của người Trung Quốc, hoặc mừng
em bé ra đời. Nó có hình dạng mai rùa, vì theo truyền thống,
người Trung Quốc tin rằng ăn thịt rùa sẽ được sống lâu.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Hộp đựng thức ăn trưa

Tingkat

Đây là hộp đựng thức ăn có ba tầng gọi là tingkat (tiếng Malay).

Hộp đựng thức ăn trưa của Singapore

Chất liệu: 	

kim loại sơn
hoặc tráng men
(thiếc hoặc sắt)

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Peranakan,
Singapore

Nó được sử dụng để đựng cơm trưa của người lao động, hoặc
để vận chuyển đồ ăn cho khách hàng. Tay cầm bằng kim loại
mỏng để khóa hộp lại. Việc có những người vận chuyển bữa
trưa đã được phổ biến rộng rãi ở Ấn Độ và sau đó lan đến
Penang và Singapore dưới thời kỳ thuộc địa của người Anh.
Tingkat được trang trí bằng những cành hoa và bướm điểm
trên nền màu xanh lá cây. Nó được phủ men, là loại vật liệu
dùng bột thủy tinh làm từ thủy tinh lỏng, kết cấu gốm hoặc thủy
tinh, và nung đồ vật ở nhiệt độ cao.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn

24

Chày và cối

Batu Lesung
Chày và cối của Singapore
Chất liệu: 	 đá granit
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Peranakan,
Singapore

Đây là một cái cối (batu lesung), có thể được sử dụng trong
việc chuẩn bị các loại gia vị và bột phục vụ trong ẩm thực của
người Peranakan. Bộ chày, cối được làm từ đá granit thô và
gồm có hai phần, đế hình vuông và cái chày thẳng giống như
cái gậy. Nó được sử dụng để nghiền và đập tất cả mọi thứ từ
quả lai cho đến cỏ chanh. Làm vụn các mảnh to ra, rồi xay
chúng thành các hương vị.
Bà mẹ chồng tương lai sẽ tới thăm nhà của cô dâu khi họ
đang chuẩn bị bữa ăn trong nhà bếp. Bà ấy có thể nghe được
tiếng các cô gái dùng batu lesung giã và có thể biết được kinh
nghiệm nấu ăn của các cô gái thông qua âm thanh của những
tiếng giã.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Chum miệng đôi

Hai Kob Pak Song Chan
Chum miệng đôi của Thái Lan
Chất liệu: 	 đất sét
Xuất xứ:

Ban Phon Bok,
tỉnh Nong Khai,
Thái Lan

Các nhóm nói ngôn ngữ Thái - Lào trong khu vực sông Mê
kông, hàng ngày đều sử dụng ‘hai’, đó là một loại chum đất
nung. Nó được sử dụng để đựng nước và thức ăn, đặc biệt
là đựng cá lên men (pla daek), một loại thức ăn được bảo
quản có bổ sung thêm một hương vị đặc trưng với ẩm thực
địa phương.
Sản xuất đồ gốm là nguồn thu nhập chính của các cư dân ở
Ban Phon Bok. Thợ gốm làm việc quanh năm suốt tháng, trừ
khi họ phải làm việc trên cánh đồng hoặc đồn điền. Trong chu
kỳ một năm, người thợ gốm phải ‘wai tao’, có nghĩa là phải
cúng người trông coi lò gốm (tao). Điều này phải được thực
hiện hai lần một năm: một lần vào giữa năm, và một vào cuối
năm. Lễ vật, bao gồm một gói nhỏ: gạo, hoa, hương và nến,
tất cả được đặt ở cửa chính hoặc phía sau lò gốm.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Nạo dừa hình con thỏ

Ka Tai Khut Ma Phrao
(tiếng Thái)

Nạo dừa hình con thỏ của Thái Lan

Chất liệu:

gỗ, kim loại

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân gian
Trung Sỉ Thawee,

Ka tai khut ma phrao là dụng cụ nhà bếp truyền thống với lưỡi
sắc bén được dùng để nạo dừa. Dừa nạo là một thành phần
quan trọng cho món cà ri tươi, món tráng miệng và đồ uống.
Mặc dù ka tai khut ma phrao thường thấy khắp nơi ở Thái Lan,
nhưng tên của nó rất đa dạng, thay đổi từ vùng này sang vùng
khác. Ví dụ, nó được gọi là ‘lek khut’ (cái nạo sắt) hoặc ‘lep
khut’ ở miền Nam, trong khi người dân ở các khu vực miền

tỉnh Phitsanulok,

Bắc gọi nó là ‘maew khut’ (cái nạo mèo).

Thái Lan

Cái nạo dừa Thái có nhiều kiểu khác nhau, chẳng hạn như
kiểu hình con mèo, con chó, con chim, con thằn lằn hay con
người. Mặc dù có hàng loạt các hình dạng, song nó thường
được gọi là ‘ka tai khut ma phrao’, có nghĩa là ‘cái nạo dừa
hình con thỏ’. Có hai giả thuyết về lý do tại sao nó được gọi
là ‘ka tai ’ (thỏ). Giả thiết đầu tiên là răng thép hoặc lưỡi dao
của cái nạo trông giống như răng thỏ, và thứ hai là thân của
nó tương tự như của một con thỏ.
Trước đây, thìa làm từ vỏ dừa hoặc đoạn tre được dùng như
cái nạo. Sau này, khi thép đã trở nên phổ biến, người ta bắt
đầu sử dụng thép để làm răng hay lưỡi dao của cái nạo.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Mâm cơm

Mâm Cơm của Việt Nam
Chất liệu:

tre, mây, song,
có thể có cả gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam

Người Chứt đồ cơm nếp rồi xới ra mâm để quạt cho nguội,
ráo và tơi. Ngoài việc đựng cơm, mâm còn đựng cả thức ăn,
nhất là đựng thịt. Trong bữa ăn, các thành viên trong gia đình
cùng ngồi xung quanh mâm. Nếu nhà đông người, có thể nam
một mâm, nữ một mâm. Sau mỗi bữa cơm, mâm được quét
sạch và treo lên cột hoặc vách nhà.
Loại mâm này gồm hai phần được buộc liên kết với nhau:
mủng đựng và chân đế. Mủng đựng có hai lớp: lớp trên đan
lóng ba, miệng hơi loe, vành miệng nức bằng dây mây vót
nhỏ, lớp dưới đan kiểu mắt cáo. Chân đế cao khoảng 15cm,
dựng loe về phía trên. Đan mâm là việc của đàn ông. Mâm
mới làm xong được treo lên giàn bếp để hun khói cho có màu
bồ hóng và tránh bị mọt.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Ninh đồ xôi

Ninh Đồ Xôi của
Việt Nam
Chất liệu:

tre, mây, song,
có thể có cả gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam

Ninh như một chiếc nồi đặc biệt làm bằng đồng thau, thường
mua của người Việt, dùng để đồ xôi nếp và nấu rượu. Khi đồ
xôi, cho nước vào ninh rồi đặt lên bếp, rồi đặt cái chõ bằng
gỗ lọt khít vào miệng ninh, sau đó cho gạo nếp vào chõ, đậy
lại và đun, hơi nước sôi bốc lên làm chín gạo. Hiện nay ninh
vẫn được người Mường và một số dân tộc ở miền Bắc Việt
Nam dùng phổ biến.
Khi nấu rượu, tức là chưng cất rượu, dùng phương pháp
ngưng tụ hơi nước để thu được rượu, ninh cũng có tác dụng
đun nước. Theo tập quán người Mường trước đây, bố mẹ
thường tặng con gái một chiếc ninh làm của hồi môn khi đi
lấy chồng, với mong muốn con hạnh phúc bền vững, có cuộc
sống vợ chồng hòa thuận bên nhau trọn đời.

Đồ dùng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn
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Trang phục truyền thống

Baju Kurung

(tiếng Brunei Malay / Kedayan)
Trang phục truyền thống của Brunei

Chất liệu:

lụa hoặc vải cotton,
chỉ, cái móc

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Brunei,
Brunei Darussalam

Baju kurung là bộ trang phục thường ngày của phụ nữ Malay
Brunei. Đó là loại trang phục kiểu thụng, gồm có một chiếc
váy và áo choàng cổ khít, tay dài. Chiếc váy may dài xuống
tận mắt cá chân. Baju kurung được làm từ vải loại có chất liệu
đẹp, chủ yếu dùng lụa có in hình hoa hoặc hình học trang trí
đẹp và màu sắc bắt mắt. Phụ nữ thường mặc baju kurung và
đội khăn trùm đầu có tên gọi là tudung.
Đối với người Brunei, ‘baju kurung’ có nghĩa là ‘trang phục
tường rào’, nó được coi là biểu tượng của trang phục nữ thể
hiện sự thùy mị và chuẩn mực. Tượng tự trang phục của nam
giới gọi là ‘baju melayu ’, nghĩa là ‘bộ trang phục Malay’. Hiện
nay, baju kurung được mặc phổ biến như làm đồng phục cho
nữ sinh và trong công sở.
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Váy truyền thống

Sinjang

Sinjang, hay kain samping, là một loại váy được tạo ra từ mảnh

(tiếng Brunei Malay)
Váy truyền thống của Brunei
Chất liệu:

vải dệt, sợi chỉ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Kỹ thuật học
Malay,
Brunei Darussalam

vải bằng cách quấn quanh eo của người đàn ông như là một
phần chính của trang phục nam giới Malay (baju melayu).
Sinjang là vải thủ công truyền thống được dệt với mẫu thiết kế
hoa cỏ và hoa văn biểu tượng. Trong số các hoa văn sinjang
phổ biến nhất là kain bertabur (vài trang kim hình sao), kain
jongsarat (vải ‘ thuyền chở đầy hành khách”), kain silubang
bangsi ( vải ‘lỗ sáo’), kain liputan madu vải “áo choàng dịu
dàng’), và nhiều loại khác nữa. Người đàn ông mặc sinjang
vào dịp đám cưới, đi đến công sở và vào ngày thứ sáu cầu
nguyện ở nhà thờ Hồi giáo. Sinjang cũng là món quà dành
cho cô dâu, chú rể trong nghi lễ đám cưới.
Việc tạo nếp gấp của sinjang được gọi là menapih sinjang (tạo
nếp gấp sinjang) hoặc tapih sinjang. Có một số cách tạo nếp
gấp sinjang, gồm gấp ở chính giữa (tapih tengah), gấp tạo hình
hoa (tapih bunga), gấp tạo hình lá (tapih daun).
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Mũ đội đầu truyền thống

Songkok

Songkok, hoặc kopiah, là một loại mũ dành cho nam giới

(tiếng Brunei Malay)
Mũ đội đầu truyền thống của Brunei

Chất liệu:

giấy, sợi chỉ
và vải nhung

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Kỹ
thuật học Malay,
Brunei Darussalam

Malay. Nó được làm bằng vải cotton đen và vải nhung. Mũ
đội khi mặc áo sơ mi với quần dài hoặc váy truyền thống của
Brunei - sinjang (xem váy sinjang ở phần giới thiệu hiện vật
trước).
Songkok  cũng được các cậu bé đội như một phần của bộ
đồng phục ở trường học. Vào ngày mất của thành viên quan
trọng trong gia đình hoàng gia Brunei, đặc biệt người đó là
Vua hoặc vị Vua trước, người ta sẽ đội mũ songkok có một
miếng vải trắng gấp gọn và quấn xung quanh ngoài mũ. Đó là
dấu hiệu của đám tang.
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Khăn

Krama

Một y phục đa năng, chiếc khăn krama của người Campuchia

Khăn của Campuchia
Chất liệu: vải cotton
Xuất sứ:

Phnom Penh,
Campuchia

được dùng để che nắng, tắm ở sông, địu trẻ em, và quàng cổ
khi tham dự cuộc họp chính thức. Nó có thể phát huy nhiều
chức năng như làm mũ, khăn tăm, váy và túi. Tính đa năng
của chiếc khăn này là nhờ đặc tính nhẹ nhàng, bền bỉ và khả
năng khô nhanh.
Theo Viện Đạo Phật, chiếc khăn krama đã từng được sử dụng
từ thế kỷ thứ nhất của triều đại Preah Bath Hun Tean và đã
từng là biểu tượng của Vương Quốc Khmer. Bởi vậy mà nó đã
từng bị áp dụng dưới thời Khmer đỏ (1975-1979) như một vật
bị ép buộc dùng trong y phục và cũng là cách xác nhận người
liên quan đến khu vực đặc biệt. Mỗi một khu vực có một mã
màu riêng, thí dụ người từ vùng phía đông được chỉ định đeo
khăn kẻ ca rô màu xanh và trắng.
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Váy cuốn bằng lụa

Sampot

Sampot hol là váy truyền thống của người Khmer gốc. ‘Sampot’

Váy cuốn bằng lụa của Campuchia

Chất liệu:

vải lụa

Nơi xuất sứ: huyện Samrong,
tỉnh Takeo,
Campuchia

nghĩa là váy cuốn và ‘hol’ chỉ cách làm vải theo kỹ thuật ikat
đặc biệt. Nó đòi hỏi dệt kỹ thuật ikat công phu để thấy được
cả cách dệt lụa và hoa văn tinh tế. Váy sampot hol được phụ
nữ mặc vào dịp hội hè. Những chiếc váy chất lượng cao thể
hiện vị thế trong xã hội.
Ở Campuchia việc sử dụng vải lụa đã có từ vài thế kỷ. Zhou
Daquan, một nhà ngoại giao người Trung Quốc tới Ăng co từ
tháng 8 năm 1296 ở Cung điện của Vua Indravarman III đến
tháng 7 năm 1297 đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống
thường ngày của người dân ở Ăngco trong báo cáo của ông.
Ông đề cập đến nghi lễ trở thành phụ nữ, nghi lễ cử hành yêu
cầu phải có vải lụa và một số loại vải khác cho thầy mo- người
làm lễ. Nếu bố mẹ cô gái quên dâng quà tặng này thì con gái
của họ sẽ bị gặp rủi ro trở thành người thuộc quyền sở hữu
của thầy mo và không bao giờ lấy chồng.
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Váy dêt

Kain Ikat

Đây là vải ikat hiện đại từ vùng đông Sumba, tỉnh tây Nusa

Vải dêt ikat của Indonesia
Chất liệu:

cotton, sợi nhuộm
tổng hợp

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Indonesia,
Jakarta, Indonesia

Tenggara, Indonesia. Phụ nữ mặc bằng cách quấn qua vai. Nó
cũng có thể dùng quấn quanh đầu. Ngoài ra, theo cách dùng
hiện đại cũng có thể quấn quanh cổ. Trước kia, bên cạnh việc
sử dụng như một phần của y phục hàng ngày còn dùng làm
hàng hóa trao đổi thương mại. Những mô típ đẹp trong mảnh
vài này được tạo ra bằng kỹ thuật ikat, đó là kỹ thuật dệt vải
truyền thống thể hiện giá trị của con người vùng Sumba. Ikat
là kỹ thuật mà hoa văn được tạo ra bằng cách tạo sợi vải dệt
bằng cách buộc sợi ni lông nhuộm trước khi dệt. Các mô típ
hoa văn minh họa một số loài động vật như con ngựa, con
tôm, con gà và khỉ.
Dệt vải được coi là công việc truyền thống của phụ nữ. Họ
thường dệt vào thời gian nhàn rỗi. Từ khi 5 tuổi hoặc lớn hơn
bé gái đã học dệt vải từ mẹ và bà. Chúng vui vẻ theo mẹ đi
trồng bông, quay sợi, nhuộm sợi để dệt ra những mảnh vải
đẹp. Dụng cụ dệt thường được để ở hiên nhà hoặc gầm nhà
sàn. Trong khi dệt, họ thường có người bạn đồng hành xung
quanh là con chó cưng hay chú lợn hoặc chúng nằm ngủ gần
chỗ họ làm việc.

Y
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Nón mặt trời

Seraung

Chiếc mũ mặt trời này thường được biết ở Indonesia với tên

Nón mặt trời của Indonesia
Chất liệu:

lá cọ, chuỗi hạt,
sợi chỉ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

gọi seraung có xuất xứ từ Muara Lasan, tỉnh đông Kalimantan,
Indonesia. Cả đàn ông, đàn bà già trẻ đều đội mũ mặt trời. Họ
đội mũ khi ra cánh đồng và bắt cá trên sông. Về mặt địa lý,
đông Kalimantan nằm đúng Xích đạo, vì thế ánh sáng mặt trời
chiếu chói chang ở đây suốt cả năm. Chiếc mũ măt trời rộng
sẽ bảo vệ đầu khỏi cái nóng như thiêu của mặt trời.
Mũ mặt trời thường được sử dụng phổ biến ở mọi miền tại
Indonesia. Chiếc mũ này rất độc đáo vì nó được trang trí rất
đẹp. Trước đây, hầu hết tất cả phụ nữ ở đông Kalimantan đều
có thể tự làm mũ mặt trời.
Hiện nay, chiếc mũ này được bán trong chợ truyền thống. Nó
được trang trí các mô típ thêu đa dạng, như các đường kẻ,
chữ thập, hoa và bướm. Mũ mặt trời càng được trang trí đẹp
thì người đội càng tự hào và hạnh phúc, đặc biệt đối với các
cô gái trẻ. Người phụ nữ đội chiếc mũ mặt trời đầy màu sắc
khi làm việc trên cánh đồng tràn ngập cỏ cây, nhũng chiếc mũ
mặt trời nổi bật và tạo ra sự tương phản và quang cảnh rất
ấn tượng.

Y phục

Trâm cài đầu truyền thống

Binyeo

Binyeo là trâm cài đầu truyền thống của Hàn Quốc. Chiếc

Trâm cài đầu truyền thống của
Hàn Quốc
Chất liệu:

37

binyeo được gọi là ‘yongjam’ vì ở phía cuối và thân của nó
được thiết kế hình rồng. Nó được dùng để giữ tóc dài, đặc
biệt theo kiểu ‘chignon’. Có hai kiểu trâm cài tóc là jam và che.

bạc, bọc hợp kim, gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân gian
Quốc gia Hàn Quốc,
Hàn Quốc

Kiểu jam có thân dài và che hình chữ ‘n’.
Chiếc trâm này (binyeo) dùng cài các kiểu tóc trong nghi lễ. Nó
có kích thước rất dài để phù hợp với trang phục và kiểu tóc
trang trọng. Phần cuối cách điệu hóa được mạ vàng và phần
mắt, miệng, tai rồng được sơn màu đỏ.
Trâm cài tóc có nguồn gốc từ thời cổ đại Hàn Quốc. Tuy nhiên,
người Hàn Quốc hiện nay chỉ sử dụng (binyeo) khi mặc trang
phục truyền thống hanbok trong dịp lễ hội và kỳ nghỉ truyền
thống.

Y phục
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Korean
Chiếc
túiLuck
mayPocket
mắn

Bogjumeoni
Chiếc túi may mắn của Hàn Quốc
Chất liệu:

lụa, sợi len

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân gian
Quốc gia Hàn Quốc,
Hàn Quốc

Chiếc túi may mắn truyền thống này dành cho phụ nữ. Chiếc
túi may mắn được dùng như túi tiền trong bộ trang phục truyền
thống của Hàn Quốc (hanbok) vì hanbok trước đây không có
túi. Vào ngày mồng 1 Tết, những cô bé Hàn Quốc mặc hanbok
và đeo chiếc túi này để nhận tiền mừng tuổi từ người lớn tuổi.
Chiếc túi có hình tròn. Thông thường, người ta thêu các chữ

Hán, như: 壽 (cuộc sống), 福 (may mắn), 富 (thịnh vượng), 貴
(cao thượng) với niềm tin chúng sẽ đem đến sự may mắn và
hạnh phúc cho người sử dụng túi. Chiếc túi này được thêu

chữ 壽 福 (cuộc sống - may mắn) ở mặt trước và hoa, bướm
ở mặt sau.
Hiện nay, chiếc túi này vẫn được sử dụng cả khi không mặc
hanbok. Nó được sử dụng để gói quà và làm túi nhỏ. Người
Hàn Quốc sử dụng chiếc túi may mắn để gói sô cô la, kẹo,
trang sức và một số loại quà nhỏ.
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Korean
Magpiengoài
Overcoat
Áo khoác

Kkachi Durumagi
Áo khoác ngoài của Hàn Quốc
Chất liệu:

lụa tơ tằm, sợi len

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân gian
Quốc gia Hàn Quốc,
Hàn Quốc

Đây là chiếc áo khoác đặc biệt dành cho bé gái. Hình dáng cơ
bản giống áo ngoài thông thường (durumagi)- áo truyền thống
của Hàn Quốc (hanbok), ngoại trừ có năm màu: đỏ, xanh, vàng,
trắng và đen. Năm màu chủ yếu tượng trưng cho âm dương
và thuyết ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Nhờ có biểu
tượng về màu sắc và thuyết ngũ hành nên trang phục này có
thể ngăn ngừa điều rủi ro và mang lại may mắn và sống lâu.
Cái tên ‘kkachi durumagi’ nghĩa là (áo khoác ngoài), đó là chiếc
áo đặc biệt dùng trong ngày cuối cùng trong năm. Người Hàn
Quốc gọi ngày đó là ‘Kkachi Seollal ’ (ngày đầu tiên của con
chim ác là trong năm mới). Bởi vì người Hàn Quốc tin rằng
loại chim ác là đem những điều tốt lành cho năm mới.
Hiện nay, người Hàn Quốc mặc áo khoác này như trang phục
truyền thống trong ngày sinh nhật đầu tiên của bé gái với mong
muốn em bé được sống lâu và hạnh phúc.
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Váy truyền thống

Pha Sin

Váy Lào truyền thống (pha sin) là một bộ phận không thể thiếu

Váy truyền thống của người Lào
Chất liệu: 	

lụa

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Lào, Viên Chăn,
Cộng hòa
CHDCND Lào

trong văn hóa và phong tục của người Lào. Chiếc váy pha
sin được phụ nữ mặc hàng ngày đến công sở, trường học,
đi chùa và đi dự các cuộc họp chính thức. Chiếc váy pha sin
có nhiều kiểu. Thí dụ, chiếc váy được làm từ vải lụa cao cấp
mặc vào dịp đặc biệt, hay có thể làm đơn giản hơn cho các
bé gái mặc đến trường.
Hoa văn thể hiện trên váy pha sin rất quan trọng đối với người
Lào, chúng miêu tả các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết.
Các thiết kế thay đổi từ vùng này đến vùng khác và chất lượng
có thể đánh giá được. Với những chiếc váy được làm thủ
công, người phụ nữ Lào rất tự hào với chất lượng của chiếc
váy pha sin. Có thể nhận ngay ra người phụ nữ Lào cho dù ở
đâu trên thế giới khi họ mặc chiếc váy pha sin.
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Cái khóa

Pending

Pending là phụ kiện dành cho cả nam giới và nữ giới. Đối

Cái khóa của Malaysia

với người Malay, pending đeo với thắt lưng. Có thề nhìn hình

Chất liệu:

biệt này làm dành cho đàn ông trong hoàng gia Kelantan. Mặt

vàng nguyên chất

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dệt
quốc gia,
Kuala Lumpur,
Malaysia

ảnh ở trên, pending thường không có đá. Chiếc pending đặc
trên chạm nổi hình hoa sen và mẫu hoa văn chạm vàng lộng.
Theo truyền thống nó được đeo với áo samping buộc theo
kiểu pancung ikat và áo vét Malay (baju sikap).
Thông thường, chiếc pending có đính đá dành cho phụ nữ,
còn nam giới dùng cái không có đá. Phụ nữ ở Kelantan
thường mặc sà rông với pending. Ở Indonesia, pending đeo
với mảnh vải cuốn quanh eo.
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Malaysian Woven
Váy Cloth
dêt

Kain Limar Bersongket
Vải dệt của Malaysia
Chất liệu:

tơ tằm nguyên chất,
sợi vàng

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dệt quốc
gia, Kuala Lumpur,
Malaysia

Hầu hết phụ nữ Malay mặc vải songket như xà-rông. Một số
phụ nữ dùng songket như đồ che đầu. Theo truyền thống,
songket được mặc trong nghi lễ trang trọng. Hiện nay, người
ta thường mặc songket như một phần trong bộ trang phục
của cô dâu, mặc biểu diễn nghệ thuật và trong những nghi lễ
trang trọng. Thông thường phải mất khoảng một tháng mới
làm được một mảnh vải songket tuy nhiên cũng tùy thuộc vào
yêu cầu của mẫu hoa văn và thiết kế.
Vải songket thể hiện sự sang trọng và cao quý bởi nó có thiết
kế rất đẹp và tinh tế. Kelantan và Terengganu được biết đến
như là loại vải songket nội địa quan trọng. Người ta cho rằng,
trước đây, chỉ có người trong hoàng gia, đặc biệt là vua và
tướng mới mặc vải này.
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Philippine
Lược Comb

Sudlai

Đây là chiếc lược làm bằng gỗ có hình lưỡi liềm ở phía Nam

Suklay

phụ nữ và khác với lược của các dân tộc khác ở Philippines.

(tiếng Hanunoo-Mangyan)
(tiếng Filipino)
Lược của Philippines
Chất liệu:

gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Philippines,
Manila, Philippines

Mindoro, dùng để trang trí tóc. Chiếc lược này gắn liền với
Ở sunduk (nấm mộ) của người Sama ở Tây Nam Philippine
khi có chiếc lược đặt ở trên đỉnh báo hiệu đó là mộ của phụ
nữ. Đối với người Tausug cũng ở Tây Nam Philippine, chiếc
cờ đám cưới có hình lưỡi liềm là tượng trưng cho cô dâu.
Chiếc lược và chuỗi hạt cùng với cối và chày (xem giới thiệu
hiện vật cối và chày ở phần này, trang 21) là một phần trong
truyền thuyết nối tiếng của Filipino có nguồn gốc về mặt trăng
và những ngôi sao:

“Ngày xửa ngày xưa, trên bầu trời chỉ có cánh tay vươn
dài luôn ở phía trước. Một ngày kia, người mẹ sai con gái
đi giã gạo. Trước khi làm việc, cô con gái gỡ cái lược ra
khỏi tóc và tháo chuỗi hạt ra khỏi cổ để treo chúng lên bầu
trời. Để làm xong việc thật nhanh, cô gái hăng hái giã và
giơ cao cái chày mà không hề để ý đã chọc vào bầu trời.
Vì đã giơ quá cao nên chọc cả vào chiếc lược và chuỗi
hạt đeo cổ. Chiếc lược đã biến thành mặt trăng còn chuỗi
hạt biến thành các ngôi sao.”
Y phục
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Áo khoác ngoài

Kebaya

Chiếc áo kebaya là loại áo khoác nhẹ mở có ống tay dài và

Áo khoác của Singapore
Chất liệu:

cốt-tông

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Peranakan,
Singapore

cổ thấp. Độ dài của áo có thể thay đổi, chiếc áo kiểu ngắn này
làm tôn vóc dáng của người mặc. Phụ nữ thường cài áo bằng
ba chiếc ghim hoa (kerosang) nối với nhau bằng một sợi xích.
Chiếc áo kebaya được may từ vải voan cốt-tông trắng ngà và
trang trí bằng các họa tiết thêu. Áo kebaya trong mờ thường
được mặc ở bên ngoài.
Người Trung Quốc Peranakan không sao chép hoàn toàn thời
trang châu Âu ở Đông Ấn. Tuy nhiên, họ truyền gu thẩm mỹ
của mình cho sarong kebaya, chiếc áo đã làm nên phong cách
Peranakan đặc biệt trong những năm 1920.
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Guốc đính cườm

Guốc đính cườm
Đôi guốc của Singapore
Chất liệu:

hạt cườm thủy tinh,
da

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Singapore,

Đôi guốc (kasut manek trong tiếng Baba Malay) thường được
nyonya (phụ nữ Trung Quốc Peranakan) khâu với hạt cườm
thủy tinh nhập khẩu từ châu Âu. Phần mũi giày đã đính cườm
sau đó được chuyển đến thợ đóng giày để làm thành guốc.
Trong một vài trường hợp, việc đính cườm được các nyonya
lành nghề có thể cho ra đời nhiều sản phẩm cầu kì và phức
tạp hơn.

Singapore
Trước chiến tranh thế giới thứ II, nhiều phụ nữ Trung Quốc
Peranakan học cách khâu vá và nấu ăn thật giỏi. Theo truyền
thống, kĩ năng may vá và nấu ăn được coi là điều kiện mơ
ước cao đối với những nàng dâu tương lai.
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Xà–rông

Sarong

Sarong là một loại váy quấn được làm từ một mảnh vải dài,

(tiếng Malay và tiếng Anh)
Xà–rông
Chất liệu:

thường được khâu thành một chiếc ống. Chiếc váy sarong
này khắc họa một chuỗi họa tiết, bao gồm các con số, quạt,
hoa cỏ và những chiếc ô. Vải nhuộm ba-tíc do người Hà Lan

vải nhuộm cốt-tông
kiểu ba-tíc

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Peranakan,
Singapore

ở Indonesia dệt nên đôi khi có mối liên hệ với batik Belanda
(vải nhuộm ba-tíc Hà Lan).
Thợ dệt vải ba-tíc Indonesia được truyền cảm hứng và chịu
ảnh hưởng về kỹ thuật và mẫu mã từ cách làm ở Ấn Độ. Thợ
dệt vải ba-tíc ở Java trang trí các họa tiết truyền thống có thể
thấy trên vải của người Ấn Độ, nhưng đồng thời họ cũng sáng
tạo ra nhiều mẫu mới dựa trên nghệ thuật truyền thống của
người Indonesia, hoặc chịu ảnh hưởng bởi văn hóa thuộc địa
phương Tây. Vải ba-tíc do người Trung Quốc, A - rập, Java
và người Á Âu làm ra.
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Váy truyền thống

Phrae Wa (tiếng Thái)
Vải truyền thống
Chất liệu:

lụa

Xuất xứ:

Ban Phone,
tỉnh Kalasin, Thái Lan

‘Phrae wa’ là mảnh vải được phụ nữ quấn qua vai và đôi khi
quấn cả trên đầu kết hợp với trang phục truyền thống. Thông
thường, những mảnh phrae wa có họa tiết đơn giản được sử
dụng hàng ngày, còn những mảnh có họa tiết phức tạp hơn
được dùng vào các dịp đặc biệt, các sự kiện quan trọng và
lễ hội. Hiện nay, những họa tiết mới đang được thiết kế và
kích thước của phrae wa đang tăng lên để đáp ứng nhu cầu
của người tiêu dùng hiện đại mặc kết hợp phrae wa với trang
phục hiện đại.
Phrae wa là mặt hàng thủ công của người Phu Tai ở Ban
Thone, tỉnh Kalasin đã có hơn 200 năm. Một trong những đặc
điểm quan trọng nhất của vải phrae wa là thợ dệt vải dùng ngón
tay nhấc những sợi dọc lên để tạo thành những họa tiết trên
vải. Phasaew là loại vải tương tự có nhiều họa tiết truyền thống
như phrae wa được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Tuy nhiên hiện nay, đôi khi thợ dệt vải sáng tạo họa tiết của
riêng họ, tạo nên những họa tiết phrae wa khác nhau về kích
thước và số lượng tùy theo tính sáng tạo và mục đích của họ.

Y phục
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Khuyên tai

Takhao (tiếng Khmer Surin)
Khuyên tai

Ở tỉnh Surin, người dân địa phương gọi đôi khuyên tai là
takhao, tức là các món đồ trang sức làm bằng vàng hay bạc.
Họ tin rằng takhao được tổ tiên của họ làm ra, là một món đồ

Chất liệu: bạc chưa tinh chế
Xuất xứ:

Ban Chok, tỉnh Surin,

		

Thái Lan

trang sức thiêng liêng và mang lại may mắn. Họ thường đeo
takhao làm đồ trang sức trong các dịp đặc biệt, các nghi lễ, kỉ
niệm và lễ hội, bởi họ tin rằng đôi khuyên tai này mang lại may
mắn cho họ. Kiểu dáng và tên gọi của takhao chủ yếu xuất
phát từ tên gọi của các loài hoa và đặc trưng của địa phương.
Takhao có một thanh trụ gắn vào mặt sau của nó để xuyên
qua lỗ tai người đeo. Hiện nay, nhiều người thợ bạc học cách
sáng tạo các kiểu dáng mới, trong đó có nhiều chi tiết được
trang trí hơn, như các mảnh bạc nhỏ trên takhao, tạo ra takhao
hiện đại trông sang trọng hơn mẫu ban đầu.
Có ý kiến cho rằng takhao đã xuất hiện từ hơn 270 năm trước,
khi một nhóm người Khmer di cư từ Campuchia sang lánh nạn
nội chiến. Hầu hết người dân làng Ban Chok là hậu duệ của
người Khmer. Tổ tiên của họ di cư từ Phnôm Pênh đến Surin
khoảng hai thế kỉ trước, đem theo trình độ chuyên môn cao về
cách chế tạo đồ trang sức bằng vàng. Khun Sinarin, một cựu
thủ lĩnh và thợ chế tác vàng, là người đã phổ biến và truyền
bá tri thức về vàng và đồ bạc cho dân làng. Ngày nay, đồ bạc
ở làng Ban Chok được chính quyền địa phương thúc đẩy, góp
phần thu hút nhiều du khách đến thăm làng để chiêm ngưỡng
các công đoạn sản xuất đồ bạc.
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Áo dài truyền thống

Áo dài truyền thống của
Việt Nam

Chiếc áo dài truyền thống là biểu tượng văn hóa của người
Việt Nam. Trước đây, cả nam giới và nữ giới đều mặc áo dài.
Hiện nay, phụ nữ thường mặc áo dài ở trong công sở, đồng
phục ở trường học, vào dịp tết Nguyên Đán, nhân ngày kỷ

Chất liệu: vải lụa

niệm của đất nước, trình diễn thời trang… Có rất nhiều màu

Xuất xứ:

sắc và thiết kế kiểu cổ áo khác nhau song vẫn giữ kiểu dáng

Hà Nội, Việt Nam

gần gũi với truyền thống. Chiều dài của áo thường đến đầu
gối hoặc mắt cá chân. Chiếc quần cũng mặc dài xuống tận
mắt cá chân. Sinh viên, học sinh Việt Nam thường mặc đồng
phục áo dài màu trắng hoặc tím.
Vua Nguyễn Phúc Khoát được coi là người sáng tạo và phát
triển ra chiếc áo dài. Hình dáng chiếc áo dài hiện nay xuất hiện
từ giữa thế ký thứ 18. Chiếc áo dài có thiết kế độc đáo tạo nên
vẻ vừa lịch sự và vừa duyên dáng. Nó tôn lên vẻ đẹp của người
mặc, mỗi chiếc áo dài chỉ phù hợp với một người. Chất liệu
phổ biến là lụa tơ tằm, đặc biệt chiếc áo dài của phụ nữ làm
tăng vẻ đẹp nữ tính. Người ta thường đội nón lá hoặc khăn

đóng khi mặc áo dài. Tuy nhiên, khi mặc áo dài mà đội chiếc
nón lá sẽ dễ tạo dáng hơn. Trong đám cưới, lễ hội hoặc các sự
kiện trang trọng khăn đóng thường thích được sử dụng hơn.
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Nón lá

Nón Lá của Việt Nam
Chất liệu: tre, lá lụi
Xuất xứ:

Hà Nội, Việt Nam

Nón dùng đội đầu để che mưa che nắng cũng như sử dụng
rất đa năng, như dùng làm đồ đựng, quạt mát, múc nước…
Phụ nữ dùng nón để tạo dáng. Khi đội, quàng quai nón xuống
dưới cằm sao cho vừa khít. Từ lâu đời nón đã đi vào ca dao,
dân ca và nay được coi là một biểu tượng văn hóa của người
Việt. Hiện nay, người ta vẫn sử dụng nón lá rộng rãi.
Chiếc nón hình chóp nhọn, có khung làm từ một chục vành tròn
bằng tre vót nhỏ, đường kính nhỏ dần về phía đỉnh nón. Lá
lụi được xếp trên các lớp vành đó và khâu vào bằng sợi móc
hoặc dây nilon. Giữa hai lớp lá và ở mặt trong nón, thường
có trang trí hình hoa lá, chim, bướm… bằng giấy. Quai nón
thường là dải lụa màu. Nhiều nơi ở Việt Nam có nghề làm
nón, với nhiều kiểu nón khác nhau, như nón Huế, Quảng Bình,
Nghệ An, Bình Định...

Y phục
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Lồng bàn

Tindulang

(tiếng Brunei Malay)
Lồng bàn của Brunei
Chất liệu:

lá cọ (hay còn gọi là

	 lá dừa nước),
mây, sơn màu
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Công nghệ
học Malay,
Bruinei Darussalam

Tindulang, bắt nguồn từ chữ ‘tudong dulang’ (khay đậy), là
lồng bàn đậy thức ăn được trang trí với nhiều họa tiết sặc
sỡ. Nó được làm từ những chiếc lá dứa hay lá cọ đã được
nhuộm màu. Chính vì được trang trí và thiết kế đẹp mắt, một
số tindulang còn được sử dụng như đồ trang trí và quà tặng
trong đám cưới của người Malay. Ngày nay, nó còn trở thành
một phần của điệu nhảy được biên đạo, dàn dựng với những
vũ công nữ cầm tindulang để biểu diễn.
Đan Tindulang là một trong những hoạt động thủ công được
những người phụ nữ Brunei lành nghề thực hiện. Quy trình
này không hề đơn giản như nhìn thấy: những chiếc lá dứa
hay lá cọ phải được đun sôi, ngâm và làm khô, sau đó nhúng
trong thuốc nhuộm màu. Ngày nay, tindulang được bán ở các
gian hàng địa phương như là một món đồ thủ công trang trí.
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Hộp đựng trầu

Heb

Heb là hộp để đựng trầu (mlou). Phần nắp hộp được chia

Hộp đựng trầu của Campuchia
Chất liệu: gỗ từ cây Kapok,
cây ‘Koh’, tre,
thân cây cọ, nhựa cây
tự nhiên hoặc ‘Mrak’
Xuất xứ:

Damdek,
tỉnh Siem Reap,
Campuchia

thành bốn ngăn để đặt: lá trầu (trong ngăn rộng nhất), vôi, cau
và thuốc lá. Phần thân của hộp đựng trầu (heb) thường đựng
nhiều lá trầu và các nguyên liệu cần thiết khác. Ngày nay hộp
đựng trầu (heb) ít được sử dụng để đựng lá trầu mà trở thành
một món quà lưu niệm phổ biến cho khách du lịch. Chính vẻ
đẹp thẩm mỹ và sự hữu ích là nguồn động viên khích lệ các
nghệ nhân để tiếp tục sản xuất ra nó.
Trong đám cưới của người theo Phật giáo, hộp để đựng trầu
(heb) bằng bạc là một phần của biểu tượng chuyển giao, nhờ
đó cô dâu và chú rể lần lượt được đại diện gia đình và tổ tiên
‘giao phó’. Trong cả đời sống xã hội và đời sống tâm linh, theo
truyền thống, miếng trầu trầu gắn với sự ra đời, sự bắt đầu,
đám cưới, cái chết và sự hồi sinh. Trong đám cưới của người
Campuchia, nó còn là biểu tượng của tình yêu, kết giao và
sự đồng thuận.
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Cempor
Đèn dầu của Indonesia
Nguyên liệu:		 tre, gốm sứ
Nơi lưu giữ:		 Bảo tàng Quốc gia
		 Indonesia, Jakarta,
		 Indonesia

Đèn dầu

Người Baduy sống ở tỉnh Banten, Java, Indonesia sử dụng đền
dầu này. Loại đèn dầu truyền thống này sử dụng nguồn nhiên
liệu là dầu dừa. Điểm thú vị là dầu được đặt trên một đoạn nhỏ
ở đáy của chiếc bát gốm. Phần bấc của đèn được làm bằng
một miếng vải nhỏ đã được nhúng một phần ở trong dầu dừa.
Chiếc đèn này thường được treo ở giữa phòng khách trong
nhà của người Baduy. Khi mặt trời lặn, người ta bắt đầu thắp
đèn dầu. Dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn dầu, các thành
viên trong gia đình tụ họp và nói chuyện với nhau về mọi điều.
Đôi khi để tăng phần sôi nổi, một hoặc hai người hàng xóm có
thể tham gia cuộc trò chuyện cùng gia đình.
Trong cuộc sống hàng ngày, người Baduy phát huy mạnh mẽ
những truyền thống lâu đời của tổ tiên, trong đó bao gồm cả
việc cấm sử dụng điện. Họ tận dụng tốt môi trường của họ để
tạo ra các công cụ và thiết bị cho cuộc sống hàng ngày. Chính
chiếc đèn dầu này là một ví dụ cho kĩ thuật khéo léo của họ.
Nó được làm bằng tre – loài cây mà mọc rất nhiều ở vùng núi
nơi họ sinh sống. Và cũng chính họ tự sản xuất dầu dừa để
dùng làm nhiên liệu đốt cho đèn dầu. Tuy nhiên, phần gốm
sứ từ cây đèn đã cho thấy rằng họ đang dần mở cửa văn hóa
với bên ngoài, mặc dù còn hạn chế. Họ rất vui mừng đón tiếp
khách tham quan, miễn là du khách tôn trọng các quy tắc và
những nét văn hóa truyền thống của họ.

Đồ vật trong gia đình

55

Hộp khảm trai

Najeonham
Hộp khảm trai của Hàn Quốc
Chất liệu:

gỗ, xà cừ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân gian
Quốc gia Hàn Quốc,
Hàn Quốc

Najeonham (hộp najeon) được dùng để đựng đồ. Tùy vào kích
thước của hộp mà nó có thể dùng đựng đồ trang điểm sang
trọng. najeonham có từ triều đại Joseon (1392-1910).
‘Najeon’ có nghĩa là ‘khảm vỏ trai trên mặt gỗ’. Sau công đoạn
này, phần bề mặt đó được chải nhựa cây chiết xuất từ cây
sơn mài. Kỹ thuật này được gọi là chilgi, nó giúp bảo vệ và
đánh bóng phần gỗ.
Kỹ thuật najeon đã được du nhập từ Trung Quốc và ngày nay
đang lan truyền rộng rãi ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
và Việt Nam. Tuy nhiên, nghệ thuật khảm trai najeon của Hàn
Quốc phát triển với phong cách đặc trưng riêng do ảnh hưởng
từ Phật giáo dưới triều đại Goryeo (918-1392) và Khổng giáo
dưới triều đại Joseon (1392-1910). Mỗi thời kỳ đều phát triển
theo một phong cách nghệ thuật riêng. Goryeo là một phong
cách rất tinh tế, còn phong cách Joseon lại mang đậm tính
hiện thực.
Trước thế kỷ thứ 20 nó từng là một thứ đồ xa xỉ đối với tầng
lớp cầm quyền. Cho đến tận những năm 1970, những món
đồ nội thất Najeonchilgi đã rất phổ biến trong những ngôi nhà
của lớp trung lưu. Tuy nhiên, nó đã biến mất trong ngôi nhà
của các gia đình Hàn Quốc. Gần đây trong hộ gia đình nhỏ
sản phẩm najeon lại trở nên phổ biến.
Đồ vật trong gia đình
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Tủ 3 tầng

Samchengjang
Tủ 3 tầng của Hàn Quốc
Nguyên liệu: gỗ Zelkova,
		

gỗ Paulownia, đồng

Xuất sứ:		

Quỹ Di sản văn hóa

		

Hàn Quốc,

		

Hàn Quốc

Tủ 3 tầng này dùng đựng quần áo. Do thời tiết Hàn Quốc
có bốn mùa, người Hàn Quốc mặc trang phục theo mùa, vì
vậy họ cần cất giữ quần áo cho các mùa khác nhau. Thông
thường những chiếc tủ này được đặt trong phòng của phụ nữ
để đựng quần áo.
Hai phần của chiếc tủ này được sử dụng như là một bộ. Theo
truyền thống Khổng giáo, đồ nội thất trong căn phòng người
phụ nữ cần theo số chẵn. Tủ gỗ này chỉ có 3 tầng. Tuy nhiên,
khi ghép hai phần lại với nhau thành một bộ, số tầng bằng
sáu là một số chẵn. Đây là những chiếc tủ do ông Yang Seok
Joong làm, ông là một trong những người đầu tiên khởi xướng
làm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Với công trình nghệ thuật
này, ông đã giành được giải thưởng President trong triển lãm
thường niên về nghệ thuật thủ công truyền thống Hàn Quốc
lần thứ 38 năm 2013.
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Gùi đeo

Kata
Gùi đeo của người Lào
Nguyên liệu:		 gỗ, mây, tre
Nơi lưu giữ:		 Bảo tàng Quốc gia
		 Lào, Vientiane,
		 CHDCND Lào

Những chiếc giỏ này được nhiều dân tộc sinh sống dọc theo
sông Mekong, ở các tỉnh Bolikhamsay, Khammouan, Salavan
và Savannakhet sử dụng. Phụ nữ thường dùng những chiếc
gùi này để thu nhặt rau quả và lâm sản. Đôi khi, họ còn dùng
những chiếc giỏ này để đựng quần áo ở trong nhà. Gùi còn
được những người đàn ông dùng để vận chuyển lúa từ cánh
đồng về nhà.
Chúng cũng được sử dụng trong biểu diễn nghệ thuật truyền
thống, các vũ công sử dụng gùi như là một đạo cụ trang trí. Nó
được đeo trên vai để biểu diễn các bài hát dân gian về cuộc
sống ở vùng nông thôn, trồng lúa và thu hoạch mùa màng.
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Chõ đồ xôi bằng tre

Huat Neung Khao
Chõ đồ xôi bằng tre của người Lào

Chất liệu: tre
Xuất sứ: Chợ Talat Sao,
Vientiane,
CHDCND Lào

Loại chõ tre này được dùng để đồ xôi. Sau khi ngâm gạo nếp
trong nước qua đêm, người ta đặt gạo vào bên trong chõ và đồ
cho đến khi chín. Công đoạn này thường kéo dài 20-30 phút.
Tất cả các gia đình Lào hiện nay vẫn nấu xôi bằng phương
pháp truyền thống này.
Chõ đồ xôi là một đồ dùng nấu ăn truyền thống của tất cả
người Lào, những người đã và đang sử dụng nó từ thời xa
xưa. Người ta cũng dùng chõ đồ xôi này để hấp nhiều loại
thức ăn khác.
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Ô

Khanhom
Ô của người Lào
Chất liệu:

tre, giấy, thuốc nhuộm
tự nhiên, nhựa

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Lào,
Vientiane,
CHDCND Lào

Đây là một chiếc ô truyền thống được làm nhiều ở miền Bắc
ở CHDCND Lào. Nó được dùng để che mưa và che nắng.
Việc sản xuất những chiếc ô truyền thống như thế này của các
cơ sở địa phương gần như đã bị mai một, nhưng may mắn
thay, gần đây nó đã được đưa vào sản xuất  lại. Những chiếc
ô được làm thủ công từ giấy nhuộm bằng nhiều màu thực
vật. Loại nhựa tự nhiên được sử dụng để làm bằng chứng
ô nước. Những chiếc ô này được làm một cách thủ công từ
giấy đã được phủ màu bằng nhiều loại thuốc nhuộm thực vật
khác nhau. Nhựa thông tự nhiên được sử dụng để làm các
lớp chống nước cho ô.
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Hòm

Cepu

Các cepu được sử dụng như một hòm đựng lương thực  hay

Hòm của Malaysia

quần áo mỗi khi người ngư dân ra khơi. Chiếc cepu này được
làm từ gỗ mít, gỗ merbau, và được chế tác theo một khối hình
tròn ở giữa. Dây kim loại và mây được dùng làm tay cầm của

Chất liệu: 	 gỗ, mây tre và dây kim
loại
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc
học Malay World,
Kuala Lumpur,
Malaysia

cepu để giúp vận chuyển hòm và bảo đảm nắp được đậy chặt.
Lương thực hay quần áo do đó sẽ được bảo vệ hoàn toàn kể
cả ở dưới nước.
Ngày xưa, hòm cepu bằng gỗ chủ yếu được sử dụng bởi
những ngư dân Mã Lai (Malay) trên bờ biển phía đông của
Malaysia. Nó cũng có chức năng như một cái phao an toàn
trong trường hợp thuyền bị chìm.
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Thảm

Baluy (tiếng Sama)
Banig (tiếng Filipino)

Thảm dệt bằng sợi dứa (dứa dại) thường được sử dụng như

Thảm của Philippines

chiếc thảm này cũng có thể sử dụng như làm thảm cầu nguyện,

chiếc giường. Vào những dịp đặc biệt, người ta dùng nó để trải
lên trên sàn tre hoặc sàn gỗ. Ở miền nam Philippines, những
làm quà tặng hoặc là một phần của hồi môn, hoặc như là đơn

Nguyên liệu:		 lá dứa dại và thuốc
		 nhuộm tổng hợp
Nơi lưu giữ:		 Bảo tàng quốc gia
		 của Philippines,
		 Manila , Philippines

vị tiền tệ để thanh toán cho việc mua bán lớn, ví dụ mua một
kumpit mới (thuyền). Thảm mới dệt dùng làm nơi cúng lễ cho
các thần linh, lễ vật: gạo, bát thức ăn và miếng trầu, được sắp
xếp để cúng, trong khi chiếc thảm cũ dùng làm nơi để các sản
phẩm nông nghiệp như phơi cùi dừa và cacao. Thảm dệt thưa
được tận dụng trong việc đóng gói thuốc lá và vận chuyển cây
chuối abaca. Trong trường hợp không có quan tài bằng gỗ,
thảm cũng được sử dụng để cuộn người chết.
Những người phụ nữ ở khắp cả nước đều dệt thảm. Công
đoạn chuẩn bị bao gồm hàng loạt các động tác: cắt, cán, cuộn,
đun nấu, phơi khô, tước, tẩy trắng, làm mềm và nhuộm. Các
mẫu và kiểu dáng dệt thảm được ghi nhớ và truyền lại cho
các thế hệ sau.
Bên cạnh lá dứa còn có các vật liệu khác bao gồm sesed (một
loại cây cói mọc ở vùng đầm lầy), tikog (cây cói bợ), buri (cây
cọ), cuống lá chuối khô và mây. Hiện nay, những vật liệu này
được thay thế bằng vật liệu dẻo giúp nó có độ bền cao hơn
nhưng không phù hợp với khí hậu nóng và ẩm của Philippines.
Đồ vật trong gia đình
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Chum sành

Burnay (tiếng Ilocano)
Chum sành của Philippines
Chất liệu: 	

đất sét

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia của Philippines,
Manila, Philippines

Những chum sành này được dùng trong quá trình lên men
hoặc bảo quản các thùng đựng basi (rượu địa phương) và
suka (giấm), cả hai đều được làm từ nước mía lên men. Do
đó, chúng được đặt trong những nơi có bóng mát hoặc các
công trình tạm bợ ở bên ngoài nhà chính. Với loại burnay nhỏ
hơn, chúng được sử dụng để đựng bagoong (tôm/mắm cá),
muối và được đặt gần lò sưởi hoặc khu vực nhà bếp.
Burnay xuất hiện trước cả khi thực dân Tây Ban Nha đến
xâm chiếm Philippines. Nó được du nhập từ người Trung
Quốc với sự xuất hiện ban đầu là một thùng chứa tất cả các
hàng hóa trong mọi thời tiết của các chuyến hàng đến và đi
từ Trung Quốc và những nước châu Á khác đi qua địa phận
–nơi mà bây giờ là thành phố Vigan ở Ilocos Sur, trung tâm
thương mại ở Luzon trong thời kỳ tiền thuộc địa và Tây Ban
Nha. Những người Trung Quốc định cư ở thành phố từ rất
sớm đã thành lập sản xuất sản phẩm này ở địa phương.
Ngày nay, có hai gia đình gốc Trung Hoa vẫn còn được sản
xuất burnay tại thành phố Vigan, Ilocos Sur, bởi. Hiện nay,
những chiếc chum sành cũ được coi như món đồ gia truyền
và đặt trong nhà như vật trang trí hay dùng để đựng nước
trong các khu vườn.
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Tẩu thuốc

Suako

Ở Philippines, bất kể đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già đều hút

Pipa (tiếng Filipino)

những chiếc tẩu này được nhét vào tóc, khăn trùm đầu hoặc

Tẩu thuốc của Philippines

biệt là khi đi du lịch.

(tiếng Tinguian / Itneg / Ilocano)

Nguyên liệu: gỗ, nhựa và kim loại
Nơi lưu giữ:	 Bảo tàng Quốc gia
	 của Philippines,
	 Manila, Philippines

thuốc bằng tẩu với lá thuốc lá khô cuộn. Sau khi hút thuốc,
mũ, hay đôi khi được đặt trong túi cùng với miếng trầu, đặc

Nõ tẩu làm bằng gỗ, tre, đất sét hoặc kim loại, còn phần ống
làm bằng sậy, kim loại hoặc nhựa. Tẩu bạc làm bằng tiền xu
được du nhập từ các Ilocano ở miền bắc Luzon. Tẩu kim loại
làm từ dây đồng, vỏ đạn và được trang trí bằng dây sắt, đồng
xu và vỏ sò. Đoạn kim loại đầu nhọn đôi khi để liền với tẩu dùng
vệ sinh nõ tẩu. Đàn ông là người làm ra tẩu thuốc.
Tabako (thuốc lá) đã được du nhập vào Philippines từ Moluccas
của người Bồ Đào Nha. Trong thế kỷ 19, nó được trồng rộng
rãi ở miền bắc Philippines là cây trồng hái ra tiền đồng thời
là nguồn thu nhập cho chính quyền thực dân Tây Ban Nha.
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Chum đựng đồ

Tempayan
Chum đựng đồ của Singapore
Chất liệu:

gốm, sắt

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Peranakan,
Singapore

Những chiếc chum như thế này dùng để đựng gạo, nước, và
nhu yếu phẩm khác trong nhà người Peranakan. Đồ đựng ở
bên trong được bảo quản an toàn, tránh được sâu bọ, đặc biệt
là khi đậy bằng nắp gỗ và được đặt cao cách khỏi mặt đất.
Nhiều gia đình Peranakan thích dùng chum có hình dạng
như hình bầu dục, hình lục giác, hoặc ngũ giác (belimbing).
Cùng với thời gian, những chiếc chum này đã trở thành vật
gia truyền của gia đình, báu vật được truyền lại qua nhiều thế
hệ. Chúng được xem như là khởi nguồn của sự sống và sự
kế tục của các gia đình.
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Nệm

Mon Kwan
Nệm của Thái Lan
Chất liệu: bông vải dệt thủ
công, sợi bông gạo
Xuất sứ:

U Thong,
tỉnh Suphan Buri,
Thái Lan

Mon kwan xuất hiện với vô số màu sắc, kích cỡ và kiểu dáng,
đa dạng tùy theo mục đíc của người sử dụng. Nệm hình tam
giác (gối cái rìu) là một tấm nệm êm để ngồi trên sàn nhà hoặc
trên một tấm thảm sậy. Chiếc nệm hình chữ nhật có tác dụng
tốt cho cổ và thắt lưng. Nệm hỗ trợ thắt lưng khi ngồi trên
những chiếc ghế bành và  ghế tràng kỷ. Đôi khi, nó được sử
dụng như một cái gối.
Mon kwan được làm nhồi bằng sợi bông gạo và bọc bằng
vải ở ngoài, đôi khi chúng có thể được đưa vào sử dụng mà
không cần bọc. Chúng thường được thêu trang trí, hoặc trang
trí bằng miếng vải thổ cẩm đẹp. Từ kĩ thuật thêu hay những
hoa văn, họa tiết trên chiếc nệm thể hiện đó là của dân tộc
nào. Những chiếc nệm ở trong bức ảnh này là của dân tộc Lào
Song ở U-Thong, tỉnh Suphanburi. Chúng được trang trí bằng
mẫu hoa văn nghệ thuật và cách dệt phức tạp của dân tộc Lào
Song được dùng để dâng vào chùa và sử dụng trong gia đình.
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Cơi trầu

Chian Mak (tiếng Thái)
Cơi trầu của Thái Lan
Chất liệu:

gỗ, sơn mài

Xuất sứ:

Ban Pa Aow, Tỉnh
Ubon Ratchathani,
Thái Lan

Đây là cơi trầu mang phong cách của miền Đông Bắc Thái
Lan, là một khay đựng bộ nguyên liệu ăn trầu bao gồm: lá trầu,
quả cau, vôi đỏ, cũng như tất cả nguyên liệu để chuẩn bị cho
một miếng trầu bao gồm khay đựng lá trầu, bình vôi với que
quệt vôi, dụng cụ cắt hạt và nghiền. Bề mặt của khay phủ một
lớp sơn mài màu đen, đỏ và vài chi tiết chạm khắc đơn giản.
Ngày nay, rất khó để có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi ăn
trầu. Vì thế mà những cơi trầu được làm ra chủ yếu phục vụ
mục đích trang trí.
Tục ăn trầu phổ biến ở Siam (Thái Lan) vào thế kỷ 20.
Trong chiến tranh thế giới thứ 2, khi mà Đại Nguyên soái
Phibunsongkhram đang là thủ tướng, đã cố thực hiện một ý
định đáng sợ là xóa bỏ tục ăn trầu bằng cách ban hành luật
cấm ăn trầu. Theo điều luật Văn hóa quốc gia năm 1942, tục
ăn trầu bị cấm và hành động nhổ nước bọt hay nhổ bã trầu
trên đường phố hay ở nơi công cộng bị coi là vi phạm pháp
luật. Đây được coi là nỗ lực của ngài thủ tướng muốn hiện
đại hóa đất nước.
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Trò chơi cánh quạt truyền thống

Utar-Utar (tiếng Dusun)
Kipas Tarik (tiếng Brunei
Malay)

Trò chơi cánh quạt truyền thống của
Brunei

Chất liệu:

Utar-Utar hay kipas tarik nghĩa là quay bằng kéo dây, là
một trò chơi truyền thống bắt chước nguyên lý hoạt động
cơ khí của cánh quạt hay cái chân vịt. Quả mungkog được
làm rỗng 3 lỗ để xuyên 1 cán gỗ qua với một sợi dây được
buộc vào cán gỗ. Ở cuối cán gỗ được gắn với một phiến
gỗ để tạo nên một kipas. Nếu như kipas tarik hay utar-utar

tre

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Kỹ thuật
học Malay,
Brunei Darussalam

bản chất là một công cụ cơ khí được sáng tạo ra thì trẻ em
ở Brunei lại coi nó là một trò chơi và hứng thú với sự kỳ
diệu ở nguyên lý cơ khí đặc biệt của nó.
Để quay được cánh utar-utar, người chơi phải xoay cán gỗ
để cái dây cuộn quanh nó rồi kéo sợi dây để quay cánh về
hướng ngược lại, do đó giữ cho sợi dây vòng quanh cán
theo hướng quay của lưỡi quay như máy nghe nhạc để
các dây vòng giảm dần vòng quay một lúc sau mỗi lần kéo.
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Trò chơi cờ truyền thống

Pasang (tiếng Brunei Malay)
Trò chơi cờ truyền thống của Brunei

Chất liệu:

quân cờ (cái khuy),
gỗ

Nơi lưu giữ:		Bảo tàng Quốc gia
		Brunei,
		Brunei Darussalam

Pasang, nghĩa đen là ‘sắp đặt’, là một trò chơi cờ 2 người.
Người chơi sẽ chơi trên bảng gỗ vuông được kẻ bằng những
đường thẳng vuông giao nhau tạo nên các ô vuông bằng nhau
trên bàn cờ. Ở giữa bàn cờ là một khối rống 7x7 để chứa 120
quân hạt đen và trắng được gọi là buah (nghĩa là quả). Những

buah này, gồm 60 hạt đen và 60 hạt trắng, ban đầu đã đặt ra
30 quân mẫu truyền thống. Mục tiêu của trò chơi là đạt càng
nhiều điểm càng tốt bằng cách lấy được những buah trong
mỗi lượt chơi. Người chơi nào lấy được nhiều buah nhất sẽ
là người thắng cuộc.
Chơi pasang đòi hỏi người chơi có tư duy chính xác và chiến
lược tốt. Phụ nữ hay chơi trò chơi này trong các dịp cưới hỏi.
Ngày nay, trò pasang được tổ chức chơi rộng rãi cho học sinh
trong các cuộc thi giữa các trường ở Brunei.
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Cầu lông

Asey

Một trò giải trí phổ biến ở Campuchia, mục đích của trò chơi

Cầu lông của Campuchia
Chất liệu:		lá cọ, lông gà, dây
Xuất xứ:

Xiêm Riệp,
Campuchia.

là giữ cho cầu lông ở trong không trung càng lâu càng tốt, khi
đá nó sử dụng các bộ phận khác nhau trên cơ thể (trừ tay)
và truyền nó liên tục từ người này sang người khác. Theo
truyền thống, cầu lông được làm từ lá cọ đan lẫn với nhau,
tuy nhiên gần đây nó đã được thay thế bằng một phiên bản
hiện đại bằng cách sử dụng những vòng nhựa xếp chồng lên
nhau thay cho lá cọ.
Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, jianzi được biết đến
với 2.000 năm tuổi. Phiên bản đầu tiên của trò chơi này xuất
hiện ngay từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Chơi cầu lông
được cho là đã phát triển từ một trò chơi mà gợi nhớ đến môn
bóng đá hiện đại, trò này đã được dùng trong các bài tập huấn
quân sự. Do đó, nhiều vị tướng Trung Quốc đã dùng jianzi
để vừa thư giãn và vừa cho binh sĩ giữ sức. Hơn 1.000 năm
sau, cầu lông đã lan rộng khắp châu Á, có được một loạt các
các tên mới và những luật chơi mới trong quá trình du nhập.
Và ucuối cùng thì nó cũng đã đến được châu Âu trước Chiến
tranh thế giới thứ II.
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Sáo

Sáo khloy là một nhạc cụ phổ biến nhất của Campuchia thuộc

Khloy
Sáo của Campuchia
Chất liệu:

tre

Xuất sứ:

Làng Preah Dak,
Xiêm Riệp,
Campuchia

bộ nhạc hơi. Khloy không chỉ chơi độc tấu mà còn chơi như
một phần trong khúc đồng diễn mohori hoặc kar.
Sáo khloy của người Campuchia là một trong những nhạc cụ
truyền thống của khu vực Đông Nam Á, nó có niên đại từ thế
kỷ thứ 7. Tương tự như sáo khloy, ở Trung Quốc gọi là dizi
và nó có nguồn gốc cách đây 7.000 năm.
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Mộc cầm

Roneat Aek
Mộc cầm của Campuchia
Chất liệu:

tre, gỗ

Xuất xứ:

Xiêm Riệp,
Campuchia

Mộc cầm Campuchia thường được coi là nhạc cụ hàng đầu
trong đồng diễn âm nhạc vì nó có vai trò trong việc bắt đầu bản
nhạc và bắt nhịp nhạc cụ khác. Hai dùi đánh được sử dụng
để gõ trên 21 thanh tre tạo nên ba quãng tám.
Nhạc cụ truyền thống Campuchia bao gồm nhiều loại roneat:

daek roneat tương tự như roneat aek, nhưng là hình chữ
nhật và có 21 phím được làm bằng thép. Các roneat tung
lớn hơn và có 4 chân. Roneat tung thom có 22 phím.

Roneat teang chỉ có 16 phím, được làm bằng hợp kim màu
vàng. Lopeng lopong roneat là sự kết hợp của kuoy của dân
tộc thiểu số với các phím không gắn kết với nhau như đàn

roneat của người Khmer.
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Đồ chơi

Dhakon (tiếng Java)

Đồ chơi của Indonesia (giống như
chơi ô ăn quan của Việt Nam)
Chất liệu:

gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng quốc gia
của Indonesia,
Jakarta,Indonesia

Dhakon được chơi bởi hai người. Trên bàn chơi dhakon, có
20 ô gồm 18 ô nhỏ và 2 ô lớn (mỗi lỗ lớn ở một đầu). Mỗi lỗ
nhỏ sẽ được đặt 9 cái hạt. Một trong 2 người chơi bắt đầu
trò chơi bằng cách lấy 9 cái hạt và thả một hạt vào một ô, bắt
đầu đi từ ô phía bên phải. Khi các hạt cuối cùng được thả
vào một ô nhỏ thì người chơi có thể bốc tất cả các hạt trong
ô đó và tiếp tục đi rải váo các ô theo phía bên phải (cả ô nhỏ
và lớn). Cứ rải các hạt như thế này cho đến khi hạt cuối cùng
được thả vào một ô trống. Lúc này người chơi phải đổi lượt.
Trò chơi kết thúc khi tất cả các hạt giống được thả vào ô lớn,
và không có hạt nào trong các ô nhỏ ở bên trái. Người chiến
thắng là người có nhiều hạt hơn trong ô lớn.
Dhakon là trò chơi cho trẻ em ở Java. Tại Jakarta, dhakon
được gọi congklak. Hạt dhakon thường được làm từ những
hạt của quả hồng xiêm kecik (sawo kecik), cũng như từ hạt của
các cây khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng dhakon không chỉ
được chơi ở Indonesia, mà nó còn thấy ở nhiều quốc gia khác
trên thế giới. Có thể là dhakon đã được đưa đến Indonesia
qua Trung Đông hoặc các thương gia Ấn Độ. Ở Trung Java,
trò này chỉ dành cho trẻ em thuộc giới quý tộc. Điều này có
thể suy đoán qua việc quan sát hai đầu của bàn dhakon có
hình con rồng, một biểu tượng của quyền lực. Ngày nay, bất
cứ ai, bất kể địa vị nào trong xã hội đều có thể chơi dhakon.
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Nhạc cụ

Serunai

Nhạc cụ truyền thống này được gọi là serunai và có nguồn gốc

Nhạc cụ của Indonesia
Chất liệu:

gỗ, sừng trâu

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia của Indonesia,
Jakarta, Indonesia

từ Selat Panjang, Siak Sri Indrapura, tỉnh Riau, Indonesia. Nó
thuộc thể loại nhạc hơi. Bảy lỗ của nó thể hiện được cả tông
thấp và cao. Phần cuối mở rộng để khuếch đại âm thanh. Nó
thường được chơi với nhạc cụ truyền thống khác trong các
buổi lễ truyền thống vui vẻ, như đám cưới và lễ nhậm chức
của già làng. Nó cũng có thể chơi đơn lẻ, ví dụ chơi khi thu
hoạch lúa hoặc trong khi làm việc trên cánh đồng.
Hầu hết các nhà sử học đều đồng ý rằng, trong lịch sử, nhạc
cụ này xuất phát từ khu vực Trung Đông (Arabia-Ba Tư). Ở
Trung Đông, nó có một số cái tên, như surnai, sirnai, và shanai.
Những giai điệu đặc trưng của các serunai sẽ khuyến khích
khán giả hát theo và nhảy múa. Lời bài hát thường hát về tình
yêu, tình bạn, cũng như các giá trị tâm linh tốt đẹp. Lời thơ
hay, cùng với những giai điệu của serunai, sẽ làm cho người
nghe cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, và bình an.
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Bảng trò chơi

Yutpan

Đây là bàn chơi trò chơi truyền thống của Hàn Quốc có tên

Bảng trò chơi của Hàn Quốc (gần
giống như trò chơi cá ngựa của
Việt Nam)

gọi là ‘yutnori’. Yutpan (bàn chơi ) được làm bằng giấy dầu và

trang trí với những mẫu thiết kế ngụ ý tốt lành, như theo hình
con dơi, bông hoa, và chữ Trung Quốc mang ý nghĩa sống

lâu và hạnh phúc. Nó được chơi phổ biến trong ngày lễ truyền

Chất liệu: 		giấy
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân
gian Quốc gia
Hàn Quốc

thống ở Hàn Quốc hiện nay.

Yutnori là một trong những trò chơi truyền thống nổi tiếng nhất

tại Hàn Quốc. Người chơi tung bốn gậy gỗ (gọi là ‘yut’) lên
xem bao nhiêu gậy ngửa lên và bao nhiêu gậy úp xuống. Có
năm kiểu kết hợp sấp ngửa của gậy. Nếu một cây gậy ngửa

lên và ba gậy còn lại úp xuống được gọi là ‘do’, và người chơi
có thể di chuyển vị trí của vật chơi (miếng gỗ nhỏ tròn) tiến lên
1 ô (xem hình vẽ). Nếu hai gậy ngửa lên và hai gậy úp xuống
được gọi là ‘gae’, người chơi có thể di chuyển vị trí của vật
chơi tiến lên 2 ô. Nếu ba gậy ngửa lên và một úp xuống được

gọi là ‘geol’, người chơi có thể di chuyển vị trí của vật chơi tiến

lên 3 ô. Nếu bốn gậy đều ngửa lên được gọi là ‘yut’, và người
chơi có thể di chuyển vật chơi tiến lên 4 ô. Nếu bốn gậy đều

úp xuống được gọi là ‘mo’, người chơi có thể di chuyển vật
chơi tiến lên 5 ô.

Có 29 điểm trên bàn chơi. Trong số đó 20 điểm tạo thành một

vòng tròn và chín điểm tạo thành hai đường cắt chéo nhau

bên trong vòng tròn. Có loại bàn yut pan hình chữ nhật với

các đường chéo và bên trong của hình chữ nhật. Người chơi
có thể di chuyển bốn vật chơi dựa trên sự kết hợp sấp, ngửa
của những chiếc gậy yut.
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Nhạc cụ

Kane

Kane là nhạc khí truyền thống có một bệ gỗ phẳng được khoét

Nhạc cụ truyền thống của người
Lào
Chất liệu:

tre mỏng, gỗ,
sáp ong bản địa

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Lào, Viên Chăn,
CHDCND Lào

rồi hơ qua lửa, cách điệu hóa và quét sơn bóng. Nó thường
được dùng để chơi nhạc truyền thống của Lào.
Nhạc cụ truyền thống của Lào được sử dụng từ thời tổ tiên
cho đến ngày hôm nay. Nhạc cụ này là một trong số những
nhạc cụ chơi trong các lễ hội và các nghi lễ như Boun Phavet
(còn được gọi là Vetsandone / Lễ Hội Vetsantala), lễ hội Boun
Bang Fai (pháo thăng thiên), lễ hội chùa Thap Luang và lễ hội
đua thuyền. Theo truyền thống, nam thanh niên Lào sẽ chơi

kane xung quanh thị trấn với hy vọng thu hút các cô gái.
Trong hình tượng của địa phương, bất cứ ai sống trong một

sala (lều ngoài trời, từ này cũng giống trong tiếng Thái và
Khmer), ăn cơm nếp, mặc váy pha sin (xem hiện vật váy pha

sin trong cuốn sách này, trang 40), nghe kane là một điển hình
truyền thống của Lào.
Nhạc cụ kane cũng đã được thể hiện trên trống đồng Đông
Sơn, được cho là đã được sản xuất giữa thế kỷ thứ 6 TCN và
thế kỷ thứ 3 sau CN. Những chiếc trống còn được tìm thấy ở
nhiều nơi khác nhau trong khu vực Đông Nam Á. Kane và âm
nhạc của nó có nguồn gốc từ tỉnh Salavan, điều này gợi cho
ta thấy rằng các bài hát và âm nhạc của Salavan có truyền
thống cổ xưa.
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Trống

Trống kong được làm bằng gỗ, da trâu và đinh tán kim loại

Kong
Trống của người Lào

được sử dụng để cố định trống. Phần bệ gỗ của trống được
quét sơn. Nó có hai mặt và thường được sử dụng trong âm
nhạc truyền thống của Lào.

Chất liệu:

gỗ, da, đồ đồng thau

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Lào, Viên Chăn,
CHDCND Lào

Giống như các kane (xem phần giới thiệu trước), trống kong
được chơi cùng với các nhạc cụ truyền thống khác của Lào ở
nhiều lễ hội trong năm. Mặc dù các nhóm dân tộc khác nhau
trên khắp nước Lào kết hợp sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau,
nhưng trống kong này thường được sử dụng trên cả nước và
là một đặc trưng phổ biến tại các lễ hội và lễ kỷ niệm.
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Con quay

Gasing Uri
Con quay của Malaysia
Chất liệu:

gỗ, thiếc, sắt hoặc chì

Nơi lưu giữ: ảo tàng Dân tộc học
Malay World,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Con quay gasing uri rất nổi tiếng ở Kelantan và Terengganu.
Trò chơi này giúp tăng cường mối quan hệ giữa những người
chơi với nhau. Nó được chơi trong một cuộc thi đấu giữa
hai đội từ các làng khác nhau trong cùng một huyện. Thông
thường, trò chơi này cần có hai trợ lý. Một người chơi sẽ giữ
cokok và một sẽ ném gasing. Mỗi nhóm sẽ thi đấu bảy vòng
gasing uri trong một trận.
Nhóm nào làm cho gasing uri quay lâu nhất sẽ giành chiến
thắng trong trò chơi. Kỷ lục là quay đến hai tiếng rưỡi. Đội
thua liên tiếp trong bảy vòng phải trả bảy bộ quay gasing uri
cho đội chiến thắng. Thông thường, trò chơi được tổ chức hai
năm một lần và kéo dài hai tuần là tùy thuộc vào đàm phán
giữa hai bên liên quan đến các trò chơi.
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Trò

Kercang

Kercang được dùng như là một phần của một trò chơi thử

Trò của Malaysia
Chất liệu:

mây

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Thủ công
mỹ nghệ Orang Asli,
Kuala Lumpur
Malaysia

nghiệm tâm lý. Nó được phát triển bởi bộ lạc Jakun (bộ tộc
Orang Asli ở Pahang và Johor). Theo tín của ngưỡng của
Jakun, kercang thường chơi khi đi săn trong rừng, và cũng có
thể được sử dụng để bảo vệ khỏi các cuộc tấn động vật hoang
dã. Kercang được ném về phía con vật nhằm đánh lạc hướng
chúng. Người ta nói rằng con vật sẽ mải chơi với kercang, nên
quên mất con người hoặc con mồi. Với người chơi, giải quyết
các câu đố của kercang đòi hỏi phải đúng kỹ thuật.

Kercang là cách giải quyết vấn đề khi người chơi yêu một cô
gái đang có nhiều người theo đuổi. Người ta nói rằng người
con trai mà lần đầu tiên có thể giải các câu đố kercang được
coi là đủ điều kiện để kết hôn với cô gái. Có vài loại kercang
và kích thước thường thay đổi từ 15 cm đến 20 cm.
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Nhạc cụ

Rebak

Rebak là nhạc cụ truyền thống của bộ tộc Semelai. Semelai

Nhạc cụ truyền thống của Malaysia
Chất liệu:

gỗ cứng, vỏ dừa,
da cá nóc và dây
nylon

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Thủ công
mỹ nghệ Orang Asli,
Kuala Lumpur,
Malaysia

là một trong 18 bộ tộc của nhóm Orang Asli ở Malaysia. Nhạc
cụ dây này được chơi như vĩ cầm và thường do người đàn
chơi trong buổi lễ họp Semelai. Đôi khi, đàn được chơi khi
có thời gian rảnh rỗi. Nó được chơi với nhạc cụ khác như

keranting và pensol.
Phần thú vị nhất là phần đầu của rebak, được làm từ vỏ dừa.
Da cá nóc sông bọc hết xung quanh đầu rebak. Người ta nói
rằng dùng da cá nóc bọc vì nó có họa tiết độc đáo và cũng vì
nó có một chất kết dính tự nhiên tiết ra chất nhờn của da. Bề
mặt gai trên da cá nóc làm cho âm thanh có chiều sâu hơn.
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Con quay

Batige / Betig

Hiện vật này là một con quay gỗ được chạm khắc bạc. Đàn

Trumpo (tiếng Filipino)

dài chừng một mét quấn ở phần dưới của đầu quay và được

(tiếng Maranao)

Con quay của Philippines
Chất liệu:

gỗ cứng, bạc và
sắt móng

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Philippines, Manila,
Philippines

ông lớn bé đều chơi con quay này ở ngoài trời. Một dây thừng
giữ bằng ngón cái và ngón trỏ. Người chơi ném quay xuống
mặt đẩt và giất dây thật mạnh cho con quay quay. Loại quay
bằng gỗ mềm được dùng để chơi giải trí, còn con quay làm
bằng gỗ cứng được dùng để thi đu. Mục đích là để cho quay
lâu hơn và /hoặc gây thiệt hại cho đối thủ.
Các đội nhóm khác nhau trong nước chơi quay gỗ gồm: Ifugao
và Bontoc của Cordillera; Hanunóo-Mangyan của Mindoro;
các Molbog, Tagbanua và Pala’wan của Palawan; và Maranao
cùng Maguindanao của Mindanao. Những con quay lớn nhất,
thường khảm bạc hoặc ngọc trai là của các Maranao. Quay
đồng được thấy trong nhóm Maguindanao.
Hiện nay, vào những tháng nghỉ hè hoặc ngày nghỉ học, các
cậu bé thường chơi những con quay gỗ nhỏ và thô sơ.
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Cầu mây

Một quả bóng đan kiểu mắt lưới bằng mây dùng chơi đá bóng

Sipa
Cầu mây của Philippines
Chất liệu:

mây

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia của Philippines,
Manila, Philippines

được gọi là sipa.
Người chơi sipa đứng thành một vòng tròn, đá bóng qua lại, cố
gắng giữ nó trong không trung càng lâu càng tốt. Người chơi
không đỡ được quả bóng sẽ mất đi một điểm, và người mất
ít điểm nhất được công nhận là người chơi giỏi nhất. Trong
thời gian chiếm đóng của Mỹ, trò chơi này đã được thay đổi,
khi chơi chia thành hai đội, phải đã qua một cái lưới dài căng
ở giữa, đá bóng hạn chế sử dụng gót chân và má bàn chân.
Với các nhóm Hồi giáo ở trung Philipino, người chơi thể hiện
kỹ năng đá bóng vào rổ, tương tự như bóng rổ.
Quý tộc Maranao có truyền thống chơi sipa trong cuộc họp mặt
đặc biệt tại sân của torogan - hoàng gia. Kasipa sa manggis
là một sự biến đổi mới, người chơi nhắm tới các hộp nhỏ treo
từ manggis - một cột tre gắn cờ. Một người đá trúng hộp và
làm cho nó rơi giải thưởng ra. Kasipa thường liên quan đến
các hoàng tử từ Vương quốc Hồi giáo; ai đá vào sipa đủ cao
để vào phòng của con gái của vua, hoặc các lamin, sẽ được
chọn làm “đối tượng” của công chúa.
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Nhạc cụ

Erhu

Đàn Nhị là một nhạc cụ hai dây truyền thống của Trung Quốc

Nhạc cụ truyền thống của Singapore

Chất liệu:

gỗ, kim loại

Nơi lưu giữ:		Bảo tàng Quốc
gia Singapore,
Singapore

với một cái ‘cổ’ dài và thân làm bằng gỗ. Nó được kéo bằng
một cây cung. Ở phía cuối cổ đàn dàn Nhị có chạm hình đầu
rồng. Đàn được sử dụng như một nhạc cụ độc tấu, đồng thời
cũng chơi đồng diễn trong dàn nhạc giao hưởng.
Nhạc cụ này có nguồn gốc ban đầu thuộc về các Hội nhạc kịch
không chuyên Er Woo, được thành lập vào năm 1912 bởi một
nhóm doanh nhân Triều Châu ở Singapore. Hiệp hội đã tìm
cách thúc đẩy Han opera và âm nhạc, có nguồn gốc ở Hồ Bắc,
Trung Quốc, vào thế kỷ thứ 16. Các hình thức nghệ thuật dần
dần lan rộng, và vào thế kỷ 19, trở nên phổ biến trong cộng
đồng Khách Gia và Triều Châu ở tỉnh Quảng Đông.
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Gendang
Trống của Singapore
Chất liệu:

da bò, da động vật,
mây, gỗ

Nơi lưu giữ:		Bảo tàng Quốc gia
Singapore, Singapore

Hiện vật phục vụ giải trí

Trống gỗ (gendang) được căng mặt bằng da bò hoặc da dê.
Da được làm căng bởi đai mây, vòng tròn ở một đầu trụ, chúng
gắn kết với nhau bằng dây mây.
Nhạc Malay truyền thống thường đi kèm với kịch, khiêu vũ,
hoặc các hình thức giải trí khác. Các yếu tố cơ bản trong âm
nhạc truyền thống Malay là trống.
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Pong Lang
Nhạc cụ truyền thống của Thái Lan
Chất liệu:

gỗ, dây thừng

Xuất sử:

tỉnh Mahasarakham,
Thái Lan

Pong lang là một bộ gõ bằng gỗ làm từ gỗ địa phương do dân
làng đã lấy từ rừng về. Thời xưa, người dân sử dụng nó giống
như là một nhạc cụ gõ đơn giản. Người dân làng mang pong
lang theo họ trong công việc đồng áng và chơi nhạc cụ bất cứ
khi nào họ có thời gian rảnh.
Năm 1983, ông Pluang Chairasmi, một nghệ sĩ Thái Lan đã
phát triển pong lang ngày nay trong nghệ thuật biểu diễn (âm
nhạc Thái Lan). Trong dàn đồng diễn pong lang gồm một bộ
gõ (pong lang), còi hơi, đàn o-óc, một trống và một nhạc cụ
hai dây. Hầu hết các bài hát có nhịp độ nhanh. Các nhạc sĩ
có thể nhảy trong khi chơi nhạc cụ. Pong lang được biểu diễn
trong nhiều sự kiện, các nghi lễ và các buổi hòa nhạc. Trước
khi biểu diễn, nhạc sĩ sẽ tỏ lòng tôn kính với t cổ nghề của
mình (wai kru) bằng cách dâng rượu gạo (hoặc các loại rượu
khác), hoa, nhang và nến.
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Diều

Wao Chula
Diều của Thái Lan
Chất liệu:

thân cây tre, giấy, dây

Xuất sứ:

Bảo tàng Diều Thái,
Băng Cốc, Thái Lan

Wao (chiếc diều) là món đồ chơi cho cả trẻ em và người lớn.
Wao chula là một loại diều Thái có hình dạng ngôi sao năm
cánh. Để làm ra một chiếc diều wao chula phức tạp hơn so với
các loại khác, chẳng hạn như diều wao i tui và wao pak-pao,
được mong đợi sẽ bay như một con chim lớn. Vì vậy, các
nghệ nhân làm diều phải rất khéo léo, đặc biệt là việc cân bằng
diều. Một dây dọi được sử dụng để cân bằng đầu và đuôi sao
cho điều wao chula có thể bay xa trên bầu trời. Wao chula đôi
khi được gọi là wao ngao vì âm ‘ngao’ mà nó tạo ra khi bay
ngược gió to và tạo tiếng kêu khò khè của những mảnh lá cọ
nhỏ (khan siang) gắn ở thân diều. Lễ hội thả diều hàng năm
diễn ra giữa tháng hai và tháng tư trước mùa mưa.
Thả diều phổ biến tại Siam (Thái Lan), đặc biệt là giữa các
thành viên trong gia đình hoàng gia ở thời kỳ Ayutthaya và
Băng Cốc. Trong thực tế, thời kỳ vàng son của việc chơi diều
là dưới thời trị vì của vua Rama V, bấy giờ diều được coi là
một môn thể thao và hàng năm tổ chức các cuộc thi thả diều
đều đặn. Các cuộc thi giữa các wao chula và pak-pao luôn
nổi bật nhất. Tại Băng Cốc, các địa điểm nổi tiếng nhất về thả
diều là Phra Men Ground hoặc Sanam Luang (Royal Field).
Ở các tỉnh khác, người thả diều ở trước sân nhà, trên đường
phố hay ngoài cánh đồng.
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Đèn kéo quân

Đèn kéo quân của
Việt Nam
Chất liệu:

tre, giấy, giấy bóng
kinh

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam, Hà Nội,
Việt Nam

Là một loại đồ chơi trong dịp tết Trung thu của trẻ em. Đèn
thường treo trước hiên nhà, hoặc bên mâm cỗ trung thu. Khi
đốt nến trong đèn, nhiệt tỏa ra, tạo dòng khí chuyển động làm
cho chong chóng quay và trục giữa đèn cũng quay theo, khiến
các hình cắt dán bên trong xoay vòng. Nhìn từ phía ngoài thấy
cảnh đoàn người và vật đang chuyển động. Để làm loại đèn
này rất khó và phức tạp nên nó chỉ dành cho các gia đình khá
giả. Hiện nay, nhiều gia đình có thể mua đèn kéo quân hoặc
tự làm cho con cái của họ.
Đèn kéo quân có hình hộp tròn hoặc bát giác, khung làm bằng
tre hoặc nứa, bên ngoài dán giấy màu mỏng hay giấy dó, điểm
xuyết hình hoa cúc, hoa chanh và có tua rua sợi màu vàng.
Bên trong đèn, những hình cắt dán thường thấy là: người nông
dân đi cày, người phi ngựa, người cầm súng, bà lão xay thóc,
hình con cua, con cá…
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Nhạc cụ

Đing Tăk Tar
Nhạc cụ truyền thống của Việt Nam

Chất liệu:

tre, vỏ bầu, đồng

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc
học Việt Nam, Hà Nội,
Việt Nam

Đing tăk tar là nhạc cụ họ hơi, chi lưỡi gà, rung tự do. Khèn có
1 ống sáo bằng nứa dài hơn 50 cm, có 3 lỗ dùi (chia sang 2
bên) để bấm nốt và gắn miếng đồng mỏng làm “lưỡi gà”; một
đầu cắm xuyên vào thân vỏ bầu khô và dùng sáp ong miết kín
cho kín chỗ tiếp giáp. Trên đầu vỏ bầu đước cắt thủng hoặc
cắm nối thêm một đoạn ống nứa để thổi.

Đing tăk tar được dùng rất linh hoạt có thể thổi trong lễ cúng
tổ tiên, cuối vụ thu hoạch lúa rẫy, nhóm Ê đê Bih còn dùng vào
dịp lễ lên nhà mới. Người Mnông dùng nhạc cụ này trong lễ
cúng lớn có hiến sinh bằng trâu bò và trước khi đốt rẫy. Người
Mạ, Cơ ho cũng dùng loại khèn tượng tự. Sau này, thổi giải
trí trên đường đi, khi vui chơi trong nhà, xen vào trong buổi
kể sử thi (khan). Chỉ có nam giới thổi nhạc cụ này. Khi thổi
một tay giữ bầu, 1 tay bấm lỗ. Hiện nay, loại nhạc cụ này vẫn
được người lớn tuổi làm và sử dụng.
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Trống

Pa-ra-nurng
Trống của Việt Nam
Chất liệu:

gỗ và da

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc
học Việt Nam, Hà Nội ,
Việt Nam

Nhạc công ngồi xếp chân bằng tròn, kê trống lên đùi và úp đáy
trống vào trước ngực, dùng một cánh tay tỳ giữ và vỗ vào mặt
trống bằng cả hai bàn tay. Loại trống này được coi là có tính
thiêng, nên trước khi đem dùng phải làm lễ “xin phép” thần
linh. Theo truyền thống, chỉ trong các lễ nghi tín ngưỡng dân
gian Chăm mới vỗ trống paranưng, nhưng hiện nay người ta
trình diễn cả trên sân khấu.
Trống paranưng là nhạc cụ họ màng rung, chi vỗ. Trống có
hình trụ thấp, chỉ một mặt được bịt da hoẵng hoặc da dê,
căng bằng các vòng đai và chằng níu dây mây kết hợp với
12 con nêm bằng gỗ. Người Chăm dùng 3 loại trống, mỗi loại
được xem như một bộ phận của cơ thể, trong đó paranưng
tượng trưng thân người, còn trống ginang là đôi chân và khèn

saranai là đầu.
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Giá đỡ Kinh Koran

Rihal (tiếng Brunei Malay)
Giá đỡ Kinh Koran của Brunei
Chất liệu:

gỗ

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Công nghệ
học Malay,
Brunei Darussalam

Rihal là giá đỡ Kinh thánh Koran hoặc là giá gỗ để Kinh thánh
Koran dùng khi đọc Kinh. Vật dụng này được gọi là rihal ở
Brunei, từ này xuất phát từ ngôn từ Urdu ‘rehal’. Những chiếc
giá này xuất hiện bởi vì, theo truyền thống Hồi giáo, đặt kinh
thánh xuống sàn nhà khi đọc bị coi là bất kính. Trên giá đỡ
Kinh Thánh (rihal) có chạm hình hoa trang trí góp phần làm
tăng thêm niềm vui khi cầu kinh.
Ngày nay, một số thợ khắc gỗ Brunei làm giá đỡ Kinh Thánh
(rihal) như là một phần công việc để kiếm sống và bán chúng
tại các chợ địa phương.

Hiện vật tôn giáo và hiện vật của cộng đồng
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Hũ Đạo phật

Kompeh
Hũ Đạo phật của Campuchia
Chất liệu: gỗ từ cây bông gạo
(Kapok),
cây tre (Koh), thân cọ,
nhựa thông tự nhiên

Kompeh là một hũ đựng ban đầu là thiết kế phục vụ cho các
nghi lễ Đạo phật. Nó được sử dụng để dâng hương, nến và
thực phẩm. Nó cũng được sử dụng để đựng đồ lễ dâng các
tặng phẩm cho gia đình cô dâu trong lễ cưới. Kompeh có thể
được sử dụng thay thế cho heb (xem “Hộp đựng trầu”, trang
53) - đồ vật dùng để đựng tất cả những món đồ cần thiết phục
vụ việc ăn trầu.

hay Mrak
Xuất xứ:

Damdek,
tỉnh Siem Reap,
Campuchia
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Đĩa sơn mài

Nampan Pulur
Đĩa sơn mài của Indonesia
Chất liệu: 		gỗ, sơn mài, sơn son
thiếp vàng
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Indonesia,
Jakarta, Indonesia

Đĩa sơn mài quan trong đối với người ở Palembang, miền nam
tỉnh Sumatra, Indonesia, bởi vì nó là đĩa đựng thức ăn trong
nhiều nghi lễ truyền thống. Như dùng đĩa để vật phẩm trong
lễ cưới. Vì nó có hình dáng và những mẫu hoa văn đẹp nên
cũng được dùng để treo trang trí trên tường. Mẫu hoa văn trên
đĩa phần lớn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa, như đại
diện con vật linh thiêng, kết hợp giữa con rồng với sư tử có
vảy trên mình. Thời xưa, chỉ có giới quý tộc và thương nhân
mới sở hữu những chiếc đĩa sơn mài này.
Sơn mài là tên của loại nhựa, được sản sinh ra từ một loại côn
trùng có tên gọi là Laccifer Iacca. Loại côn trùng này sống trên
loài thực vật có tên là cây kemalo. Nơi duy nhất ở Indonesia
sản xuất đĩa sơn mài này là vùng Palembang, miền nam tỉnh
Sumatra. Vùng này có mối liên hệ văn hóa sâu sắc với người di
cư Trung Hoa từ thế kỉ thứ 7. Trong thời gian rỗi, những người
di cư đã làm ra đồ gốm sơn mài, như là đĩa, hộp nữ trang,
hộp trầu. Đặc trưng của đồ sơn mài đó là tính chất không thấm
nước và chỉ có duy nhất 3 màu: đỏ, đen và màu vàng óng.
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Trang trí tường

Ukiran

Tấm trang trí tường này có nguồn gốc từ Cirebon, tỉnh Tây

Trang trí tường của Indonesia
Chất liệu:

gỗ

Xuất xứ:

Bảo tàng Quốc
gia Indonesia,
Jakarta, Indonesia

Java, Indonesia. Các chi tiết trang trí được tạo nên bằng kĩ
thuật khắc chạm. Nó thường được treo trong nhà, đặc biệt là
phòng khách. Nét ảnh hưởng của nền văn hóa Ả rập có thể
được thấy thông qua các chữ Ả rập, như “Laa ilaaha illallah”,
với ý nghĩa: “ Không có gì ngoài thánh Alla”. Mọi người cho
rằng tấm trang trí như vậy sẽ giúp bảo vệ chủ nhà khỏi sự nguy
hiểm. Nét ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa có thể thấy
qua nghệ thuật chạm khắc mây mưa (mega mendung). Người
ta tin rằng mẫu trang trí này sẽ mang lại sức khỏe và sự thịnh
vượng, như những cơn mưa làm giàu cho đất.
Cirebon là vùng ven biển nơi ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn
hóa Ả rập và Trung Hoa. Tấm trang trí tường này là một ví
dụ điển hình về sự tiếp thu hai nền văn hóa, giữa người dân
địa phương và người di cư. Các mẫu trang trí tường được
thợ thủ công sao chép lại từ những mẫu hoa văn ở trên gốm
của Trung Quốc, một loại mẫu được bán rộng rãi ở Cirebon.
Trong khi đó, Đạo hồi đến Java thông qua người di cư Ả rập
lại được người dân địa phương chấp nhận. Vì vậy, những giá
trị Đạo hồi đã phát triển một cách nhanh chóng ở Vương quốc
hồi giáo Cirebon và trong dân chúng.
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Mặt nạ

Hahoe Tal
Mặt nạ của Hàn Quốc
Chất liệu: gỗ
Xuất xứ:

Bảo tàng Dân
gian Quốc gia
Hàn Quốc,
Hàn Quốc

Đây là mặt nạ quý tộc (yangban) dành cho Hahoe Byeolshin

Gut Talnori. Múa mặt nạ có 11 chiếc, đại diện cho tầng lớp khác
nhau, như thầy tu Phật giáo, người bán thịt, người phụ nữ
trẻ, cô dâu, học giả, những kẻ ngốc, người đầy tớ, bà góa,...
Trong số đó, mặt nạ quý tộc (yangban) là nổi tiếng nhất. Mặt
nạ này có chiếc mũi to theo dòng chảy của lông mày. Múa mặt
nạ Hahoe được người dân trình diễn vào ngày trăng tròn đầu
tiên theo lịch âm để mang lại niềm vui cho người chủ trong
giới quý tộc yangban.
Trước kia, hầu hết mặt nạ Hàn quốc được làm bằng giấy hoặc
bằng quả bầu khô,vì vậy nó sẽ bị hỏng sau mỗi buổi biểu diễn.
Chính vì thế, rất khó tìm được những chiếc mặt nạ cũ. Mặt nạ

Hahoe được làm từ gỗ nên sang trọng và có giá trị nghệ thuật
cao hơn. Hahoe là một ngôi làng nổi tiếng ở vùng đông nam
Hàn Quốc nơi mà truyền thống Nho giáo sâu đậm và được
giữ gìn. Nơi đây đã trở thành di sản thế giới được UNESCO
công nhận năm 2010. Ngôi làng này tổ chức Lễ hội múa mặt
nạ quốc tế Andong để tôn vinh văn hóa truyền thống văn hóa
của nơi đây.
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Mũ ruy băng

Sangmo
Mũ ruy băng của Hàn Quốc
Chất liệu: lông vũ, giấy
Xuất xứ:

Bảo tàng Dân
gian Quốc gia
Hàn Quốc,
Hàn Quốc,

Sangmo là tên của một loại mũ ruy băng được những thành
viên của ban nhạc múa của người nông dân đội. Chiếc mũ này
có kèm theo một chiếc lông chim hoặc dây bện. Ban nhác múa
nông dân của Hàn Quốc gọi là pungmul. Loại nhạc này được
dành cho bốn nhạc cụ: kkwaenggari (gồng nhỏ), jing (gồng),
janggu (trống 2 đầu) và buk (trống thường).
Trưởng nhóm nhạc (sangshoi) sử dụng chiếc mũ (sangmo) để
chỉ đạo nhịp độ và đội hình của nhóm. Người này di chuyển
hướng của chiếc mũ và thay đổi hình dạng của dải ruy băng
qua việc xoay tròn để chỉ dẫn cho ban nhạc. Vừa múa vừa di
chuyển cờ đuôi nheo trên mũ là một việc rất phức tạp. Đôi khi,
đội trưởng trình diễn nhào lộn để thu hút người xem.
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Khăn quàng

Phabieng
Khăn quàng của người Lào
Chất liệu: vải sợi bông, lụa
Xuất xứ:

Bảo tàng Quốc gia
Lào, Viên Chăn,
CHDCND Lào

Tấm khăn quàng của người Lào thường được phụ nữ mặc
trong lễ cưới. Bên cạnh đó, một số phụ nữ còn dùng khăn này
khi đi đền. Dùng tấm khăn này bằng cách choàng lên người
và qua vai. Khăn này được sử dụng với nhiều mục đích khác
nhau và nam giới cũng có thể dùng.
Người phụ nữ Lào đã dệt vải từ nhiều thế kỉ, vì thế nó đã trở
thành một phần không thể thiếu trong phong tục và truyền
thống của Lào. Từ hoạt động truyền thống này nên nước Lào
nổi tiếng khắp thế giới như một trung tâm dệt vải.
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Gối thêu

Bantal Bertekat
Gối thêu của Malaysia
Chất liệu:

vải nhung, chỉ
tơ vàng/bạc

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dệt
Quốc gia,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Loại gối thêu này thường được sử dụng trong lễ cưới ở Malay.
Gối thường được đặt trên các bục để làm gối tựa lưng cho cô
dâu và chú rể hoặc để làm chiếc gối cho các cặp đôi đặt tay
lên trong lễ cầu nguyện. Bantal bertekat thường đi theo đôi.
Loại gối này cũng được ưa dùng trang trí ở phòng cô dâu.
Để làm được chiếc gối có thể phải mất vài tháng và còn phụ
thuộc vào kích cỡ và chi tiết trên mẫu thêu.
Kuala Kangsar, ở bang Perak, Malaysia, nổi tiếng là nơi duy
nhất mà giờ đây còn sản xuất các mặt hàng thêu. Người ta
nói rằng một cô gái cần chuẩn bị tất cả vật dụng thêu để có
thể tự thêu những món đồ cho đám cưới của mình, như là
trang trí ghế trường kỷ, vỏ gối, ga giường, quạt, giày... Điều
này cho thấy hầu hết người con gái Mã lai (Malay) đều rèn
luyện và trang bị những kĩ năng cần thiết để chuẩn bị cho hôn
nhân của mình.
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Bùa ngải / Bùa hộ mạng

Anting-anting / Agimat

Bùa ngải / Bùa hộ mạng được sử dụng để bảo vệ khỏi nguy

(tiếng Filipino)

hiểm hay đêm đến thành công hoặc vận mệnh may mắn hoặc

Bùa ngải / Bùa hộ mạng của
Philippines

Anting-anting / agimat thường được bọc trong miếng vải đỏ

Chất liệu: kim loại và sáp ong

Một số khác đeo như vòng tay, mặt dây chuyền, đính vào khăn

Xuất xứ:

Bảo tàng Quốc gia
Philippines, Manila,
Philippines

tình yêu.
hoặc đen, để ở trong túi quần, túi xách hay đính vào quần áo.
tay và quần áo. Trẻ em, đặc biệt ở vùng nông thôn Philippines,
được đeo bùa này, bởi vì họ cho rằng trẻ em dễ bị ma quỷ hại.
Những người thợ săn ở Palawan sử dụng bùa để có được
những chuyến đi săn thành công. Trong suốt cuộc cách mạng
Tây ban Nha và Mỹ, người lính Philippines đeo những tấm bùa
để che chở cho họ khỏi cái chết.
Sức mạnh của bùa hộ mệnh như được tiếp thêm sức mạnh
khi người cầu nguyện cầu kinh vào thứ 6, đặc biệt trong Thứ
sáu Tuần Thánh. Bùa sẽ không bọc vải mà được để vào chiếc
bát hay những chai có chứa dầu dừa như để giữ năng lượng.
Khi người chủ sở hữu tấm bùa đó qua đời, nó được truyền lại
cho người mà họ lựa chọn. Hầu hết bùa bán ở Quiapo, Manila
có là xuất xứ từ Dolores, tỉnh Quezon, một đường đi vào núi
Banahaw, nơi đây nổi tiếng về năng lượng chữa bệnh do đó
người hành hương thường tới.
Với ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Thiên chúa tại nơi đây, bùa
cũng được thay thế bởi các chuỗi hạt, dây chuyền có mặt thánh
giá, hình của Chúa hay đức mẹ Mary. Đôi khi, bùa còn được
đeo cùng với các biểu tượng cơ đốc giáo.
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Hộp đựng thuốc lá

Luka

Đây là một vật dùng để chứa những mẩu thuốc lá khô. Những

(tiếng Hanunoo-Mangyan)
Hộp đựng thuốc lá của Philippines

chiếc ống này được người phụ nữ và đàn ông mang theo trong
túi xách hay hầu bao của mình, cùng với những thành phần
ăn trầu, quả cau, lá trầu và vôi. Nắp đậy vừa vặn sẽ giữ được
mùi thơm và hương vị của thuốc lá.

Chất liệu:

tre

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
		Philippines, Manila,
		Philippines

Hộp đựng thuốc lá và vôi bằng tre của Hanunoo Mindori thường
được khắc lên thơ thất ngôn, loại thơ bảy âm tiết trong câu
thơ. Vì thế, những chiếc ống này được coi như một công cụ
để lưu giữ và truyền tải những bài thơ hay chữ viết, điều này
đã được ghi nhận trong sổ lưu trữ kí ức thế giới của UNESCO.
Ăn trầu là một tập tục phổ biến ở vùng Đông Nam Á và Châu
Đại Dương, nó được sử dụng để tạo lập mối quan hệ như
dùng để dâng lên tổ tiên và các linh hồn trong lễ nghi và nghi
lễ chữa bệnh, và là một phần của nghi lễ đám cưới.
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Bộ

Sireh

Một bộ sireh (tempat sireh) là một chiếc hộp gồm các hũ đựng

Bộ của Singapore
Chất liệu:

tre

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Kỹ thuật
học Malay,
Brunei Darussalam

nguyên liệu khác nhau dùng cho việc ăn trầu. Vôi (kapur), quả
cau (pinang), cây câu đằng và thuốc lá (temaco) được cuộn
lại với nhau thành hình tròn và nhai. Bộ sireh đơn giản này
không dùng để trang trí mà sử dụng hàng ngày hơn là vào
các dịp đặc biệt.
Tập tục nhai trầu là một nghi thức xã hội quan trọng. Trong thế
giới Mã lai, nhai trầu đóng vai trò xác nhận bản sắc văn hóa,
và được dùng trong các nghi lễ đánh dấu các mốc khác nhau
trong cuộc đời, từ khi sinh ra đến lúc chết đi.
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Quạt

Talapat

Những chiếc quạt hình bầu dục không trang trí (talapat) làm

Quạt ba tiêu của Thái Lan
Chất liệu: lá cọ, gỗ
Xuất xứ:

Wat Nang,
Băng Cốc,Thái Lan

từ lá cọ được thầy tu sử dụng trong các lễ hội Đạo phật. Họ
đặt và cầm quạt ba tiêu (talapat) đằng trước khi tụng kinh. Tuy
nhiên, hầu hết các quạt hiện nay sử dụng đều được trang trí,
và có thể chia thành hai loại, loại thứ nhất thể hiện thứ bậc của
các vị sư do nhà vua đề ra khi những vị sư đó đạt đến một thứ
bậc nhất định trong kinh Pali, được gọi là phatyot, loại này chỉ
sử dụng trong các nghi lễ hoàng gia, tôn giáo và những nghi
lễ quốc gia. Loại thứ hai có trang trí được làm với mục đích
thương mại và cho công chúng.
‘Talapat’ là một thuật ngữ xuất phát từ Pali, ngôn ngữ cổ từ
Nam Á nơi mà Kinh thánh Đạo phật được viêt bằng chữ Pali.
Những bài kinh thánh thường được viết trên lá cọ, cũng chính
là chất liệu để làm quạt. Người ta cho rằng đây là loại quạt lâu
đời nhất được sử dụng ở Thái Lan. Trước kia, quạt ba tiêu chỉ
làm từ lá cọ, nhưng ngày nay đã sử dụng các chất liệu khác,
như là lụa, lông vũ, len và nhung, song chiếc quạt vẫn được
gọi là ‘talapat’ hay ‘phat’.
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Mõ tre

Mõ tre của Việt Nam
Chất liệu: 		tre, gỗ
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc
học Việt Nam, Hà Nội,
Việt Nam

Chiếc mõ này được dùng để làm chuông báo động trong
trường hợp khẩn cấp hoặc dùng để báo tin trong cộng đồng.
Ở một số nơi, có qui tắc mà mọi người phải tôn theo tiếng mõ.
Thí dụ: gõ 3 hồi và 3 tiếng là gọi dân bản đi họp; gõ 1 hồi và 3
tiếng là tập trung cán bộ; gõ liên tiếp và dồn dập là báo động.
Cách sử dụng mõ này là một tay cầm mõ, tay kia cầm dùi gõ
vào thân mõ. Hiện nay loại mõ này vẫn còn sử dụng, thậm chí
còn có nhiều kiểu mõ bằng kim loại.
Chiếc mõ làm từ một gióng tre, giữ nguyên mấu ở cả hai đầu,
có tay cầm dài khoảng 5-7 cm. Khoét một rãnh rộng khoảng
3cm chạy dọc ống tre để tạo âm thanh. Cũng có làng làm mõ
bằng gỗ mít. Đối với người Tày, bên cạnh việc sử dụng mõ
để báo tin cho bà con họ còn đeo mõ vào cổ trâu để dễ tìm
khi chăn thả trâu trong rừng. Nếu nhà nào có nhiều trâu họ sẽ
đeo mõ vào cổ con trầu đầu đàn.
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Bubu (tiếng Brunei Malay)
Bẫy cá (cái đó) của Brunei

Nguyên liệu: mây, tre
Nơi lưu giữ:			 Bảo tàng Kỹ thuật
			 học Malay,
			 Brunei Darussalam

Bẫy cá

Bubu là tên gọi của một loại bẫy cá được làm từ tre và khung
mây dạng tròn dùng để đánh bắt cá nước ngọt. Vì vậy, nó có
hình dạng như một chiếc thùng tròn, và một đầu thuôn nhọn
giống hình nón. Ở miệng chiếc bẫy, phía có kích cỡ rộng hơn,
đặt một cái hom (hom có hình phễu) để cá và tôm chỉ có thể
vào qua một lối duy nhất.
Bẫy đánh cá bubu thường được theo chiều ngang dưới lòng
sông, suối nơi có độ sâu vừa phải chỉ có nước ngập tới đầu
gối hoặc ngang đùi.
Trước đây, bẫy đánh cá bubu được dùng trong một nghi lễ có
tên gọi alai bubu (điệu nhảy bubu), vì thể những người hát
cầu khấn gọi linh hồn bubu nhảy múa. Họ đứng xung quanh
bubu, đặt nó vào một vị trí để những người xem được thách
thức tham gia vào một cuộc đọ sức với bubu. Người ta tin
rằng, khi hát bài alai bubu, có được bubu là có thêm sức mạnh.
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Giỏ cá

Cheal Kor Sdouch
Giỏ cá của Campuchia

Nguyên liệu: tre
Xuất xứ:

quận Puok,
tỉnh Siem Reap,
Campuchia

Cái giỏ cổ thắt được ngư dân địa dùng để đựng những con cá
bắt được. Hình dáng đặc biệt cùng với chiếc nắp giúp ngăn
không cho cá ra ngoài. Chiếc giỏ thường được ngâm một
phần trong nước để giữ cho cá sống. Trên đường chuyển về
nhà hay ra các khu chợ, các ngư dân thường dùng lá lan dạ
hương bọc nhẹ cá lại để giữ cho cá tươi.
Người Campuchia có câu chuyện dân gian về chiếc giỏ cá
như sau:

“Ngày xửa ngày xưa, có một ngư dân nghèo khổ nọ
sống cùng với một người vợ vô cùng xinh đẹp. Người
chồngđi đánh cá mỗi ngày, nhưng người vợ lại để cho
chúng thoát bởi dưới chiếc giỏ cá có một lỗ hổng ở
đáy. Ngườivợ rất lười biếng và không lo lắng đến việc
sửa lại chiếcgiỏ. Người ta gọi cô là Srey kanh choeu
tlouh, “người đànbà với chiếc giỏ thủng”. Một ngày nọ,
một nhà buôn cùngvới vợ đi vãng lai qua đó rồi đem
lòng yêu cô ta. Ông tagian trá đổi vợ mình lấy cô vợ
của người đánh cá rồi đimất. Cô vợ mới của người
đánh cá rất đảm đang, cô sửalại chiếc giỏ cá, rồi giúp
đỡ chồng mình bắt được thật nhiềucá và đem ra chợ
bán. Họ trở nên vô cùng giàu có. Thayvào đó, nhà buôn
giàu có ngày nào đã mất đi toàn bộ giasản của mình,
bởi người vợ mới xinh đẹp của ông ta rất ãng phí và
quá lười biếng làm việc.”
Hiện vật nông ngư nghiệp

108

Dụng cụ cắt lúa

Pakato

Dân tộc Kajang, làng Tana Toa, thuộc vùng Bulukumba, phía

Dụng cụ cắt lúa của Indonesia
Nguyên liệu: tre, gỗ, sắt
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Indonesia, Jakarta ,
Indonesia

nam tỉnh Sulawesi, Indonesia dùng dụng cụ cắt lúa này. Theo
tiếng địa phương, nông cụ này được gọi là pakato. Người
Kajang kiếm sống chủ yếu bằng cách trồng lúa cũng như các
loại rau, củ, quả, cà phê, cacao, thảo mộc và các loại gia vị.
Lương thực chủ yếu của họ là gạo và thêm vào đó còn có ngô.
Cho đến nay, người Kajang vẫn duy trì những tập tục của tổ
tiên. Họ sống một cuộc sống không thực tế, tránh sử dụng
thiết bị hiện đại, bao gồm cả điện.
Phụ nữ Kajang chỉ giúp đỡ chồng và cha mẹ mình trong khoảng
thời gian nhất định, như mùa thu hoạch. Trong khi cắt lúa bằng

pakato, họ không được phép có những ý nghĩ tiêu cực. Sau
khi thu hoạch mùa màng, người Kajang tổ chức một nghi lễ
truyền thống gọi là “Rumatang”, do già làng (ammatoa) chủ trì.
Nghi lễ này bày tỏ sự tôn kính của họ vơi các vị thần. Phụ nữ
Kajang chuẩn bị nhiều loại thức ăn làm từ gạo trắng và gạo
đen để cúng tế, còn đàn ông buộc lúa thành những bó lớn để
phơi khô dưới nắng.
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Dụng cụ nông nghiệp

Baliung

Baliung có xuất xứ từ vùng tây Sumatra, Indonesia, nơi nổi

Dụng cụ nông nghiệp của Indonesia

Chất liệu:

gỗ, sắt, mây

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc gia
Indonesia, Jakarta,
		Indonesia

tiếng là vùng nông nghiệp phì nhiêu. Nó được dùng để đập
cho đất rắn thành tơi xốp và dễ canh tác. Ngoài ra còn giúp
loại bỏ cỏ và làm đất bằng phẳng. Vật dụng này được làm
bằng sắt, là phần quan trọng nhất. Hầu hết đàn ông sử dụng

baliung bởi công việc này đòi hỏi sức mạnh cơ bắp.
Các bằng chứng khảo cổ học cho thấy baliung đã được sử
dụng ở Indonesia từ thời tiền sử. Indonesia là nước nông
nghiệp với sản lượng dồi dào. Mỗi buổi sáng ở làng quê,
người nông dân đi bộ ra ruộng với chiếc baliung trên vai. Nếu
đi bằng xe đạp thì baliung sẽ được buộc gọn ở đằng sau. Ở
Indonesia, baliung có rất nhiều hình dạng tuy nhiên cách sử
dụng thì thường giống nhau. Ở Java, baliung có lưỡi sắt lớn
hơn và được gọi là cangkul.

Hiện vật nông ngư nghiệp

110

Nơm úp cá

Soum Chap Pa
Nơm úp cá của người Lào
Chất liệu: 		tre, dây buộc
Nơi lưu giữ: Bảo tàng Quốc
gia Lào, Vientiane,
CHDCND Lào

Loại nơm úp cá này được ngư dân địa phương ở Lào sử dụng
để bắt cá ở sông, hồ và suối. Nơi đâu có cá là nơi đó xuất hiện
loại nơm này. Cá là nguồn thức ăn chính ở nước Lào.
Người Lào có câu chuyện dân gian về chiếc nơm bắt cá này:

“Ngày xửa, ngày xưa, có một ông già nọ sống một
mình ởmột nông trại. Một ngày kia, ông cảm thấy rất
đói. Ông đãquá mệt bởi làm việc rất vất vả ở nông trại.
Trên đườngquay lại túp lều của mình, ông đi qua một
dòng suối. Ôngthấy một vài con cá và rất muốn ăn
chúng, nhưng lại khôngbiết làm sao để bắt cá lên. Trên
đường về, ông suy nghĩ rấtlâu vè việc làm thế nào để
có thể bắt lũ cá. Sau đó, ôngquyết định chặt cây tre
trong rừng và làm một chiếc nơmúp cá. Khi làm xong
chiếc nơm, ông đã có thể bắt cá và ăn.Chiếc nơm úp
cá này được sử dụng kể từ đó.”

Hiện vật nông ngư nghiệp
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Sảy thóc

Nyiru
Sảy thóc của Malaysia
Chất liệu:		cọ, mây, vỏ tre
Nơi lưu giữ: Cục Bảo tàng
		Malaysia,
		Kuala Lumpur,
		Malaysia

Đây là một loại nông cụ dùng để sấy thóc, lúa và ngũ cốc để
tách chúng ra khỏi trấu, bụi bẩn,... Sảy được đan bện rất chặt.
Thời xưa, phụ nữ thường làm công việc sẩy gạo. Chiếc sảy
được đưa lên ngang đầu. Bằng cách này, thóc được đổ vào
cái sảy (nyiru) và người sảy thóc dùng sức gió để sảy. Và kết
quả, chấu bay đi chỉ còn thóc ở trong nyiru. Chiếc nyiru này
có thể dùng để đựng cá, chuối hay bột khi phơi khô.
Trong cộng đồng truyền thống Malaysia, trước đây, nyiru được
sử dụng rất phổ biến trong các câu châm ngôn. Kích cỡ của

nyiru nhỉnh hơn kích cỡ của hai lòng bàn tay. Vì thế, nyiru
tượng trưng cho sự biết ơn dành cho những người giúp họ.
Trước đây, cuộc sống của người dân Malaysia gắn liền với
nền nông nghiệp lúa nước. Ngày nay, ở Malaysia, hiếm thấy
hộ gia đình nào còn sở hữu và sử dụng nyiru.

Hiện vật nông ngư nghiệp
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Thuyễn độc mộc

Baroto / Bayoto / Bauto

Thuyền độc mộc ban đầu được dùng để đánh cá và vận chuyển

(tiếng Manobo)

người hoặc hàng hoá. Để chọn gỗ đóng thuyền phải thực hiện

Bangka (tiếng Filipino)

giận của thần linh. Kích cỡ của thuyền baroto rất đa dạng, phụ

Thuyễn độc mộc của Philippines
Chất liệu:

gỗ ‘lauan’

Nơi lưu giữ:		Bảo tàng Quốc
		gia Philippines,
		Butuan, Philippines

một nghi lễ, đồ cúng phải có một con gà đỏ để tránh sự nổi
thuộc vào mục đích sử dụng, số lượng người cần chở và mực
nước của từng vùng. Thuyền có thể chở được nhiều nhất là
hai mươi người. Theo một số tài liệu lich sử, thuyền độc mộc
có thể trở được từ một đến hai mươi ‘cavan’ lúa gạo (tương
đương 1200 kg).
Do không có mái chèo katig, thuyền barato chỉ được sử dụng
trong các vùng nước nội địa, như rừng đước ở đầm Agusan,
miền nam Philippines, nơi các Manobo cư trú. Thuyền baroto
còn có một số công dụng khác. Ruột cây cọ sago (Metroxylon

sagu Rottb.) được ngâm rửa trong thuyền. Chất bột lắng xuống
dưới đáy thuyền gọi là unau, có thể được chế biến thành bánh
gạo hay một số loại lương thực khác. Trong một số trường
hợp, nó được sử dụng tạm thời để lúa trước khi vận chuyển
đến cối xay.

Hiện vật nông ngư nghiệp
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Bẫy cá

Tum Pla Yon (tiếng Thái)
Bẫy cá của Thái Lan
Chất liệu:

tre, vỏ tre

Nơi lưu giữ: Ban Kor Tai,
tỉnh Ubon
Ratchathani,
Thái Lan

Tum là một loại bẫy dùng để đánh bắt những loài cá trê di trú
(tiếng Thái gọi là ‘pla yon’). Mỗi năm vào đầu tháng tư, cá trê

pla yon ngược dòng sông Mekong di cư đến sông Mun. Sự
di cư theo chu kì của loại cá trê này là sự trợ giúp phát triển
kinh tế cho nghề cá - nhân tố kinh tế quan trọng nhất của làng
Ban Kor Tai. Bộ phận quan trọng nhất của chiếc tum là ‘nga’.
Nó là lối dẫn vào bên trong của chiếc tum. Một khi cá đã vào
trong nga, chúng sẽ không thể thoát khỏi bẫy nhờ có nga.

Ngư dân phải điều chỉnh và thay đổi kích cỡ của nga nếu cá
không thể bơi vào trong bẫy. Một số ngư dân đã thử áp dụng
kĩ thuật mới hoặc loại nguyên liệu mới để đan nga. Tuy nhiên,
sau nhiều thử nghiệm, họ đều thấy rằng tre là nguyên liệu tốt
nhất để tạo nên nga.
Trong mùa nước lên, hơn 200 chiếc bẫy được đặt dọc sông
Mun. Ngày nay, khu vực này đang phải đối mặt với nhiều thử
thách. Hệ thống sông suối, môi trường và con người nơi đây
đang thay đổi. Trong khi nhu cầu đánh bắt tăng dần, các dự
án phát triển kinh tế xuất hiện ngày càng nhiều, tiêu biểu là
Dự án Đập Pak Mun. Dự án này dẫn đến sự giảm sút đa dạng
giống loài cá ở nơi này. Với sự thay đổi này, sự đa dạng của
các loại bẫy đánh cá và hiểu biết về chúng cũng đang có chiều
hướng đi xuống.
Hiện vật nông ngư nghiệp
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Bù nhìn hình vượn

Bù Nhìn Hình Vượn
của Việt Nam
Chất liệu:

các nan tre được đan
với nhau (vẽ bằng
than củi hoặc nhọ nồi)

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam, Hà Nội,
Việt Nam

Bù nhìn do đàn ông làm, có tác dụng dọa chim, thú, để bảo
vệ lúa trước kỳ thu hoạch. Người ta treo những bù nhìn trên
rẫy, có thể kết hợp với dàn ống nứa hoạt động nhờ gió hay
nước, hoặc với cả mõ, để tạo thêm âm thanh làm cho chim
và thú rừng không dám đến phá mùa màng. Từ xưa tới nay,
đây là một cách thức truyền thống để bảo vệ sản xuất trong
điều kiện canh tác ở vùng rừng núi.
Bù nhìn đan bằng nứa với kỹ thuật đan nóng đôi. Hình nộm
vượn được buộc bằng dây mây cố định vào khung tre nhỏ;
riêng đầu vượn được đan tạo hình khối có đủ mắt, mũi, mồm
và tai. Hình dáng vượn nổi bật trên nền trắng bởi được vẽ bằng
than củi hoặc nhọ nồi.Trước đây, khi còn nhiều thú rừng, rẫy
luôn nằm xen giữa cánh rừng nên việc đuỏi chim, thú là công
việc rất quan trọng.
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Bẫy gà mồi

Bẫy Gà Mồi của
Việt Nam
Chất liệu:

tre, mây

Nơi lưu giữ: Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam, Hà Nội,
Việt Nam

Người Mường thường lấy gà trống làm gà mồi để bẫy gà
rừng. Lồng nhốt gà mồi có hình trụ nằm ngang, một đầu vát
nhọn, đan bằng tre kiểu lóng mốt, tạo hoa văn hình thoi. Đầu
vát nhọn để rỗng, đầu tròn còn lại được chắn bằng nhiều vòng
mây đồng tâm, trong đó vòng chính giữa có đường kính vừa
đủ cổ một con gà chui lọt. Sau đó, gà mồi được đặt vào bên
trong rồi chốt chặt lại bằng một đoạn tre. Gà mồi sẽ chui đầu
thò cổ qua vòng tròn bằng mây ở phía đầu kia của bẫy. Và
lồng gà được đặt ở một nơi trong rừng, rào kín xung quanh,
chỉ có một lối vào để gài một số bẫy thắt. Khi gà mồi trong
lồng cất tiếng gáy, các con gà rừng khác nghe thấy liền chạy
tới và bị mắc vào các bẫy. Hiện nay, người Mường vẫn sử
dụng dụng cụ này để bẫy gà rừng. Hàng năm, mùa bẫy gà
rừng thường từ tháng hai đến tháng tư và từ tháng chín sang
tháng mười âm lịch.

Hiện vật nông ngư nghiệp

Nhà xuất bản

www.unescoapceiu.org
Trung tâm Giáo dục châu Á-Thái Bình Dương về hiểu biết quốc tế (APCEIU), trực thuộc UNESCO
được thành lập vào năm 2000 - Năm Quốc tế về Văn hóa Hòa bình, nhằm thức đẩy giáo dục về hiểu
biết quốc tế (EIU) hướng tới Văn hóa hòa bình trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, dựa trên
thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Cộng Hòa Hàn Quốc và UNESCO. Để hoàn thành sứ mệnh của
mình, APCEIU là trung tâm đầu tiên trong khu vực hoạt động nhằm liên kết các chính phủ, Ủy bản
quốc gia của UNESCO, trụ sở chính UNESCO, học viện và cộng đồng xã hội của các Quốc gia thành
viên UNESCO trong khu vực.

www.seameo.org

Tổ chức giáo dục của các Bộ trưởng Đông Nam Á (SEAMEO) và một tổ chức liên chính phủ trong
khu vực được thành lập để tăng cường hợp tác khu vực về giáo dục, khoa học và văn hóa. 11 quốc
gia thành viên bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Malaysia,
Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam. 8 Quốc gia thành viên hợp
tác gồm Úc, Canada, Pháp, Đức, Phần Lan, New Zealand, Tây Ban Nha và Anh. 3 thành viên
trực thuộc là Hội đồng Quốc tế về Giáo dục mở và xa (ICDE), trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản
và Hội đồng Anh. Trải qua 4 thập kỷ phát triển, SEAMEO đã giúp các nhà lãnh đạo trong khu vực
phát triển nguồn nhân lực và đa dạng hóa tài năng trong giáo dục, văn hóa, sức khỏe, môi trường,
nông nghiệp và tài nguyên quốc gia.

www.seameo-spafa.org
Trung tâm khu vực về Khảo cổ học và Nghệ thuật của Tổ chức của các Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đông
Nam Á (SEAMEO SPAFA) có vai trò điều phối trong lĩnh vực khảo cổ và nghệ thuật. Trung tâm đã
tổ chức các hoạt động nghiên cứu và xây dựng năng lực nhằm làm nổi bật sự đa dạng văn hóa và
đặc tính riêng của khu vực Đông Nam Á, trau dồi nhận thức và bảo tồn di sản văn hóa, từ đó tăng
cường hiểu biết và chuyên môn về các lĩnh vực hoạt động. Trung tâm hy vọng sẽ nâng cao sự hiểu
biết lẫn nhau và hợp tác vì sự hiểu biết tổng hợp giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Danh sách các nguồn cung cấp ảnh

• Brunei Darussalam: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Phòng bảo tàng
		

Brunei, Bộ Văn Hóa, Thanh niên và Thể thao, Brunei Darussalam

• Campuchia: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Tiến sĩ Krisna Uk, Giám
		

đốc điều hành, Trung tâm nghiên cứu Khmer

• Indonesia: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Bảo tàng Quốc gia Indonesia,
		

Bộ Giáo dục và Văn hóa, Indonesia

• Hàn Quốc: Tất cả các bức ảnh được cung cấp vởi Bảo tàng Dân gian Quốc
		

gia Hàn Quốc, Cộng Hòa Hàn Quốc, trừ bức ảnh “Three Tiered Chest”được cung

		

câp bởi Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc

• CHDCND Lào: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Bảo tàng Quốc gia
		

Lào, Bộ thông tin, Văn hóa và Du lịch, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

• Malaysia: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Phòng Bảo tàng Malaysia,
		

Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia

• Philippines: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Bảo tàng Quốc gia Philippines
• Singapore: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Ban di sản Quốc gia Singapore
• Thái Lan: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Trung tâm Nhân học Công chúa
		

Maha Chakri Sirindhorn, Thái Lan

• Việt Nam: Tất cả các bức ảnh được cung cấp bởi Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
		

và Bà An Thu Trà, Phó Trưởng phòng phòng Truyền thông và Công chúng, Bảo tàng

		

Dân tộc học Việt Nam

