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GIÁ TRỊ TÍN NGƯỠNG TRUYỀN 1 HỒNG CỦA NGƯỜI DAO TIÊN
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN DỀ DẠT RA1

TS. Lý Hành Sưn
Viện Dân tộc học
Tóm tăt: Tín ngưỡng truvẽn thông cưa người Dao Tiên cũng như rộc người Dao được

hình thành tiling quá trình lịch sứ tộc người, cô vai trò tu lờn trong việc duy trì các nghi lề. ìễ
hội cứa dông bào. Đạc biệt, gắn với nghi lể, tín ngưỡng là thực hành nhừng dặc trưng văn hóa
như các ỉoạị nhạc cụ, điệu múa. bài hát và thơ cúng, nghệ thuật trang tri. đồ ấm thực dâng

cùng, lê phục, tranh thờ.... Do dò. tin ngưỡng truyền thòng cùa nhóm Dao Tien cùng như các
tộc người thiêu sô là di sán vấn hóa, cân có giói pháp rhiêt thực đê hao tồn và phát huy

những yêu tò tích cực trong hôi cánh phát triển kinh tê thị trường. loàn cầu hóa và hội nhập.
Từ khóa'. Giá trị tín ngường truyền thòng, vồn dề dặt ra. người Dao Tiền.

Abstract: The traditional beliefs of the Dzao Tien people as well as of the Dzao
community have been constructed throughout their history'. Their traditional beliefs play an

important role in the current rites, rituals, andfestivals of the Dzao people. Culturalfeatures

such as musical instruments, traditional dances, folk songs, spiritual poems for worshiping,
decorative arts, holy food offerings', festive costumes, hole paintings, etc., are attached to

their traditional cultural practices and ritual beliefs. Therefore, the traditional belief of the

Dzao and many ethnic groups are deemed a cultural heritage, which needs to be preserved

and promoted appropriately to develop positively it! the context of market economic
development, globalization, and integration.
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Mỏ- đầu

Dao Tiên là nhóm địa phương cùa dân tộc Dao, vời đặc điôtĩi nôi bật là phụ nữ mặc
vảy hơ in hoa văn hình sóng biên màu xanh lơ, tại cô áo phía sau gáy có dinh mấy đồng tiền

xu băng kim loại- Nhóm Dao này có số dãti bang khoáng 1'3 Tông dãn số tộc người Dao, sinh
sồng chủ yêu ừ miên núi phía Băc, bao gồm hai tiểu vùng Đông Rắc và Tây Bắc. ờ Dông

Băc. đòng bào sinh sông phân tán tại các huyện Nguyên Bình (tính Cao Bàng), Ngân Sơn,
Ba Bé, Bạch Thông, Chợ Đồn (tinh Bắc Kạn), Nà Hang, Lâm Binh. Chiêm Hóa, Hàm Yên,

Bái viẽt là kéi quá cua đé lùi câp Cơ sơ năm 2020 "lõng quan lìghìírì cứu vê người Dau Tien ơ J iệt Xam", do
Viện Dàn tộc học quàn lý. TS. Lý Hành Sơn lâm chú nhiệm.
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Yên Son (tỉnh Tuyên Quang). Bắc Quang (tình Hà Giang),... ờ Tây Bắc, người Dao Tiền có
mặt tại các huyện 'lãn Sơn. Thanh Sơn (tinh Phú Thọ). Đá Bắc, Mai Châu (tinh Hòa Binh).

Phù Yên, Mộc Châu (tinh Sơn La),... Sau năm 1990, một bộ phận của nhóm Dao này di cư váo
Tày Nguyên và sống khá tập trung tại xã Ea irieo, huyện F.a H’ico (tinh Đẳk Lắk). Các địa
bản sinh sống cùa dồng bào tuy phong phú về diều kiện tự nhiên nhưng thường bị chia cắt, gây

khó khăn cho phát triển, nhât là đôi vói việc gìn giừ ban sãc và giao lưu giữa các cộng đông,

bời vi phàn bố dân cư Đao Tiên giữa các huyện đều cách xa nhau và phân tán. Song, nhờ việc
duy tri và phải huy các giá trị tín ngưỡng truyền thống, từ bao dời nay. người Đao Tiên dừ cư
trú ơ những địa phương khác nhau nhưng vẫn giữ được tinh lien ket cộng đông cư trú, trên cơ

sờ thực hành các nghi lề, lễ hội trong phạm vi gia đình, dòng họ và thôn làng.

1. Khái quát về tín ngtrỉhig truyền thống của người Dao Tiền

về khái niệm, tín ngưỡng được hiểu là đửc tin hay niềm tin vào một lực lượng siêu
nhiên, thần bí, tức tin ngường không bao trùm lên tôn giảo mà chi là bộ phận quan trọng câu
thành tôn giáo (Nguyền Văn Minh, 2009, tr. 17-18). Qua các công trình đã công bố cũng như

két quà điền dà tại nhiều địa phương người Dao cho thấy, khác với các nhóm Dao Đo, Dao

Tuycn do có một sổ ít đã bị lói kéo theo đạo Tin Lành, nhóm Dao Tiền vần duy tri nhùng nét

cơ bàn cúa tín ngưỡng truyền thong, thể hiện rõ qua the giới quan dân gian, các hình thức thờ
cúng cổ truyền, nhất là vần thường xuyên tồ chức một sổ nghi lề, lề hội trong phạm vi gia

đình, dòng họ và cộng đồng cư tnì. Các hĩnh thức tín ngưỡng này không chi góp phân báo
tồn bàn sắc cúa người Dao Tiền, nhất là các yêu lô văn hóa phi vật thê tiêu biôu, mà còn lưu

giữ tính đa dạng đối vói văn hóa lộc người Dao trong bối cánh gia tăng đồ thị hóa. toàn câu
hóa và hội nhập.

Qua thế giới quan dàn gian, tin ngường cùa người Dao Tiền phản ánh vù trụ băng một

thế giới vói 3 tầng: tầng trên là nơi sống của các vị thằn và người khống lô. tàng giữa là quê
hương cua người sống, tằng dưới - đất nước cua những người lùn. Thê giới và sự sông ứ 3
tầng the giới được tạo ra bới thần Bàu cố {Cạppò) (Bế Viết Dăng và lập thề tác giá. 1971,

Ir. 289). Khi tạo lập thế giới vã sự sông của nó, Ràn Cô cũng tạo ra các thần linh đê cai quán
thế giới: trên ười có các thiên thần (ỉùng mien) như Ngọc Hoàng (Co chóng hay Co thin),

Thái thượng Lão Quân (Lù quân), thổn sâm sét
dưới nước có hà bá (hòi phun), lung
vương (sui lũy hùng)...-, thế giới người sổng có thần thố địa (đao thâu miến), thổ công (dố

mien), than lúa gạo, thần chăn nuôi,... Ngoài các vị thân linh, còn có nhiêu loại ma (miên).
trong đó có ma tổ liên. Theo quan niệm của dồng bào, các loại ma thường do sự sông (ca nai
nàng) khi chết biến hóa thành. Vi vậy, tuy có nhiều thần linh vá ma nhưng có thế chia làm

hai loại: ma lành (icing) và ma ác (đóa). Loại lành gôm các con ma và thân linh giáng phúc,
bao vệ cuộc sống cùa con người, phù hộ gia súc và vật nuôi, đó là Ràn Vương (Pụa cong).

các bậc tô tiên (cha phin miên), tô sư nghê cúng (sai tía) và thây thuôc (đìa mà), thân nông,
(hô công, thô địa, Ngọc Hoàng..., cùng âm binh cúa người dã qua cáp sác. Loại ác là những
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con ma thường gây tai họa cho người, cãy trồng và vật nuôi như ma sông, ma suối, ma núi,

ma cùa những người chết bất dắc kỳ tỉr (tái thung}....

Người Dao Tiền còn quan niệm rằng, con người và mọi vật sống trên thế giới đều có
hồn {hòn}. Hồn là trung tâm cứa thể sống, nhung lại nhẹ hơn thực thể và vô hình. Ớ con

người, do hổn giống như hình bóng cùa thực thể. nèn hồn cùa người lớn cung như tre em có

the bay ra khỏi thân thê đê vui chơi ỡ xung quanh hoặc di chu du sang thể giới tô tiên. Nếu

con người gặp các trường họp hoáng sự, bị cơn sốc mạnh, làm việc quá sức..., hồn cũng sè
thoát ra khói thân thê, lảm cho người cám thấy một mòi, ốm đau, thậm chí bị điên. Nếu hồn
bay di, lạc dường về, hoặc bị ma dữ bắt mà bói thấy thì phải mời thầy cúng đến làm lễ gọi

hôn. dâng lè vật cho ma dữ, rồi chuộc lấy hỏn về cho người ốm khói bệnh. Hồn cũa ai đó

vĩnh viền bay di không trơ về thì người ấy sè chết. Khi chết, thề xãc sẽ lan di, một sổ tồn tại
ỡ mộ như xương, sọ, tóc...: số khác như lim, gan, thịt... sc bay sang một thế giới mới. Trong

thê giới mới do tô tiên hay một thánh thần khác cai quân, hồn và thề xác gặp nhau hóa thảnh
người và sổng ớ đó cùng vói tố tiên; song người ấy cũng có thể biến thành chim. thú... nếu
có tội nặng trong cuộc đời cùa minh khi sõng ờ trán gian. Trong thể giới người sons, do thế

xác người chêl lôn tại không nguyên vẹn nên hồn người chết hóa hình dưới dạng con ma dể
theo dõi. phù hộ sức khóe cùng các công việc làm ăn cúa con cháu, dồng thời dược con châu

thờ cúng ương các dịp lễ. tểt hoặc khi trong nhà cỏ công việc hệ trọng.
Tín ngưỡng truyên thông ỉà cơ sỡ đê người Dao Tiên duy tri và thực hành các nghi lễ,

lè hội dàn gian trong phạm vi gia dinh, dòng họ và cộng đồng cư trú. Dó là các hình thức thờ
cúng và nghi lề diễn ra trong mồi hộ gia đình, như cúng tố tiên và các loại ma nhà (bao gồm
thỏ thần, ma bếp, ma cưa, ma buồng...); tò chức các nghi lề trong chu kỳ đời người, đặc biệt

là câp sãc 3 đèn và cúng ma Bàn Vương, cưới xin, tang ma, gọi hồn và cúng chừa bệnh, tao

mộ,... ơ câp dộ dòng họ. có các nghi lề như cúng ma dòng họ ịsứ chơ lầu miến} tại bàn thờ
cưa dòng họ vào cảc dịp lễ lớn và tết Nguyên dãn, lết tháng Bay (lịch àni)...; cúng vào dịp
lập thu {nhiện thiẻìiỵ. tập nháy múa (hồ là miến] hoặc tết nhảy (nhàng chồm dáo} dược tổ
chức vào dịp tèt Nguyên đản dành chơ các thanh (hiếu niên nam trong dòng họ học nhãv

múa và hát theo các bài cúng, học sách cúng và chừ Nôm Dao, sư dụng các loại nhạc cụ...;
câp she bậc cao và cúng ma Bàn Vương;... Các nghi lỗ ơ cấp cộng đồng thôn làns có cúng

miêu làng (sít miu miên), quét lảng và diệt trừ sâu bọ ịtchấn hão), khai xuân (tchấu ỉiệp
thun}... (Lý Hành Sơn, 1993, tr. 49-51). Các lề tiết diễn ra trong mỗi gia đình có tết năm mới,

têt tháng Bày và nhiêu lô tièt khác cùng các nghi lễ liên quan lới trồng trọt, chăn nuôi, săn
bấn chim thú, đánh bắl cá (lề cúng trước lúc ngà cây to, cúng trước khi gieo trồng, cúng
những con ma được bói thấy là thù phạm gây bệnh dịch cho vật nuôi.... kể cà những ngày
kiêng kỵ không đĩ sán xuất, không mua bán gia súc...); song đáng tiêc hiện nay nhiều nghị lề
vả kiêng ky ấy chỉ còn tôn tại trong kỷ ức của đồng bào.
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2. Giá trị của tín ngưỡng truyền thống

Kêt qua nghiên cứu chi ra rằng, tín ngưỡng truyền thống cùa tộc người Dao, bao gồm
nhóm Dao Tiền khồng chi có giá trị về mặt tàm linh và nhân văn mà còn lả di sán vãn hóa cùa
tộc người. Đặc biệt, tín ngưỡng rất quan trọng cho việc duy iri và thực hành thường xuyên
những đặc trưng văn hóa tiêu biếu cùa người Dao. trong đó đáng chủ ý là:

- Tín ngưởng với các quan niệm truyền thống về thê giới tự nhiên và xã hội luôn thé hiện
rồ nét những đặc trưng trong tri thức dân gian cũa người Dao Tiền mà đại diện là tầng lớp tinh
hoa của cộng đồng. Những đặc trưng này khác biệt ít nhiều giữa các nhóm Dao và các tộc

người, thường biểu hiện ó việc phân ánh và giài thích về thế giới xung quanh con người; về sự
sồng và các hiện tượng tự nhiên; về sức khóe, bệnh tật và cái chết; về sự phù hộ của thần lính

và lổ tiên đối với các hoạt dộng của con người;... Các quan niệm này là cơ sớ dè hình thành và

duy tri cãc hình thức thờ cúng cùng các nghi lề trong gia đinh, dòng họ vả cộng đồng, như thờ
cúng tổ tiên, cũng các nhàn thần và nhiên thần phù hộ sức khỏe con người..., các nghi lễ liên
quan lới trồng trọt, chăn nuôi, săn băt, trao đối mua bán, làm nghề thù công.
- Nhở các nghi lễ ờ cấp dộ gia đình và cộng đồng, dời sổng tinh thần cùa người Dao

Tiền thường xuyên được giãi tỏa. mọi người thòa mần về mặt tâm linh, tâm lý. Từ đó, giúp

họ gia tăng ỷ thức về vai trò các nghi lễ, tiực liêp irái nghiệm về sự thiêng liêng và nghiêm
cân cũa tố tiên cùng nhiều thánh thân được tôn thờ trong nghi thức thờ cúng, khi thực hành

các nghi lề, lễ hội. Đày là cơ hội giúp họ có cảm giác “thăng hoa", toại nguyện ước muốn

trong cuộc sống đời.thực. Nhờ vậy, sau nghi lề, họ sẽ háng hái sàn xuất, tham gia công tác xã
hội, thực hiện tốt các quy ưỡc cùa thôn làng về an ninh trật tự xã hội..., góp phần thúc đây

phái triên kình tê - xã hội ơ địa phương.
- Tín ngưỡng truyền thống rấl có giá tộ duy trì các yếu lố văn hóa vật thế tiêu biểu cùa

người Dao Tien, như chừ viết và các loại sách cúng ghi chép những chương trinh thực hành
nghi lễ, các bài khốn huỊíc hát khi cúng.,.; nhạc vụ dừng cho các bùi múa nghi lỗ, íẽ phục,
tranh thờ; các loại đàn cúng bày ớ gìừa nhà hay ngoài nhà trong diễn trình mỗi nghi 1c; các lễ

vật dâng cúng và phục vụ nghi lẻ; các hình thức trang trí cho lễ đường và dàn cúng; tiền giấy
bản củng các loại dụng cụ tạo ra giấy bán và in an hoa văn trang trí thành tiền âm phủ;...
- Tín ngưởng còn giúp bào tồn ngôn ngữ tộc người và các yếu tồ văn hóa phi vật thể

liên quan tới tín ngưỡng thông qua các quan niệm dân gian, vai trò của mỗi hình thức thờ
cúng găn với những lồ thức, nghi lễ khác nhau. Đặc biệt, tín ngưỡng truyền thống rất có giá
trị duy trì nội dung phân ánh cùng như viộc thực hành thường xuyên các bài cúng, bồi hát,
múa, phép thuật trù tà ma,... Bên cạnh đó, tín ngưỡng còn phán ánh rõ nét VC ý nghĩa của
mồi bức tranh thờ, mỗi hiện vật được bày cúng trong, từng nghi lề, nhùng bài nhạc cùa các

loại nhạc cụ..., ke cả mội sổ kiêng kỵ nhầm đăm bão trật tự khi thực hành nghi lề và bão vệ

mòi trường diễn ra nghi lễ.
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• Các hình thức tín ngưởng được thể hiện qua quan niệm và việc thực hành các nghi lề.
lễ hội còn là môi trường nãng động để cá nhân và cộng đồng người Dao Tiền không chi hường

thụ mà còn trực tiêp sáng tạo những nguyên bán va dị bán văn hóa mới, nhất là các loại hình

nghệ thuật trang tri, íihững trò chơi dân gian, ca. múa, nhạc... cho phù họp với bối cảnh mới.
Khi tham dự vào các công việc thờ cúng gắn với thực hành nghi lễ. người Dao Tiền dược hóa

vào các đặc trưng văn hóa, hòa cùng vời canh quan môi trường lề hội, tạo cho hợ không khi

vừa tình thiêng, vừa cảm hứng, thích thú..., dần tói sự chú V, ghi nhớ những yếu tố ấn tượng
như biêu cám cùa người khấn cúng, người thực hành lề nghi, vật dâng cúng, ca, múa. nhạc, trò

diễn. Đảy vừa lả thời điêm "nhập tâm", thâm thâu vãn hóa vào tâm tướng mỗi người được trực

tiếp tham dự nghi lễ. thể hiện sự hưởng thụ vãn hỏa, giãi tòa lâm linh của họ; vừa diên ra sự

trao truyên ván hóa cho thê hệ trê; đông thời khời dậy sự sáng tạo cùa người đán.
- Ngoải việc giái tòa các yểu tố tâm linh, tâm lý và nhiều vấn đề khác cô liên quan, các

hình thức tin ngưỡng truyền thống cũa đồng bào thể hiện qua những nghi lễ lởn hay nhò với
phạm vị thực hiện trong cộng dồng thôn làng hay gia đinh đen là sự kiện quan trọng nhàm
duy tri và phát huy các tập quán tương trợ, đoàn kết, cố kết giữa các gia đinh cũng như giừa

các thành viên trong dòng họ và ương mỗi gia đinh người Dao Tiền. Qua đó, rất có ý nghĩa
vê giáo dục mỗi thành viên trong gia đình và cộng dồng, nhất ià dối với những người chủ 2Ĩa

đinh và trướng dòng họ dã trái qua lỗ cấp sắc, góp phần vào việc ồn định xà hội tộc người

nói chung. Chắng hạn như trong lề cấp sẳc, đàn ông Dao khi thụ lễ không chỉ được các thầy
cúng căn dặn vẻ các điêu câm ky và những điều phái làm đè cửu người khác..., mà còn cấp
àm binh đê trợ giúp và theo dõi việc làm xâu hay lổl cùa người ấy Irong suốt cuộc đời để khi
chẻl sẽ dược phán xừ công minh.

- Rãl nhiêu le thức, nội dưng các hình thức tín ngưỡng, nhất là các bài cúng và bài hát
cùng với diên trình cùa mồi nghi lề tín ngưỡng gán với lễ vặt dâng cúng, nghệ thuật Irang tri.
tranh thờ... là nhừng thông (in, lín hiệu, dữ liệu quan trọng vồ lịch sứ di chuyền cư và cách

thức ứng xư với môi trường tự nhiên, xă hội. với cãc tộc người láng giềng cúa người Dao vá

nhóm Dao Tiên. Do vậy, thông qua các hĩnh thức thờ cúng, các nghi lề tín ngưỡng, đặc biệt
là những nghi lễ lớn như cúng Bàn Vương, cấp sắc, cúng miéu thôn làng... có the nhận biết
được lịch sừ người Dao Tiền ơ các dịa phương cũng như quá trình giao lưu vả di chuyển di

cư, sự thích ứng với mói trường của đồng bào.

Ngày nay. trong bôi cảnh có sự lác dộng ngày càng mạnh mẽ cúa cơ chế thị trường, tín
ngưỡng truyền thông của người Dao Tiền cùng như tộc người Dao và các tộc người thiêu số
ờ nước ta cỡ một vị (ri rất quan trọng đối với việc gìn giữ các đặc trưng văn hóa lộc người,

góp phần duy tri bức tranh văn hóa da dạng cua Việt Nam. Diều này nói lên rằng, tín ngường
truyên thông rất có giá ữị. là di sàn vô cùng quý giá cùa mỗi tộc người và nhóm địa phương

tộc người; do đó cẩn có những giải phãp phù họp dế báo tồn bồn vững, tránh sự chuyến đôi

sang các tôn giáo mới ngoại lai.
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3. Những vấn đề đật ra
Từ năm 1986 khi bưởc vào thời kỳ Đổi mới, đặc biệt từ khi có Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 5 khỏa VIII vè xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đả ban sac, tín

ngưỡng truyển thống của người Dao Tiền cùng như tộc người Dao ờ nước ta luôn được các

cư quan, ban ngành ỡ địa phương quan tâm, khôi phục lại một 80 hình thức thờ cúng và nghi
lề đà bị mai một nhằm phục vụ cho hoạt động văn hóa quân chúng và phát tiièn du lịch,
phòng tránh sự lôi kéo và xâm nhập cùa tôn giáo ngoại lai. Với tinh thần đó, người Dao Tiền

luôn yên tâm duy tri các loại sách cúng có giá trị cùng nhiều dụng cụ dùng trong cúng bái.

hồ trự nhau thực hành nhiều nghi lễ lớn như: tết nháy, củng Bàn Vương, cấp sắc ơ cấp 3 đèn
và 12 đèn. cúng miếu làng.... Song, vẫn có một số vấn đề đật ra, cần có những giài pháp thicl

thực hơn đé duy tri, phát huy câc giá trị tín ngưỡng truyền thống của dông bào cho phù hợp

với điều kiện kinh tế - xã hội mới.
Thứ nhất, hiện tượng mai một kliá nhiều nghi lề có giá trị về bâo vệ sản xuất và môi

trường, nhất là những nghi lề liên quan tói trồng trọt, chăn nuôi, đánh bẳt thủy sàn, như lề
cúng thóc giống, cúng ruộng nương vào dịp gieo cấy, cúng hôn lúa,... Hiện nay, không ít

nghi lề nông nghiệp trong gia đình chí kết hợp cúng ma nhà vào các dịp têt; ở phạm vi cộng
đồng, niy còn có lỗ cúng thằn rừng, cầu mùa.... song các nghi lễ câu mưa, cúng khi phát

nương, lễ diệt trừ sâu bọ, cúng khi đánh bắt cá trên sông... đã không còn ứ một sô nơi. Sự
mai một dó, một phần do bién đồi môi trường tự nhiên vả cách thức hoạt động kinh tế truyền

thống; phần khác do tác động cơ chẻ thị trường, mụi thứ bán được tiền thì tập trung khai

thác.... Vi Ihế xuẩt hiện tinh trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên trôn rừng, dưới bông suôi
một cách Ồ ạt, thậm chí tận diệt, vấn dề dặt ra là cần quan tâm hơn nừa tới một số nghi lễ mà
nền sán xuát trong vùng người Dao Tiền đang hướng tới, như các nghi lề liên quan tới bào
vệ và phát then rừng, nghi lề bao vệ tài nguyên nước và mòi trưởng sông suối, nghi lễ tò

nghề mới phi nông nghiệp,...

Thừ hai. vẩn đề gia tăng sự anh hương cua nhiêu tôn giáo mới. đặc biệt là sự lôi kéo
cùa dạo Tin Lành với việc tiếp tục duy trì tín ngưởng truyền thống. Hiện nay, một bộ phận

người người Dao thuộc các nhóm Dao Dó, Dao Tuyên vả một số tộc người láng giêng như
Pà Then. Hinông... dà bị ânh hường từ đạo Tin Lành và Công giáo. Bộ phận này dã bô thờ

cúng tổ tiên, chuyển sang thò Chúa Giê-su, nôn dã lừ bõ các hình thức thờ cúng cùng với
nghi lễ, lề hội truyền thống. Tình hình này đặt ra cho tín ngưỡng truyền thống phai lự thích

ứng và biến đồi kịp thói cho phù hợp với bối cánh mới; nếu không thì theo thời gian, người

Dao Tiền ờ một số dịa phương sẽ bị lòi kéo theo tòn giáo mới. Dây là vân dề câp bách liên
quan tới việc duy trì và phát huy các yếu tố tích cực trong tin ngưỡng tru yên thống cùa đòng
bào trên các lĩnh vực, đặc biệt là các hình thức thừ cũng nòi bật trong gia đình, dòng họ và

cộng đồng, trong đó trọng tâm là gìn giừ các hiện vật liên quan tới tín ngưởng và phát triên
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CÓ chât hrợng đội ngũ nhùng nghệ nhân hành nghề củng bái, có khá năng thực hành tốt các

nghi lề, lễ hội truyền thống.

Thứ ba, vấn đề tự đổi mới các hình thức lín ngường và thờ cúng cho phù hợp hơn với

sự bicn dôi ngày càng mạnh mẽ cua môi trường tự nhiên, xà hội, dặc biệt là trình độ nhận
thức cũa người Đao ỉicn trước bôi canh toàn câu hóa với việc gia tăng ánh hương các tôn
giáo ngoại lai. Bời vi tín ngưỡng truyền thống của đồng bào đã có và tồn tại rất lâu đời với

cac hinh thức thờ củng chủ đạo là to tiên, thô địa, thô công, thẩn rừng vã nước, thần lũa gạo,
thân chân nuôi... cùng các nghi lễ liên quan như cúng Bàn Vương, tết nháy, cấp sắc,... Hiện

nay, mồi trường tự nhiên đã thay đối, xuất hiện nhiều loại sinh kế mới, nhận thức cúa người
dàn không ngừng dược nâng cao. Vi vậy. một số yếu tố tín ngưỡng và nghi lỗ truyền thống cản

được đôi mới, chăng hạn như tín ngưỡng đa thẩn dối với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi,

nghê thu công...; quan niệm và cách phòng trừ các loại ma làm hại,... Cụ thẻ như việc chửa

bệnh, đê thích úng với môi trường mới, như khi trong nhà cỏ người ốm đau thì vừa tồ chức
cúng nếu nghi có rua làm hại và bói thấy, vừa sừ dụng thuốc nam. dồng thời kết hợp đưa
người ôm đì khám tại các cơ sờ y tế.

Thứ rư, vân đê mang tính thời sự là việc dảo tạo, duy tri, phát huy những yếu tố nhân
vàn cùa đội ngũ các thầy cúng người Dao Tiền - những người am ỉiiểu về (in ngườna truyền

thông, trực tiêp thực hành các nghi lề, gìn giữ các vật thể mang tính đặc trưng liên quan lói
các hình thức thờ cúng,... Kết quá kháo sát tại địa bàn người Dao Tiền ớ các xà Thượng Ản.
Côc Đán, Tiling Hòa, Băng Vàn... thuộc huyện Ngân Sơn, tình Bắc Kạn cho thấy, đội ngù

các thây cúng là linh hôn cùa việc duy tri các giá trị tin ngường. nghi lễ truyền thống và gắn
với đó là các di sán văn hóa lộc người như sách cúng, nhạc cụ, lề phục, tranh thờ,... Họ vừa

hiêu biêt tường tận về các nghi lề cùng những đặc trưng văn hóa tộc người, vừa là người dàm

nhiệm các hình thức thờ cúng. Thực te cho thấy, nơi nào thiếu đội ngũ nghệ nhân đó, sè
thiêu người chù trì các nghi lề thờ cúng cùa thôn láng và gia dinh, nhất là các nghi lễ cấp sắc.
tang ma...; gia đình có việc SC phai đi lim thầy cúng ở nơi khác và khá tốn kém, thậm chí tìm
đen tòn giáo mới. Nhìn chung, nếu thiếu vẳng thầy cúng hoặc có dứ các thầy cúng nhưng hộ

lại bị ảnh hướng cơ chế thị trường khi thực hành lề cũng thì tạo ra sự bất cập đối với việc
duy tri các giá trị tin ngường cổ truyền. Tuy vậy, do các thầy cúng người Dao nói chung đều
phãi qua lê câp săc. nên họ sống hiền lành, có tâm ỉàm việc thiện cho cộng đồng, ít người
dám làm sai với nhừng điều giáo huấn đã được các thầy đổn cấp sắc răn dạy trước sự chứng
kiên cua tó tiên và được các thân linh Đạo giáo theo dõi nhừng việc làm thiện hav ác trong
suôt cuộc đời. vẩn dề đáng quan tâm là hiện nay tuy có rất nhiều đàn ỏng Dao Tiền dà trai

qua lê câp săc (đê có thê tự cúng tô tiên nhà mình và khi chết mới gặp lố liên), nhưng lại rất
ít người trờ thành thầy cúng gioi đế trực tiếp cấp sắc cho người khác hoặc làm lẻ chôn cất
người chết; bởi tù' lúc thụ lê câp sãc đen khi trở thành thầy cúng có uy tín. đòi hỏi phải cỏ sự
quyết tâm học hoi cua người ấy.
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Thứ nám, vấn đê mang lại lợi ích cho người dân và cộng đồng Dao Tiền đổi với việc

duy tri, phát huy các giá trị tín ngưởng truyền thống trong bối cảnh cơ chế thị trường, hội
nhập, gia tăng phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đây là vấn đề

nan giái khồng chỉ đối với người Dao Tiền mà ca tộc người Dao và các tộc người thiếu số,
đặc biệt đòi vói chính quyên địa phương những noi có người Dao Tiền sinh sổng cùng như
các ngành văn hóa, du lịch, an sinh xà hội,... Tuy vậy, hiện nay có một số địa phương người

Dao, nhất là những nơi thuận tiện phát triển du lịch như Sa Pa (tinh Lào Cai). Ba Vì (TP. ỉ là

Nội), Mầu Sơn (linh Lạng Sơn), Nguyên Bình (tinh Cao Bang)... đã có cơ hội gẩn giá trị tín
ngưỡng truyền thống với các dịch vụ du lịch nhằm tạo ra thu nhập cho người dân. Song, liền

quan tới vân đê nảy là cần đâm bào tinh thiêng liêng cùa các yếu tố đặc trưng trong tin
ngưởng truyền thống, đặc biệt là các hình thức thờ cúng và nghỉ lễ mỗi khi gắn với đời sống
tâm linh, lâm lý cùa đồng bào. Đó cũng là cách thích ứng với tình trạng thương mại hóa các

hình thức tin ngưỡng, diền trinh cùa các nghi lễ, lề hội do tác dộng cũa cơ chế thị trường, sự

phát triền du lịch và sự tran tục hóa các hoạt động văn hóa. nghệ thuật; bởi nếu không đảm
bảo tinh thiêng liêng sẽ làm phai nhạt, thậm chí đánh mất giá trị của tín ngưỡng truyền

thống, dặc biệt lả giá trị tàm linh.
Ngoài các vân đê lớn ờ trôn, còn có vân đê cái biến một số nghi lễ tín ngưỡng cho phù
họp với bói cành mới; vẩn đề đưa một số lề thức cùa những nghi lề lớn trở thành văn hóa

quần chúng phục vụ cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng và du lịch....
4. Một vải kiến nghị mang tính giải pháp

Vê quan diêm, trong bối canh cơ chế thị trường, toàn cầu hóa, đò thị hóa và hội nhập,
việc báo tồn nguyên gốc, các giã trị văn hóa là công việc rat khó, bới vảy đặt ra vấn đề phát
huy những giá trị phù họp cho hài hòa giữa cái cũ với cái mới. Với tinh thần nãy, bào tồn các

giá trị tín ngưỡng cùa người Dao Tiền cùng như tộc người Dao không nhất thiết phai giữ
nguyên bán truyền thống mà cân sự thích ứng đê biến đổi và biến đối để thích ứng, chống sự
lạc hậu đè hội nhập là xu hướng phát triển mà mọi tộc người đều hướng tới. Do dó, chúng tôi

nêu một sô kiến nghị mang lính giai pháp về báo (ôn và phát huy giá trị tín ngưỏng cua người
Dao Tiền ờ nước la trong thời gian tới cần gan với sự biến dổi cho phù hợp VỚI bối cânh mới.
- XÍỘI ìà. ũêp tục triên khai việc biên dịch, nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống các tin

ngưỡng cổ truyền thông qua những hình thức thờ cúng và nghi lễ. lễ hội cùa các tộc người,
trong đó có người Dao Tiền, nhằm xây dựng bức tranh tống the VC hệ giá trị tin ngưỡng của

các tộc người Ihièu sổ ớ nước ta. K.CI quà nghiên cứu còn là nhân tố quan trọng giúp các địa
phương và người Dao l ien nàng cao ý thức gìn giừ những yểu tố tiêu biểu trong tín ngưỡng,
nhât là các hình thức thờ cúng và các nghi lề, lề hói truyền thống phục vụ cho nhu cầu tâm

linh, sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật và phát triền du lịch. Bén cạnh đó, cần đây mạnh thêm
công tác tuyên truyền, vận động mồi người dân Dao Tien, nhất là các nghệ nhân cúng bái

quan tâm thực hành nghiêm càn các nghi lễ tín ngưỡng trong phạm vi cộng đồng, dòng họ,
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gia đinh. Thông qua đó, giáo đục cá nhân, gia đình và cộng đồng nhận thức rô hơn về các giá

trị của đời sông văn hóa cũng như những rhành tựu mà chinh sách cùa Đáng, Nhà nước ta

mang tại dê đồng bào hôm nay có cuộc sống ổn định ca về vật chắt và tinh thần, nhưng vần

gìn giữ được các đặc trưng vàn hóa của minh.
Theo Luật Di san văn hóa, Nhà nước tăng cường các nguồn lực đê xây dựng các thiết

chê văn hóa cơ sờ; tò chức kiềm kè, phàn loại di sán văn hóa các tộc người thiêu số, trong đó
cớ giã trị tín ngưỡng; xây dựng kê hoạch bâơ tồn, phát huy giá trị di sán văn hóa trong đời
sông đương đại, bao gồm bảo lơn dộng và bào tồn tĩnh: xây dựng chính sách đãi ngộ, lỏn

vmh các nghệ nhàn tộc người thiêu sô đang năm giừ và có công phô bicii nehệ thuật truyền
thống, bí quyết nghề nghiệp có giá trị đặc biệt; tạo nguồn kinh phí hồ trợ các nghệ nhân tẻ
chức các lớp trao tmyền tri thức, kinh nghiệm trong dòng họ. gia đinh, cộng đồng.... (Luật Di

sân ván hóa và văn bân hướng dan íhì hành, 2003. tr. 15, 19-21,37-38).
Như vậy, việc bào tòn và phát huy giã trị tín ngường cua người Dao l ien cùng như các
tộc người thiểu số đòi hòi sự nồ lực lừ hai phía Nhà nước và người dân. Nhà nước đâm bào về
chinh sách, cơ chế quàn lý linh hoạt, các thiết chế cơ sờ phù hựp. hồ irợ bao tồn dưới dạng

tình,... Người dân không chi vừa lá chu the vừa là người thực hành các hình thức thừ cúng, các

nghi 1c. 1c hội của tộc người mình, mà còn là người quyél định việc duy tri hay chuyển đòi.

thâm chí giàn lược diễn trình thực hành các ghi lề cho phù hợp với cuộc sống mõi.
- ỉỉai là, đày mạnh hơn níra sự nghiệp phát triên kinh tế - xã hội ở các địa phương
người Dao Tiên. Có một thực tế là bộ phạn người Dao sinh sống lại những nơi còn khó khăn

vè điêu kiện cơ sở vật chât thì kha năng lưu giữ. thực hành các hình thức tín ngưởng sẽ nhiều

hơn, tức sự “lạc hậu" đôi khi ly lệ thuận với hoạt động bao tồn dí sân văn hóa tộc người. Sung,
dây cũng là vấn đồ dỗ bị tôn giáo ngoại lai lợi dụng, do vậy cần dấy mạnh phát triền kinh tế xã hội kct họp nâng cao trình độ đùn trí chu dông bào. Đó là mục tiêu và có tác đông trực tiếp
đén các hoại động vãn hóa ơ cơ sớ, bao gồm phát huy các giá trì tín ngưỡng. Khi người dân có
cuộc sông òn định, cỏ trình độ híèu biêt thi việc vận động họ duy tri và phát huy các giá tri tín
ngưỡng truyền thống sè rất thuận lợi, mà không bị tôn giáo ngoại lai lợi dụng. Hơn nữa, phát

trìén kinh lê - xã hội kết hựp nàng cao dân trí cho người dân còn gõp phẩn hình (hành nhùng
giá trị văn hóa mới trong quá trình bào tồn, phát huy các di sàn văn hóa vá tin ngưỡng truyền

thông, khiển cho các di sán và giá trị tín ngưỡng trớ nên phong phú. phù họp với bối cầnh luôn
đôi mới. Qua dỏ má gin giừ bàn sắc tín ngưởng riêng cúa mồi nhóm dĩa phương tộc người trẽn
cơ sớ vừa có yếu tố truyền thống vừa có yếu tố đương đại. Đây cùng chính là giãi pháp nhàm

giãi qityêl lòt hơn vân đê tự đôi mới cảc hình thức thờ cúng, các nghi lề tín ngườne truyền
thòng cho phù hợp với diều kiện rự nhiên và xã hội luôn thay đối.

- Sa là, các cá nhân và cộng đồng người Dao Tiền ừ mồi địa phương cằn được tuyèn
truyền thường xuyên đê họ nâng cao ý thức về các giá trị tín ngưỡng cồ truyền; cần được

tham gia có hiệu qua vào công tác phát huy băn sắc cùa minh. Vi vậy. các ban, ngành chức
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năng ờ địa phương không nên áp đặt, mà kiên tri luyên truyền, khuyến khích dông bào lựa

chụn đúng hướng, phù hợp VỚI nhu càu cá nhân, gia đình, cộng đổng nhưng vần giữ dưực giá
trị các hình thức tín ngường cùng những nghi lề cô truyền. vấn dề là một bộ phạn lớp trc
hiện nay ít quan tâm tới văn hóa tộc người, bới họ sớm giao hru với bên ngoài và sống trong

môi trường văn hóa hiện dại. Song, do lớp tre là chủ nhân tương lai, nên các ban, ngảnh,
đoàỉi thể địa phương cần gia tăng thời lượng tuyên truyền dô hụ thấu hiếu và biểt trân trọng
các giá trị văn hóa cũa minh.
Một mặt, tiếp lục nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sỡ về vai trò tín ngưỡng của người

dân; nhờ đó họ được cúng cố ý thức bào tôn các giá trị văn hóa truyền thống, tích cực phối
hợp vơi các trưởng thôn, thây cúng cùng tham gia duy trì. thực hành nghiêm cẩn các hình
thức thờ cúng, nghi le tin ngưỡng, nhàm phát huy và làm phong phú thêm ban sắc các dân

tộc ớ trên địa bàn, tạo cơ hội hướng tới phát Iriên du lịch thông qua các hình thức quang há.
Đặc biệt, can phát huy hơn nữa vai trò các đoàn thế như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,...
Cần đưa nội dung tuyên truyền về bào tồn giá trị tin ngưỡng vào các cuộc sinh hoạt cua hội,
thôn làng; vận động các thành viên các hội. nhất là HỘI Người cao tuòi, Hội Cựu cliicn binh

đế nhắc nhờ con cháu tích cực tham gia tìm hicu và gỉừ gìn các nghi Ie tin ngưỡng.

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vi hiộn nay
đa sò các gia đình Dao Tiền đều có tivi, nhiêu người dùng điện thoại thông minh,... Cùng với

đó, cần gia tàng chương trình về trang tin địa phương giới thiệu các tộc người ở nước ta đê

đồng bảo thấy sự phong phú trong văn hóa các dàn tộc, sẽ them (rân trọng ban sắc dân tộc
mình, nhất là các nghi lề tiêu biêu gắn với bàn sắc cô truyền như lễ phục, nhạc cụ, tranh thờ,

nghệ thuật trang trí, múa, hát,... Hon nừa, các ban, ngành, doãii thê ở địa phương càn phát triẻn
đội văn nghệ thôn lảng với nhiểu tiết mục trích xuất từ các nghi lề tín ngưỡng cùa tộc người;
khuyến khích, hỗ trợ các đội văn nghẹ hoạt động thường xuyên hàng năm, kểt hợp biêu điền

cùng với dội thông tin lưu động cua xà, huyện và biêu diễn trong các lễ hội dàn tộc.
- Bốn là, mỗi gia đỉnh, dòng họ, cộng đồng thôn làng người Dao Tiền và cá nhàn thầy

cúng can nhận thấy rằng, việc thực hành nghiêm cấn các hình thức thờ cúng theo tin ngưỡng

của minh là vinh dự, góp phần duy trì bán sắc tộc người Đao. Khi tỏ chức các hình thức thờ
cúng gắn với thực hành những nghi lễ, lễ hội thì rat cân tiết kiện thời gian, công sửc và tiền

cùa. nhưng không vi thế mà gián lược, bơ qua những chi tiết đặc trưng, mà phai làm đầy đù

từ cách Irang trí không gian, dựng đản cúng, sừ dụng đẩy dữ các lề phục, lễ vật dâng cúng,
nhạc cụ, tranh thờ... cho đến các bước diễn trinh, các bài cúng, múa, bùa chú. phép thuật,

kiêng kỵ. Việc đôi mới cân dam bào không làm mất giá trị cùa truyền thông, nhưng sè giâm
được thời gian, bởi hầu hết các chi tiết nếu làm đúng theo tập quán sè ít tổn kém. Sự làng phí

hiện nay thường do thương mại hóa. đua đòi vê lẻ vật dàng cúng, tô chức ăn uốtig đu dạng

món ăn, trang hoàng nghi lề, mời khách đến đông,...
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- Năm tà, trên cư sơ duy trì dây dú các hình tliírc thờ cúng cùng những nghi lề theo tập

quán dã quy định, các chù gia đình, trưởng các dòng họ cùng các thầy cúng có uy tín cằn nêu
cao tinh thần giáo dục con cháu cỡ nghĩa vụ gin giữ các giá trị truyền thống cùa minh như

tiêng Dao, chừ Nôm Dao, các nghi lễ cùa gia đình và trong dòng họ hay thôn làng, tìặc biệt,
vào thời diêm nông nhàn cuối năm, trường họ và thầy củng có uy tín nên xin phép chinh

quyên địa phương để mơ lớp học theo tập quán tộc người đối với việc truyền day cho lớp Iré
vê các giá trị trong tín ngưỡng cúa tộc người minh, về các bài cúng lỗ...; học các điệu múa,

sứ dụng nhạc cụ dân tộc, diễn trinh một số nghi lễ lớn,... Tuy nhiên, lớp trê hiện nay thưòttg
không thích văn hóa cúa tộc người minh trong khi lại tiếp thu rất nhanh luồng văn hóa mới,

do vay ràt cân sự nô lực thuyèl phục cùa lớp người già, nhât là trợ giúp cùa trưởng thôn làng,
trường dòng họ, chủ mồi gia đình. Việc làm này rất có ý nghĩa, bới vì tin ngường và càc nghi
lề, lễ hội là tài sàn quý giá mà thế hệ trước dành tặng cho thế hệ kể tiếp, nếu chủ nhân không

cương quyết báo tự tôn thì sẽ lảm đứt mạch vời quá khứ, tạo nguy cơ mai một các đặc trưng
cùa văn hóa tniỵcii thổng, mớ đường cho tôn giáo ngoại lai xâm nhập.

Kết luận
Tín ngưỡng truyền thống cúa người Dao nói chung và nhóm Dao Tiền ở nước ta nói
riêng rât phong phú, không chi thè hiện qua thế giới quan dân gian, mà còn được phân ành rõ

nét qua nhiêu hình thức thờ cúng găn với các nghi lề diễn ra hàng năm trong moi gia dinh,

dòng họ, cộng đổng cư trú. Đặc biệt, tín ngưỡng truyền thống cùa đồng bào rất cỏ giá trị về
mặt tâm linh, tâm lý, nhất lả góp phẩn bào tồn các đặc trưng văn hóa tộc người Dao: từ lập
quán tương trự, iruyên thòng giáo dục, cô kết cộng đồng... đến việc duy trì lề phục, nhạc cụ,
các điệu múa, bài củng, tranh thờ,...

Trước tác động cùa kinh tế thị trường, đô thị hóa và hội nhập, có không ít vấn đe đặt ra
đôi với việc bảo tồn giú trị tín ngưởng truyền thống vúu người Duv TÍCH. Dó là sự mai một

cúa nhiêu hình thửc thờ cúng, nghi lễ và lề hội, nhát là những nghi lề liên quan tới trồng trọt,
nghê thủ công gia đình; một bộ phận cư dân có nguy cơ bị đạo rin Lành lôi kéo và xâm

nliập; lớp tré ít quan tâm đến việc học hòi đề trớ thánh nhừng người có khâ năng thực hành

các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống,...

Do đó, cân có những giải pháp cụ thể và phù họp với thực tiễn mỗi địa phương người Dao

Tiên ô nước ta đẽ bào tôn, phát huy các giá trị tín ngưỡng từ nhiều góc độ; trong đó cần lưu ý tới
một số giải pháp, như đổi mới chinh sách văn hóa, nhất là chinh sách đối với tín ngưỡng truyền
thông; phát trién kinh tè - xã hội ô vùng đông bào phài gắn với báo tồn ban sấc vãn hóa (bao
gồm ca tin ngưỡng); phát huy hơn nữa vai trò các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với báo
tôn tin ngưỡng tộc người; tạo ra nhu cầu tự bâo tồn cúa chú thể tín ngưỡng.
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