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Ngày 14/4, khi gió mùa tây-nam
thÕi, m°a mùa s¯p r¡i, nhân dân cácÂ Â bÙ
tÙc Lào t°ng bëng tÕ chéc T¿t cÕ truyÁn Bun Pi May (Bun HÑt N·m hay T¿t Té n°Ûc)
vÛi °Ûc mong n°Ûc vÁ cho cuÙc sÑng sinh sôi, âm chÓi n£y lÙc.
M×i quÑc gia trên th¿ giÛi ón nm mÛi theo phong tåc
và truyÁn thÑng riêng. ÐÃ chào ón nm mÛi, m×i n°Ûc l¡i có nhïng lÅ hÙi Ùc
áo, mang -m b£n s¯c vn hóa truyÁn thÑng cça dân tÙc mình. Theo thông lÇ, nm
mÛi cça nhân dân các bÙ tÙc Lào b¯t §u të ngày 13 ¿n ngày 15/4 d°¡ng lËch. M×i
khi T¿t ¿n xuân vÁ, nhân dân các bÙ tÙc Lào l¡i t°ng bëng tÕ chéc lÅ hÙi té n°Ûc.
Trong lÅ hÙi này, ng°Ýi dân Lào và c£ khách du lËch n°Ûc ngoài, không phân biÇt
giàu nghèo, tôn giáo Áu cùng h°ßng niÁm vui, niÁm h¡nh phúc cça mÙt ngày hÙi
thñc thå.

Nm nay, T¿t té n°Ûc cça Lào diÅn ra trong ba ngày 14,
15 và 16/4. Vào ngày §u tiên cça T¿t Lào (ngày cuÑi cùng cça nm ci), buÕi
sáng ng°Ýi dân quét dÍn, lau chùi nhà cía s¡ch s½, chu©n bË n°Ûc th¡m, hoa và
buÕi chiÁu, ng°Ýi dân trong làng t-p trung ß chùa Ã làm lÅ cúng Ph-t, c§u nguyÇn,
nghe các nhà s° gi£ng ¡o.
Tåc té n°Ûc ngày T¿t cÕ truyÁn Bun Pi May cça Lào còn
có nét ·c tr°ng là trong nhïng ngày này không kÃ dù l¡ hay quen, dù có hay
không có Ëa vË trong xã hÙi cing Áu °ãc gia chç ti¿p ón ân c§n nh° nhau và
°ãc thÃ hiÇn sñ quý trÍng b±ng nhïng g§u n°Ûc dÙi lên kh¯p ng°Ýi khi ¿n
thm.Â MÍi ng°Ýi không chÉ té n°Ûc
vào nhau mà còn té vào nhà cía, Ó thÝ cúng, súc v-t và công cå s£n xu¥t Ã gÙt
ría iÁu x¥u xa, bÇnh t-t và c§u chúc nm mÛi sÑng lâu, m¡nh khÏe.
T¿t té n°Ûc nm nay ã b¯t §u t°ng bëng vÛi nhïng ho¡t
Ùng ·c tr°ng nh° r°Ûc Nang Sangkhane (Nàng Chúa Xuân), t¯m t°ãng, i chùa c§u
may và té n°Ûc t¡i trung tâm thç ô Vientiane
Bên c¡nh các nghi théc trên,
trong thÝi gian lÅ hÙi, mÙt sÑ ho¡t Ùng vui ch¡i khác cing s½ °ãc tÕ chéc dÍc
theo sông Mekong nh° ch°¡ng trình biÃu diÅn cça
các nhóm nh¡c dân gian, thi ¥u bóng chuyÁn, bóng á trên cát và xây lâu ài
cát.
T¡i hai tÉnh Champassak và
Savannakhet (B¯c Lào) và tÉnh Luang Prabang ß miÁn Nam, nhïng Ëa iÃm du lËch
nÕi ti¿ng cça Lào cing s½ tÕ chéc các lÅ hÙi truyÁn thÑng, tr°ng bày s£n ph©m
thç công và bán nông s£n cça vùng.
T¿t cÕ truyÁn cça nhân dân các bÙ tÙc Lào nm nay cing
diÅn ra trong bÑi c£nh ng°Ýi dân c£ n°Ûc ang t°ng bëng k÷ niÇm 60 nm ngày
thành l-p £ng Nhân dân Cách m¡ng Lào, h°Ûng ¿n 40 nm ngày QuÑc khánh và chu©n
bË cho ¡i hÙi £ng toàn quÑc s½ diÅn ra vào §u nm 2016.Â
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