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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Những lo lắng của các ông bố, bà mẹ người Thái ở Sơn La khi nhà có con 

gái lớn đến tuổi cặp kê; tình trạng các gia đình người Thái đua nhau lo hồi môn 

đắt đỏ cho con gái về nhà chồng, dẫn đến nhiều câu chuyện cười ra nước mắt khi 

không ít gia đình đồng bào khó khăn lâm vào nợ nần. Vì sao lại có sự biến tướng 

phong tục chuẩn bị hồi môn của đồng bào Thái-một phong tục vốn rất tốt đẹp và hệ 

luỵ của nó như thế nào? Đây là lý do thôi thúc chúng tôi thực hiện chương trình 

Phát thanh chuyên đề  tiếng Thái với chủ đề “Hồi môn cho con-Cha mẹ “cõng” 

nợ”. 

30 phút của chương trình là mạch xuyên suốt với những câu chuyện về 

những góc khuất sau ngày đón dâu của đồng bào Thái, sự biến tướng phong tục 

chuẩn bị của hồi môn, phân tích nguyên nhân sự biến tướng này, cũng như giải 

pháp tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, 

việc tang, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, những biến tướng gây phản cảm từ các nhà 

quản lý, nghệ nhân, người dân. Chúng tôi muốn chuyển thông điệp tới đồng bào 

Thái nói riêng, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao nói chung: Của cải vật 

chất rất quý, nhưng không phải là tất cả. Hạnh phúc lứa đôi phải được xây đắp từ 

sự yêu thương, chia sẻ và đồng lòng dựng xây cuộc sống từ đôi bàn tay lao động 

của đôi trẻ!  

Trân trọng! 

            NHÓM TÁC GIẢ 

 

 

 

 



Chương trình tham gia LHPT toàn quốc lần thứ XV năm 2022: 

KỊCH BẢN 

Chương trình Phát thanh tiếng Thái 

Thứ 7, ngày 23 tháng 4 năm 2022 

Chủ đề:  Hồi môn cho con- Cha mẹ “cõng” nợ 

       

Thực hiện: Bích Thủy-Tòng Anh-Lường Hạnh-Lường Huyền 
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Trường Trinh, thành phố Sơn La 

 

Nhạc hiệu chương trình Phát Thanh tiếng Thái 

Dẫn nam: Các phát thanh viên Tòng Anh, Lường Hạnh xin chào bà con và 

các bạn! Đã thành thông lệ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Phát thanh 

chuyên đề  hàng tuần. Mỗi tuần một câu chuyện, một vấn đề.  

Dẫn nữ: Chương trình tuần này, vẫn đang trong mùa xuân-mùa cưới hỏi, 

chúng ta cùng nhau bàn về câu chuyện lo hồi môn cho con gái về nhà chồng của 

người Thái và những hệ lụy từ sự biến tướng của tập tục này. 

Voxpop (Trên nền nhạc trống chiêng) 

1. “Con gái sắp về nhà chồng, lo lắm vì phải chuẩn bị của cải làm hồi môn 

cho con” 

 2. “Nhà ai có đông con gái thì càng lo nhiều, vì phải chuẩn bị hồi môn cho 

con gái đến tuổi xây dựng gia đình”. 



3.  “Nhà cũng khó khăn, nhưng cũng phải lo cho sắm sửa hồi môn cho con 

thôi. Cả bản, cả xã nhà ai cũng thế rồi. Thiếu thì đi vay mượn của anh em, họ hàng 

trước, thậm chí phải đi cắm nợ trước, rồi trả dần thôi”. 

Dẫn nữ: Vâng, những lo lắng, chia sẻ của các ông bố, bà mẹ người Thái ở 

Sơn La đã hé mở phần nào thực trạng ở không ít các bản làng vùng đồng bào dân 

tộc Thái bây giờ, khi nhà có con gái lớn đến tuổi cặp kê đó ko còn là những câu 

chuyện vui của bố mẹ.  

Dẫn nữ: Vì sao lại như vậy? Bởi theo đà phát triển của xã hội, bên cạnh việc 

loại bỏ những hủ tục rườm rà, thì một số nghi thức đám cưới tốt đẹp xưa, trong đó 

có tục lo hồi môn cho con gái về nhà chồng đã ít nhiều bị biến tướng theo hướng 

nặng về vật chất. Tình trạng đua nhau lo của hồi môn cho con gái đi lấy chồng theo 

hình thức biến tướng vẫn đang diễn ra phổ biến. Không chỉ là những hồi môn theo 

nghi thức truyền thống, nét đẹp văn hóa của dân tộc như khăn piêu, chăn đệm được 

làm từ chính đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ , nhiều gia đình thậm chí rất 

nghèo cũng phải cố lo cho con ti vi, xe máy, tủ lạnh…cho bằng chị, bằng em. Điều 

này dẫn đến tình trạng khóc dở, mếu dở của không ít gia đình, bởi sau khi con gái 

đi lấy chồng, cha mẹ lại gồng ghánh trả nợ. Nhiều gia đình đã khó, nay càng lâm 

vào cảnh khốn khó hơn.  

Dẫn nam: Hồi môn cho con gái về nhà chồng, đó là tập tục rất đẹp từ xa xưa 

của đồng bào Thái. Nhưng vì sao tập tục tốt đẹp ấy lại bị biến tướng và hệ lụy của 

sự biến tướng ấy như thế nào? Giải pháp nào cho tình trạng này? Chương trình Phát 

thanh hôm nay với chủ đề “Hồi môn cho con-Cha mẹ cõng nợ” sẽ đi tìm lời giải 

cho câu hỏi này! 

         

Phần I: Của hồi môn: Những góc khuất sau ngày đón dâu của đồng bào Thái. 

Nền nhạc Thái 

Dẫn nam: Mùa xuân, cũng là mùa cưới hỏi của đồng bào Thái Tây Bắc. 

Trong các bản làng, vẫn tiếng nhạc rộn ràng, vẫn không khí tươi vui, chúc tụng 

hạnh phúc lứa đôi dành cho cô dâu chú rể. Nhưng sau ngày đón dâu, ở không ít gia 

đình, nỗi lo, gánh nặng  trả nợ của hồi môn cho con gái về nhà chồng lại đè lên đôi 

vai của cha mẹ: 

            (Phóng sự: Hồi môn cho con-cha mẹ gánh nợ) 



Băng 1: “Rất nhiều của hồi môn. Phải tới 2 xe tải để chở” 

Băng 2: “Hồi môn nhà đó cho con gái về nhà chồng coi như đầy đủ tiện nghi 

cho cuộc sống mới, không thiếu thứ gì”. 

Người dân ở bản Hua Ít, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La bây 

giờ vẫn nhớ câu chuyện cách đây 2 năm khi cô dâu Cà Thị Lắm, ở bản Piệng, xã 

Nậm Păm, huyện Mường La về nhà chồng là người dân trong bản Hua Ít. Khi đó, 

cả bản ai cũng phải trầm trồ vì  hồi môn cha mẹ cô dâu cho con mang về nhà chồng 

2 xe tải đầy chở không hết. Không chỉ mấy chục bộ quà cho nhà chồng, rồi các bộ 

chăn, đệm, gối theo nghi lễ của đồng bào Thái, hồi môn của cô dâu còn đầy đủ tiện 

nghi và đồ sinh hoạt gia đình như: giường, tủ, bàn, ghế, ti vi, tủ lạnh, xe máy, nồi 

niêu, xoong chảo, bát đũa…trị giá phải đến bảy, tám chục triệu đồng. Cô dâu Cà 

Thị Lắm chia sẻ: Bố mẹ cô cũng chỉ làm nông nghiệp. Nhưng vì đây là phong trảo 

của các gia đình trong bản, trong xã rồi nên bố mẹ cũng cố cắm nợ trước  cho con, 

gồng gánh trả nợ mấy năm giờ còn chưa hết: 

Băng: “ Bố mẹ cũng không có đâu, nhưng con gái đi nhà chồng thì cũng 

phải đi vay mượn về lo cho con trước. Có khi bây giờ bố mẹ em còn chưa trả xong 

nợ”.  

Tương tự, nhà anh Cà Văn Sơn, ở bản Nẹ Tở, xã Hua La, thành phố Sơn La 

có 2 cô con gái đã đi lấy chồng. Đứa nào cũng được bố mẹ chuẩn bị hồi môn lên tới 

hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, không chỉ giường tủ, tivi, xe máy, tủ lạnh, mà gia 

đình anh Sơn còn sắm cho con cả máy cắt cỏ, két sắt, máy lọc nước…Anh Sơn hiện 

còn một con gái nữa  đang đến tuổi cặp kê, anh khá lo lắng, vì đã cho 2 con đầu thế 

nào, thì cũng phải lo nốt cho con còn lại như thế. Nếu so với mặt bằng kinh tế của 

dân bản, nhà anh Sơn cũng là hộ có nguồn thu ổn định từ trồng cà phê và chăn nuôi 

gia súc gia cầm. Nhưng vì nhà đông con gái, mỗi lần con về nhà chồng là anh chị 

vẫn phải đi vay nợ anh em họ hàng trước, mua đủ hồi môn cho con, rồi lo liệu trả 

dần: 

Băng: “ Nhà có nhiều con gái khổ thật. Cho chúng nó ăn học đã vất vả rồi, 

giờ lớn lên lấy chồng, đi nhà chồng lo của hồi môn cho con còn vất vả hơn nữa. 

Người ta có một con gái thì còn đỡ, nhưng đây có 3 con gái thì càng vất vả hơn”.  

      Nhạc nền Thái buồn 

Vài năm lại đây, lo hồi môn với các món đồ có giá trị cho con gái về nhà 

chồng đã trở thành phong trào ở không ít xã, bản đồng bào Thái ở Sơn La.  



Đơn cử như xã Hua La, một xã vùng ven thành phố Sơn La, với 15 bản, trên 

1.900 hộ, phần lớn đồng bào Thái sinh sống, cũng không ngoại lệ. Tính trong 3 

năm lại đây, cả xã có 141 cặp kết hôn, thì hầu hết các cặp vợ chồng trẻ người Thái 

kết hôn đều được cha mẹ lo của cải hồi môn. Theo ông Lèo Văn Tình, phó Chủ tịch 

UBND xã Hua La: Nhà có điều kiện thì không sao, nhưng nhà khó khăn thì thực sự 

là khổ sở vì lo hồi môn con, thậm chí là lâm vào nợ nần. Tại huyện Mường La, theo 

ông Nguyễn Văn Sáng, trưởng phòng văn hóa huyện: Bắt đầu từ các bản Thái ở xã 

Ngọc Chiến-Xã có điều kiện kinh tế nhờ nguồn thu từ du lịch khoáng nóng, sau đó 

phong trào lo hồi môn thiên về giá trị vật chất đã lan rộng sang nhiều bản Thái khác 

ở huyện, như Chiềng Lao, Pi Toong, Nậm Păm và một số xã di dân tái định cư thủy 

điện. Điều này dẫn tới tình trạng ganh đua giữa các gia đình trong bản về số lượng, 

giá trị của hồi môn, sự ỷ lại, đòi hỏi của con cái với cha mẹ: 

Băng ông Tình: “ Trường hợp gia đình có 2 hoặc 3 đứa con gái. Khi con gái 

cả đi nhà chồng được sắm nhiều của hồi môn vào thời điểm kinh tế còn ổn định thì 

không sao. Nhưng đến lúc con thứ 2, thứ 3 đi nhà chồng trường hợp lúc đó kinh tế 

gia đình khó khăn, hay gặp ốm đau bệnh tật thì sẽ gây ra sự ganh tẹ giữa các thành 

viên trong gia đình. Về việc này, trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng tuyên 

truyền bà con nhân dân để  làm sao giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 

trong việc cưới, việc tang”.  

Băng ông Sáng: “Tình trạng nhà gái chuẩn bị của hồi môn cho con gái về 

nhà chồng hiện nay đang có những mặt không phù hợp. Đã có những sự ganh đua, 

so sánh nên đã tạo ra những áp lực và nó trở thành phản văn hóa. Có những gia 

đình thậm chí phải vay mượn để cho con gái những tài sản. Chính những đôi nam 

nữ kết hôn cũng nảy sinh những đòi hỏi, ép buộc cha mẹ phải đáp ứng những yêu 

cầu về vật chất”. 

     Dẫn nữ: Là người con của đồng bào Thái, chứng kiến sự biến tướng những 

nét đẹp trong văn hóa cưới xin của dân tộc mình, trong đó có tục chuẩn bị của hồi 

môn nặng nề vật chất cho con gái, nghệ nhân ưu tú Cầm Vui, hiện đang sinh sống ở 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã trăn trở viết lên ca từ của bài hát “Muốn khóc vì 

của hồi môn”.  Bài hát như nói lên tiếng lòng của các bậc cha mẹ người Thái: 

           (Bài hát “Muốn khóc vì của hồi môn” của nghệ nhân Cầm Vui) 

         

(Quảng bá trên nhạc Thái) 



Nam: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh chuyên đề 

với chủ đề “Hồi môn cho con-cha mẹ cõng nợ” 

     Nữ:  Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh chuyên đề 

với chủ đề “Hồi môn cho con-Cha mẹ cõng nợ” 

  

Phần II: Biến tướng của hồi môn-Vì đâu nên nỗi: 

         Dẫn nam: Phụ nữ Thái bản tính rất siêng năng nên từ khi chín, mười tuổi đã 

tập thêu thùa, may vá và lớn hơn nữa thì cần cù việc đồng áng, nương rẫy, trồng 

bông dệt vải, lo lắng quần áo, cơm nước cho cả nhà. Bởi vậy, trong gia đình người 

Thái luôn giành cho con gái sự yêu thương đặc biệt. Từ xa xưa, khi con gái về nhà 

chồng, bố mẹ bao giờ cũng cho mang theo của hồi môn như chăn, đệm, vải vóc hay 

một số đồ nông cụ: 

                     (P/S: Hồi môn cho con gái trong đám cưới xưa của đồng bào Thái) 

Băng: “ Ngày tôi về nhà chồng thì bố mẹ cũng hoàn cảnh, nên chỉ lo cho 

con vài cái chăn, cái đệm để sử dụng và khăn piêu, gối thổ cẩm đem biếu bố mẹ 

chồng. Còn của cải vật chất lúc đó chỉ có anh em họ hàng thân thích bên ngoại mỗi 

người góp cho 1-2 con gà để gây giống. Vậy mà vợ chồng biết thương yêu nhau, 

cùng nhau chịu khó trồng trọt, chăn nuôi thì cũng có của ăn của để, gia đình hoà 

thuận, hạnh phúc, có dâu có rể như người ta”. 

Nhạc nền Thái nhẹ nhàng 

 Đã có đủ dâu, rể, nhưng đến giờ bà Tòng Thị Vinh, ở bản Mòng, xã Hua La, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vẫn không bao giờ quên ngày bà được gả về nhà 

chồng. Thương con, cha mẹ bà đã chuẩn bị cho con mang về nhà chồng những lễ 

vật khiêm tốn, nhưng rất thiết thực như  ấm chén, bát đĩa, xoong nồi, dao, cuốc, 

cày, bừa…Ngoài ra, còn chăn, đệm cho vợ chồng, các bộ làm quà cho ông, bà nội, 

ngoại, bố mẹ chồng, anh, chị, em chồng và vị đại diện nhà trai gồm chăn, đệm nằm, 

đệm ngồi, gối bằng vải dệt truyền thống nhồi bông lau. Để có được những lễ vật 

đó, bà cũng như bao người con gái Thái khác đã phải chuẩn bị dần trong nhiều 

năm. Khi sắp lấy chồng thì bà con trong bản có thể làm giúp hoặc nhiều nhà được 

mỗi nhà họ hàng giúp cho một hai bộ chăn đệm, và các vật dụng khác. Tới khi nhà 

họ hàng có con lấy chồng thì mình giúp lại. 

Theo ông Tòng Văn Xôm, người am hiểu về văn hóa Thái ở thành phố Sơn 

La: Tục mang của hồi môn của cô dâu về nhà chồng thể hiện nhiều nét nhân văn 

trong cuộc sống từ xa xưa của cộng đồng người Thái. Đó là trách nhiệm của cha mẹ 



lo lắng cho con cái; giáo dục con cái đức tính cần cù lao động. Nó còn thể hiện tình 

cảm láng giềng, họ hàng luôn cộng đồng trách nhiệm với nhau trong xây dựng cuộc 

sống. Đồng thời, của hồi môn của nhà gái cũng làm cho nhà trai bớt đi khó khăn 

phải lo việc cưới: 

Băng: “ Theo truyền thống của người Thái, con gái đi nhà chồng là phải có 

sính lễ, của hồi môn mang theo, đến nay tục lệ này cũng không bỏ được. Ý nghĩa 

của món quà này là để cảm tạ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ chồng, 

và họ hàng thân thích bên nhà chồng, gồm khăn piêu, gối dệt thổ cẩm, bộ chăn đệm 

được chính cô dâu làm, gọi là quà chúc mừng thượng thọ đấng sinh thành. Nhìn 

vào đó, bố mẹ chồng sẽ biết được sự chăm chỉ, khéo léo thêu thùa, dệt vải của 

người con dâu ngay từ thuở còn là thiếu nữ”. 
 

Dẫn nữ: Rõ ràng là tục mang của hồi môn của cô dâu về nhà chồng từ xa 

xưa rất đẹp, thể hiện nhiều nét nhân văn trong cuộc sống của cộng đồng người 

Thái.Vậy tại sao bây giờ, tục lo hồi môn cho con gái lại có nhiều biến tướng và 

nặng nề về vật chất đến vậy? Hiểu đúng nghĩa của hồi môn trong đám cưới ngày 

nay như thế nào?  

Dẫn nam: 2 vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là ông Quàng Văn 

Xôm, trưởng bản Nẹ Tở, xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và nghệ nhân 

ưu tú Cầm Vui, người đã trăn trở sáng tác một số ca khúc Thái về chủ để này sẽ 

cùng trao đổi xung quanh nội dung này. 

        (PV nữ trao đổi khách mời)  

1.Pv: Thưa nghệ nhân ưu tú Cầm Vui!  Vì sao bây giờ trong các bản đồng 

bào Thái  lại có tình trạng nhà nhà cứ phải lo hồi môn đắt đỏ cho con như vậy? 

         Ông Cầm Vui: “Do điều kiện kinh tế-xã hội phát triển hơn, những nhà có 

điều kiện muốn lo cho con tươm tất. Những nhà khác thấy vậy cũng làm theo và cứ 

như vậy thành gần như là phong trào của bản, ganh đua giữa nhà này với nhà 

khác”. 

2. PV: Việc các gia đình đua nhau chuẩn bị hồi môn đắt đỏ tốn kém cho con 

gái về nhà chồng đã gây ra những khó khăn gì cho các gia đình, thưa ông  Quàng 

Văn Xôm và nghệ nhân ưu tú Cầm Vui? 

-Ông Quàng Văn Xôm: “ Con gái về nhà chồng đang thấy đua đòi nhau về 

của hồi môn, rất tốn kém cho gia đình, bố mẹ. Đối với nhà kinh tế khá giả thì không 

phải lo lắng nhiều, nhưng với gia đình kinh tế trung bình, khó khăn thì phải vay 

mượn, rất vất vả”. 



-Ông Cầm Vui: “Có của hồi môn cho con về nhà chồng thì cũng vui vẻ đấy 

nhưng cuối cùng nhà mình thì thành nợ nần ”. 

3. PV: Theo 2 ông có cần thiết phải lo nhiều của cải, hồi môn đắt đỏ như vậy 

cho con gái về nhà chồng không và cần phải làm gì để thay đổi nhận thức của bà 

con? 

-Ông Quàng Văn Xôm: “ Tôi mong muốn tình trạng trao của hồi môn có giá 

trị sẽ được giảm bớt để phù hợp với khả năng của từng gia đình giống như truyền 

thống cưới xin trước đây, để bố mẹ cũng không phải phiền lòng nhiều”. 

-Ông Cầm Vui: “ Con cái mình còn trẻ, có sức khoẻ thì còn làm ra của cải 

vật chất. Còn bây giờ mình già rồi, mà còn cố gắng lo mua sắm của cải cho con 

bằng được trong khi nhà mình còn thiếu thốn là không nên”. 

4. PV: .Chúng tôi được biết là những bài hát của nghệ nhân Cầm Vui về vấn 

đề hồi môn, sính lễ đã được đưa vào không ít các buổi tuyên truyền tại các bản. 

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi  giới thiệu tới bà con và các bạn bài hát 

“Dở khóc, dở cười” một trong nhưng bài hát đó của nghệ nhân ưu tú Cầm Vui. Bài 

hát như gắm tiếng lòng của ông tới bà con, với mong mỏi bà con sẽ thay đổi nhận 

thức, không nặng nề vật chất cho lễ cưới: 

                  (Bài hát “Dở khóc dở cười” do NNUT Cầm Vui sáng tác) 

                              

(Quảng bá trên nhạc Thái) 

            Nam: Tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

            Nữ: Chung tay bài trừ các hủ tục lạc hậu 

  

 

Phần III: Đừng để “Hồi môn cho con-Cha mẹ cõng nợ”: 

Dẫn nam: Làm sao để chuyện dựng vợ, gả chồng cho con cái thực sự là 

niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi nhà và không còn tình trạng nhiều bậc làm cha 

làm mẹ ở đồng bào dân tộc Thái dở khóc, dở cười khi con gái đến tuổi lấy chồng? 

PV chương trình đã phỏng vấn ông Đỗ Thế Công, phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể 

thao và du lịch tỉnh Sơn La về nội dung này: 



             (Phỏng vấn ông Công-PGĐ Sở Văn hóa-Thể thao và du lịch tỉnh Sơn 

La) 

1.PV: Thưa ông, dưới góc độ cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, ông có 

nhìn nhận như thế nào về sự biến tướng của một số nghi lễ trong đám cưới của 

đồng bào Thái, trong đó có tục lo hồi môn cho con gái về nhà chồng hiện nay? 

Ông Công: Đánh giá thực trạng thì hiện nay, trong sự phát triển của cơ chế 

thị trường, việc tổ chức các nghi lễ trong đám cưới của đồng bào Thái đang chịu 

những tác động lớn, nên xảy ra sự biến tướng ở một số nghi lễ trong đám cưới là 

không tránh khỏi. Đặc biệt là việc tặng quà tràn lan, quà đều mua ở chợ, kể cả chăn 

đệm trước kia tự làm, nay cũng mua ở chợ. Của hồi môn của gia đình nhà gái, một 

số gia đình còn nặng nề, ganh đua, một số gia đình khó khăn phải vay mượn. 

2. PV: Ngành và các địa phương trong tỉnh đang có những giải pháp cụ thể 

nào để khắc phục tình trạng này? 

Ông Công: Trong nhiều năm qua, ngành Văn hóa-Thể thao và du lịch đã 

tham mưu để triển khai có hiệu quả việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà 

nước trong việc cưới, việc tang và việc thực hiện quy ước, hương ước trong đời 

sống và xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền vận động người dân để bảo tồn các 

nét văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó có lễ cưới. Về chuyên môn, Sở đã 

cùng các ngành, huyện, thành phố thực hiện các dự án, chương trình bảo tồn phát 

huy các di sản văn hóa, phục dựng và giới thiệu các nét văn hóa đậm đà bản sắc 

dân tộc của đồng bào Thái, trong đó có lễ cưới để tuyên truyền, vận động, định 

hướng người dân. 

PV: Xin cảm ơn ông Đỗ Thế Công, phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và 

du lịch tỉnh Sơn La! 

Nhạc cắt Thái ngắn 

Dẫn nữ: Gia đình có điều kiện cho con của cải, vật chất hồi môn khi về nhà 

chồng là điều đáng quý. Nhưng điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn cũng cố nợ 

nần để lo cho con cho bằng chị, bằng em. Điều đó có nên không? Chắc bà con 

mình cũng đã có câu trả lời rồi. Thực tế, cũng có nhiều bạn trẻ người Thái được cha 

mẹ tổ chức đám cưới theo đúng nghi lễ truyền thống của dân tộc. Đến giờ cuộc 

sống của các bạn ấy vẫn hạnh phúc, kinh tế gia đình ổn định từ chính đôi tay cần cù 

lao động của mình đấy bà con, như câu chuyện của đôi bạn trẻ Vì Văn Bun, Vì Thị 

Hiền ở bản Mòng, xã Hua La, thành phố Sơn La là một ví dụ: 



(PS ngắn: Vật chất chưa hẳn làm nên hạnh phúc lứa đôi ) 

TĐ nền làm cỏ cà phê 

-Băng Vì Thị Hiền: “Mình về nhà chồng được gần chục năm nay rồi. Hồi đó 

2 bên gia đình cũng không có nhiều điều kiện nên đã thống nhất làm đám cưới đơn 

giản, đúng nghi lễ của dân tộc. Dù không có của cải, hồi môn đắt đỏ bố mẹ cho, 

nhưng chúng mình cũng không thấy buồn. Vì bố mẹ đã nuôi lớn trưởng thành thì 

phải tự lập thôi” 

-Băng Vì Văn Bun: “Nhà gái không đòi sính lễ, nhà mình cũng không nặng 

nề hồi môn bên vợ ”. 

Với suy nghĩ ấy, ngay sau khi lập gia đình, đôi vợ chồng trẻ Vì Thị Hiền và 

Vì Văn Bun, ở bản Mòng, xã Hua La  đã bắt tay ngay vào trồng, chăm sóc 2 hecta 

nương cà phê, cây ăn quả. Tận dụng nguồn suối khoáng nóng thiên nhiên, vợ chồng 

lại bàn gia đình mở dịch vụ tắm suối nước nóng và phục vụ các món ẩm thực dân 

tộc. Nguồn thu đều đặn từ đó đã giúp kinh tế gia đình Hiền Bun ngày một ổn định, 

làm được nhà mới, mua sắm tiện nghi phục vụ sinh hoạt và chăm lo con cái  học 

hành.   

TĐ nền làm cỏ cà phê 

-Băng Vì Văn Bun: “Cứ chăm chỉ lao động chắc chắn sẽ có tiền. Mà đồng 

tiền từ mô hôi công sức của mình mới  thật sự đáng quý”. 

-Băng Vì Thị Hiền: “Yêu thương nhau nên vợ nên chồng là điều quan trọng 

nhất. Chúng mình còn trẻ, phải chăm lo lao động thôi” 

(Nổi bài hát Vợ cùng chồng làm giàu) 

Dẫn nam trên nền cuối bài hát: Quả vậy, của cải vật chất rất quý, nhưng 

không phải là tất cả. Hạnh phúc lứa đôi phải được xây đắp từ sự yêu thương, chia 

sẻ và đồng lòng dựng xây cuộc sống từ đôi bàn tay lao động của đôi trẻ, như lời bài 

hát “Vợ cùng chồng làm giàu” do nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến sáng tác, cũng như 

mong muốn của không ít bà con người Thái sau đây. Đó là thông điệp mà chương 

trình muốn gửi tới bà con và các bạn trẻ. 30 phút của chương trình Phát thanh 

chuyên đề tiếng Thái với chủ đề “Hồi môn cho con-Cha mẹ cõng nợ” đến đây là 

hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại! 

                             Voxpop trên nền nhạc trống chiêng Thái 



1. “Của mình tự làm ra như mỏ, của bố mẹ để lại như lũ trôi sông” 

 2. “Bà con hãy tổ chức đám cưới văn hóa, không thách cưới, không nặng nề 

của hồi môn”. 

 3. “Tuổi trẻ có sức khỏe, có sức lao động, không nên đòi hỏi cha mẹ của hồi 

môn, mà phải làm ra của của vật chất từ bàn tay lao động của mình”./ 

 

Link chương trình đã phát sóng: 

https://vov4.vov.gov.vn/Thai/chuongtrinhthu7-2342033224202210mp3/chuong-

trinh-phat-thanh-quam-tay-thu-7-mu-23-cam-buon-4-pi-2022-c1466-424754.aspx 

       

Hết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


