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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu đề cập chủ yếu đến vai trò của người thầy cúng trong đời sống văn hóa tinh thần của 
người Sán Chỉ ở Định Hóa, Thái Nguyên. Trong đời sống của người Sán Chỉ nói riêng và các 
dân tộc thiểu số ở nước ta nói chung, thầy cúng có một vị thế vô cùng quan trọng. Họ là tầng lớp  
ưu tú trong xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tộc người. Họ là người đứng giữa 
thần linh và con người, giữa cái thiêng và cái phàm, giữa lực lượng siêu nhiên và trần tục. Họ có 
nhiệm vụ giúp hai lực lượng đó có thể thông quan được với nhau để tìm ra những tiếng nói 
chung giữa hai lực lượng này. Đây là một nghiên cứu điểm, nên sẽ cung cấp những cái nhìn 
nhằm so sánh văn hóa giữa các vùng với nhau. 
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Abstract: 
 

This research investigates the role of the shaman in the cultural life of the San Chi people in 
Dinh Hoa district in Thai Nguyen province. In the life of the San chi in particular and of the 
ethnic minorities in general in our country, the shaman has s very important position. He is the 
elite of society, preserving and promoting the cultural values of ethnic groups. He is the 
intermediary between deities and humans, between the sacred and the ordinary, between the 
supernatural and the earthly. His duty is to help the two forces understand each other to find 
common voice. This is a case study which provides insight into the cultural comparison among 
regions. 
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