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Làm gì Ã h¡n ch¿ y¿u tÑ
mê tín trong thñc hành tín ng°áng thÝ M«u hiÇn nay
* Vi Thanh LËch
Thñc hành tín ng°áng thÝ M«u Tam phç là ho¡t Ùng diÅn ra phÕ bi¿n trong
Ýi sÑng sinh ho¡t tâm linh cça ng°Ýi ViÇt lâu nay, ngày 1/12 vëa qua ã °ãc
UNESCO công nh-n là di s£n vn hóa phi v-t thÃ ¡i diÇn cça nhân lo¡i.
Không thÃ phç nh-n nhïng nét ¹p trong nghÇ thu-t diÅn
x°Ûng dân gian này, të âm nh¡c, vi ¡o, trang phåc, ¡o cå ¿n không gian diÅn
ra nghi lÅ Áu °ãc chu©n bË r¥t công phu, phÑi k¿t hãp hài hoà thành mÙt chÉnh
thÃ thÑng nh¥t.

Â

Nhïng ng°Ýi trñc ti¿p diÅn x°Ûng và nhïng khán gi£
xung quanh hÍ dù muÑn hay không, cing ang tham gia vào mÙt ch°¡ng trình nghÇ
thu-t dân gian ·c biÇt, và chính hÍ là ng°Ýi trñc ti¿p ho·c gián ti¿p, l°u giï
l¡i nhïng giá trË tinh tuý nh¥t cça làn iÇu ch§u vn, cça vi iÇu dân gian, cça
trang phåc truyÁn thÑng...

Tuy nhiên, có mÙt thñc t¿ r±ng h§u h¿t nhïng ng°Ýi
tham gia nghi lÅ thñc hành tín ng°áng thÝ M«u Tam phç lâu nay không ngh) nh° v-y.
Ng°Ýi vi¿t bài này ã tham dñ không ít các buÕi lÅ, có nhïng buÕi diÅn ra thâu
êm suÑt sáng, có nhïng buÕi b¯t §u të tinh m¡ ¿n cuÑi ngày, có nhïng ng°Ýi
thñc hiÇn nghi lÅ (t¡m gÍi là) chuyên nghiÇp (ó là các thanh Óng hành nghÁ
thày cúng, xem bói...), có nhïng ng°Ýi (t¡m gÍi là) không chuyên (hÍ là nhïng
ng°Ýi mà theo các thày bói là có cn duyên vÛi các vË th§n linh ho·c có nghiÇp
ch°Ûng të ki¿p tr°Ûc nên ph£i mang thân thÃ mình hi¿n dâng cho th§n linh vÁ ngñ
Óng, nh-p th¿, Ã các vË th§n vÛi séc m¡nh vô biên cça mình có thÃ giúp hÍ gi£i
trë nghiÇp ch°Ûng ho·c gá bÏ cn duyên Ã cuÙc sÑng thñc t¡i °ãc "thu-n
buÓm xuôi gió").
Có nhïng buÕi lÅ mà ng°Ýi éng thanh Óng tiêu tÑn
hàng trm triÇu Óng Ã dâng lÅ lên các vË th§n linh và phát lÙc phát tài cho
chúng sinh, càng nhïng gia ình khá gi£ lÅ càng lÛn vì hÍ cho r±ng tài lÙc mà hÍ
có °ãc trên tr§n gian là do các vË th§n linh °u ái mang tÛi, vì th¿, hàng nm
ph£i mang dâng cúng th§n linh và chia sÛt cho bách tính. N¿u bÏ qua nhïng kho£n
tiêu tÑn vào vàng mã thì ây cing là mÙt ý ngh)a tÑt trong nghi lÅ này.
Có nhïng buÕi lÅ mà ng°Ýi éng h§u dù r¥t nghèo túng
cing ph£i cÑ vay m°ãn tiÁn Ã thñc hiÇn vì "nh° lÝi thày phán, không h§u s½
bË quß ph¡t, s½ luôn g·p tai ho¡ trong cuÙc Ýi". Không ai kiÃm chéng °ãc
h° thñc th¿ nào sau nhïng phán truyÁn ¥y, nh°ng nhïng ng°Ýi nghèo vÛi °Ûc muÑn
cháy bÏng °ãc thoát khÏi cuÙc sÑng khó khn cing g¯ng séc thñc hiÇn nghi lÅ.
MÙt màn khá thú vË mà h§u h¿t nhïng ng°Ýi tham dñ nghi
lÅ này Áu r¥t thích thú, ó là màn phát lÙc. Nhïng Óng tiÁn th-t °ãc phát t-n
tay ho·c ném tung lên trÝi cho "chúng sinh" nh·t ã xua tan nhïng mÇt
mÏi cça ng°Ýi dñ lÅ khi ph£i théc thâu êm ho·c nhËn n c£ ngày Ã phåc lÅ.
Có oàn cung vn sau mÙt buÕi lÅ ç 36 giá ã thu vÁ m×i
ng°Ýi të 4 ¿n 6 triÇu Óng, th-m chí nhiÁu h¡n n¿u thanh Óng là ng°Ýi giàu
có. ó là ch°a kÃ ¿n các gh¿ h§u dâng làm nhiÇm vå nâng khn sía túi, phåc vå khn
áo sau m×i phiên giáng Óng cça 36 vË th§n linh, rÓi các vË thç nhang cía Án...
Vô hình chung, ã hình thành mÙt bÙ ph-n ng°Ýi sÑng b±ng
nghÁ hát vn, h§u dâng, vi¿t sÛ, kh¥n lÅ. Còn các thanh Óng (t¡m gÍi là)
chuyên nghiÇp có thÃ sÑng sung túc nhÝ vào sñ dâng cúng cça các con nhang Ç tí.
DÅ th¥y r±ng, ranh giÛi giïa nét vn hoá truyÁn thÑng
trong thñc hiÇn mÙt nghi lÅ tâm linh vÛi viÇc mê tín dË oan là r¥t mong manh,
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 24 June, 2018, 16:05

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

vì v-y, Ã °a ra và thñc hiÇn °ãc các gi£i pháp h¡n ch¿ y¿u tÑ mê tín qu£ là
iÁu không dÅ dàng. Theo quan sát và tr£i nghiÇm thñc t¿ nghi lÅ này, tác gi£ Á
xu¥t mÙt sÑ gi£i pháp sau:
Thé nh¥t, vÁ phía các nhà qu£n lý xã hÙi, c§n ©y m¡nh
tuyên truyÁn b±ng nhiÁu hình théc và nÙi dung phong phú, linh ho¡t, sáng t¡o Ã
nâng cao nh-n théc cça cán bÙ, £ng viên và nhân dân vÁ nghi lÅ thñc hành tín
ng°áng thÝ M«u, xác Ënh ây vëa là sinh ho¡t vn hoá dân gian hÙi tå nhiÁu giá
trË nghÇ thu-t truyÁn thÑng tÑt ¹p, vëa là nghi lÅ tâm linh nh±m tho£ mãn nhu
c§u sinh ho¡t vn hoá tinh th§n cça nhân dân.
Të ó có Ënh h°Ûng úng ¯n trong công tác tuyên truyÁn,
v-n Ùng nhân dân thñc thi nghi lÅ vn minh, lành m¡nh, ti¿t kiÇm, h°Ûng ¿n nhïng
giá trË nhân vn tÑt ¹p cça nghi lÅ nh° t¡o dñng niÁm tin, tình yêu th°¡ng ùm
bÍc l«n nhau, sñ tha thé và dâng hi¿n... cho con ng°Ýi.
Thñc thi các biÇn pháp qu£n lý nhà n°Ûc Ñi vÛi ho¡t Ùng
diÅn x°Ûng trong thñc hành nghi lÅ, ch³ng h¡n nh° c¥p phép hành nghÁ Ñi vÛi nhïng
ng°Ýi tham gia oàn cung vn, nhïng thanh Óng...
Ban hành các quy Ënh vÁ tÕ chéc thñc hiÇn nghi lÅ thñc
hành tín ng°áng thÝ M«u t¡i các cía Án, cía phç nh° h¡n ch¿ tung tiÁn khi phát
lÙc, nghiêm c¥m dâng cúng, Ñt vàng mã, quy Ënh thÝi gian, thÝi l°ãng cça m×i
buÕi lÅ, quy Ënh vÁ sí dång àn, lÝi hát, iÇu múa, trang phåc phù hãp vÛi
nghi lÅ truyÁn thÑng...
Có chính sách qu£n lý ch·t ch½ ho¡t Ùng cúng lÅ t¡i
các cía iÇn t° nhân. ©y m¡nh thñc hiÇn tuyên truyÁn, giáo dåc, v-n Ùng nhïng
ng°Ýi hành nghÁ thày bói, thày cúng, các ông Óng bà cÑt tuân thç các quy Ënh
cça pháp lu-t và thñc hiÇn tâm phúc cça nhïng ng°Ýi "°ãc" và
"có kh£ nng" thñc hiÇn viÇc tâm linh.
Thé hai, vÁ phía nhïng nhà nghiên céu vn hoá, c§n kh©n
tr°¡ng hoàn thiÇn và phÕ bi¿n rÙng rãi h¡n nïa nhïng k¿t qu£ nghiên céu vÁ tín
ng°áng thÝ M«u Tam phç cing nh° nghi théc thñc hiÇn nghi lÅ h§u Óng, të ó xây
dñng và Ënh h°Ûng cho nhân dân thñc hiÇn nghi lÅ phù hãp vÛi phong tåc t-p
quán vëa b£o £m sñ tôn nghiêm, thành kính, chu©n mñc vëa thu-n tiÇn cho nhân
dân trong thñc hiÇn nghi lÅ.
Có nhïng dñ báo vÁ kh£ nng tÓn t¡i, phát triÃn và
giao thoa, ti¿p bi¿n cça nghi lÅ cùng vÛi sñ phát triÃn kinh t¿, xã hÙi Ã Á
xu¥t nhïng gi£i pháp giï gìn, phát huy y¿u tÑ tích cñc, h¡n ch¿ y¿u tÑ tiêu cñc,
góp ph§n thñc hiÇn vn minh trong thñc hiÇn sinh ho¡t tín ng°áng, tâm linh.
Thé ba, vÁ phía nhïng ng°Ýi tham gia nghi lÅ thñc hành
tín ng°áng thÝ M«u, c§n nh-n théc sâu s¯c ây là mÙt sinh ho¡t vn hoá tinh th§n,
có ý ngh)a trong viÇc gi£i to£ ph§n nào nhïng ©n éc nÙi tâm, góp ph§n làm thay
Õi tâm tr¡ng, tinh th§n theo h°Ûng tích cñc, të ó không ·t n·ng v¥n Á c§u
xin, mua Õi trong viÇc hành lÅ.
Không ngëng tìm tòi, nghiên céu Ã nâng cao hiÃu bi¿t
vÁ tín ng°áng thÝ M«u cing nh° nghi lÅ h§u Óng të ó có cái nhìn úng ¯n vÁ
sinh ho¡t vn hoá tâm linh nói chung, vÁ thñc hành tín ng°áng thÝ M«u nói
riêng.
Tín ng°áng thÝ M«u là nét vn hoá tÑt ¹p cça dân tÙc,
thÃ hiÇn truyÁn thÑng uÑng n°Ûc nhÛ nguÓn, t°¡ng thân t°¡ng ái. Ho¡t Ùng diÅn
x°Ûng thñc hành nghi lÅ giàu tính nhân vn, tích hãp nhiÁu lo¡i hình nghÇ thu-t
dân gian có giá trË và ý ngh)a quan trÍng trong Ýi sÑng vn hoá tinh th§n ng°Ýi
ViÇt.
Giï gìn và phát huy nhïng giá trË tÑt ¹p và lo¡i bÏ d§n
nhïng y¿u tÑ mê tín là viÇc làm c§n thi¿t, c¥p bách òi hÏi sñ vào cuÙc cça
toàn xã hÙi và sñ Óng tình çng hÙ, tham gia thñc hiÇn cça nhân dân, có nh° th¿,
mÛi phát huy °ãc hiÇu qu£ tích cñc cça di s£n vn hóa phi v-t thÃ ¡i diÇn cça
nhân lo¡i mà chúng ta ang sß hïu.
(Sß Vn hóa và ThÃ thao Ninh Bình)Â
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