
LÊ MINH QUỐC: Nghi lễ đời người tại Quảng Nam

 

  

Tôi  vừa về Đà Nẳng dự tang lễ của cậu LƯƠNG VĂN THUẬN   em ruột mẹ tôi. Sau  đây tôi
post vài tấm hình liên quan đến "nghi lễ đời người"tại xứ  Quảng. Hình ảnh này do anh
LÊ MINH TÂM  
cung cấp.

     

      

  1.

  

Trong đám tang thường có hoa và liễn của  người đi phúng điếu. Theo tôi, trong quan hệ dòng
tộc, họ hàng, anh  em... điều quan trọng là dòng chữ gì được chọn ghi lên tấm liễn đó? Bởi  lẽ
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điều này sẽ nói lên tình cảm dành cho người đã khuất; cũng có thể là  sự ghi nhận, đánh giá về
người vừa về suối vàng.

  

Khi sống, ham hố, xông pha trên đường  đời con người ta ít nghĩ đến điều này. Nếu nghĩ chu
đáo, ta lại nhận ra  đó là sự ràng buộc, sự nhắc nhở dẫu vô hình nhưng mình phải sống thế nào 
cho phải đạo làm người. Sự nhắc nhở này, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả một  hệ thống pháp lý,
văn bản pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước. Tại  sao? Sự đánh giá, ghi nhận của một
dòng tộc không chỉ dành cho người  quá cố mà còn là con cháu họ nữa, qua cả đời sau. Nhân
đây tôi lại sực  nhớ đến câu chuyện của người bạn làm văn nghệ. Anh đã mất. Lúc còn sống, 
anh cũng tham gia đóng vài bộ phim, vai linh mục phản diện, bêu xấu đạo  của mình. Khi mất,
các cha xứ dứt khoát không cho an táng trong nghĩa  địa của xứ đạo ấy. Với gia đình anh đây
là sự đau đớn,  tủi nhục nhất mà họ phải gánh chịu. Nó còn nặng nề gấp triệu lần cái án  hữu
hình của nhà nước. Chỉ còn bỏ xứ mà đi.

  

Thì ra, cái ràng buộc từ trong tâm thức,  đời này qua đời nọ và trở thành nếp truyền thống của
văn hóa thì sức  mạnh của nó ghê gớm biết chừng. Chính nét văn hóa ấy đã giữ giềng mối  cho
đạo đức, sinh hoạt của một dòng tộc, nói rộng ra là cho cả một cộng  đồng người trong một
vùng lãnh thổ. Nói như thế vì con người ta, mọi  thanh viên trong một gia đình, một dòng tộc
phải tự giác tuân theo, làm  theo quy ước chung. Chỉ có thể bằng một sự tự giác, chứ không
phải do  ràng buộc hoặc vì chế tài mà hệ thống pháp lý đã có văn bản quy định...

  

Với cậu Lương Văn Thuận, tộc Lương ở  thôn Đông Tây (Hóa Đông), xã Đại An, huyện Đại Lộc
(Quảng Nam) đã chọn  câu liễn thống thiết: "Huyết thống đồng bi". Thế mới biết, người đã
khuất được quý mến, yêu thương như thế nào.
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  Câu "Huyết thống đồng bi" của tộc Lương     Về phía gia đình tôi, mẹ tôi là chị ruột của cậu, chúng tôi có câu: "Cốt nhục tình thâm" thật làsự chan hòa máu thịt, vẹn toàn tình cảm như bát nước đầy.     

  Câu "Cốt nhục tình thâm"     2.  Tương tự như trong đám tang của chị tôi, Lê Thị Ái  cũng có đội khóc đưa tang đến, người dẫnđầu gọi là ""ông công".  Trong những ngày"tang gia bối rối", tang chủ chọn thời khắc phù hợp và  mời họ đến. Họ thành kính nhang đèn,hương khói rồi ngân nga ngâm, đọc  một bài dài có câu có cú, có vần có điệu  khóc thươngngười đã khuất. So  với lúc ông ngoại tôi mất cách đây chừng nửa thế kỷ thì sự ăn mặc,  trangđiểm của họ cũng giản đơn hơn nhiều. Tôi nhớ thời đó, ngay cả đôi  giày của "ông công" vànhững người trong đội phải là đôi hia như diễn  viên trong gánh hát bộ. Chiêng, trống... nhiềuhơn; điệu bộ, động tác...  đi đứng cũng phức tạp hơn v.v....     
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  Hình ảnh "ông công" trong tang ma của người Quảng Nam - Đà Nẵng    Tôi không ghi lại bài than khóc này. Bởi  lẽ, riêng tôi, tôi cảm nhận lời lẽ ấy đớn đau, buồn bã, biđát, thê  thảm quá... Ai mềm lòng, khi nghe sẽ sùi sùi khóc theo thôi. Tôi trộm  nghĩ, liệu ngườicòn sống có nên bi lụy vậy không? Trở về cát bụi, nghĩ  cho cùng cũng là một chuyến ra đi cuốicùng, có điều chẳng một ai biết  sẽ đi về đâu. Một khi đã không thể níu kéo được nữa, tôi nghĩ,cứ nhìn  sự việc ấy nhẹ nhàng thì vẫn hay hơn. Ít ra là cho người đang sống vì  vẫn phải tiếp tụcsống; biết đâu còn hay cho cả người đã khuất vì họ đã  nhẹ nhàng lui gót sau mấy mươi nămbươn chãi trên cõi trần này rồi. Được  lui gót nghỉ ngơi, há chẳng phải là điều nhẹ nhàng cho"người đi kẻ ở"  đó sao?     3.  Khi đưa xe tang sắp vào đến địa phận sẽ an táng người đã khuất, tất cả dừng lại và làm lễ "tếđầu trung".  Ta có thể hiểu nôm na là lễ báo cáo với sơn thần, thổ địa cho người đã  khuất được "địnhcư" tại vùng đất mới. Người thay mặt gia đình làm việc  này cũng là "ông công".Lúc ấy, bàn thờ đặt bên lề đường, cũng có hoa quà, bánh trái, trà rượu... Tôi không rõ, lúc ấy "ông công" đã  khấn những gì, nhưng quan sát thấy lễ này hết sức trang nghiêm. Thân  nhân người khuấtlần lượt thắp nhang và quỳ lạy thành kính. Sự việc này  chỉ diễn ra chừng mươi phút, sau đó tấtcả tiếp tục vào nghĩa trang.     

  Lễ tế đầu trung tại Quảng Nam - Đà Nẵng (2003)     4.  Lúc vào nghĩa trang, "ông công" vẫn tiếp tục giữ vai trò cần thiết lúc hạ huyệt. Tôi hiểu, sự khấnvái  của ông ngoài phần nghi lễ còn nhằm mục đích giúp các tay đòn thực hiện  các động tácnhịp nhàng. Nói cách khác đó là "khẩu lệnh" để các tay đòn  tập trung cao độ và ăn ý với nhau.     
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  Vai trò của "ông công" lúc bắt đầu hạ huyệt    5.  Cùng với lúc các tay đòn bắt đầu hạ huyệt, tôi quan sát thấy ngay sát với huyệt còn có một lễkhác, tuy phẩm vật sơ sài hơn lễ "tế đầu trung" nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.Trên vuông chiếu, một người đàn  ông khăn đóng áo dài, quỳ xuống và khấn. Tôi hiểu, đâycũng là một hình  thức báo cáo với sơn thần, thổ địa, thành hoàng bổn xứ... cho người đã khuất được phép an cư tại nơi này.  Đọc kỹ bài khấn này, ta thấy không chỉ  là xin thần linh, mà còn xin cả tiền nhân, người trầnmắt thịt của bao  đời trước đã đã có công khai khẩn vùng đất và cũng vùi thây tại nơi này.  Tôihiểu rằng, gọi như từ ngữ thời @ này, đó chắc chắn là lễ xin cho  người đã khuất được "nhập hộkhẩu". Hiểu như thế để thấy dù cách biệt,  nhưng dẫu "dương" hoặc "âm" thì vẫn có những quyđịnh cụ thể... Bài khấn  này đứng tên con trai đầu của người đã khuất. Đọc xong thì đốt. Toàn văn như sau:     
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  Khấn thành hoàng bổn xứ trước lúc hạ huyệt    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Tuế thứ Quý tỵ niên  Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Sơn xã  Ngày 4 tháng 4 năm 2013 Quý tỵ niên  Tín chủ Lương Thạch Vũ  Cẩn dĩ kim ngân  Nhang đăng thanh chước  Hoa quả trà nước  Phù lang tửu  Chi lễ cung nghinh  Khai hoàn đại đế  Hậu thổ nguyên quân  Thổ địa phước đức chánh thần  Kim ngân hành khiển  Hành binh tôn thần  Ngũ phương thổ công  Tiền khai khẩn   Hậu khai canh khai cư  Thần long mạch  An thần dương thôn  Nhơn thần hương linh Lương Văn Thuận hưởng thọ 76 tuổi, chánh quán xã Đại An, huyện ĐạiLộc (Quảng Nam), trú  quán nhà số 17 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu 2; giờ hạ huyệt: 9 giờ ngày 4.4.2013 (nhằm ngày 24.2 Quý tỵ niên).  Xin cáo Thần hoàng bổn xứ : Xin gửi hương linh tại Nghĩa trang xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang,thành phố Đà Nẵng.  Bài này, dù chép lại đúng nguyên văn  nhưng tôi ngờ rằng vẫn có một đôi chữ sai lệch. Lý do:Văn bản được  truyền miệng từ đời này qua đời khác, tùy theo trí nhớ của người viết,  người đọc.Chẳng hạn, câu "Thần hoàng bổn xứ" mà đúng ra phải là "Thành hoàng bổn xứ".  Thế nào là Thành hoàng? là thần chủ được  tôn vinh theo tín ngưỡng thờ thần của cộng đồngdân cư làng xã Việt Nam  truyền thống. Có Nhân thần (người thật được suy tôn), Nhiên thần(nhân  vật huyền thoại được suy tôn) lại có cả Phúc thần... Tóm lại: "Đức Thành  hoàng là "vịchỉ huy tối cao" không chỉ trong lĩnh vực tâm linh mà còn  trong cả lãnh vực đời sống thực củacả cư dân làng xã truyền thống. Ngày  nay, nghi lễ thờ cúng các Đức Thành hoàng gắn vớitruyền thống tốt đẹp  của dân tộc vẫn được duy trì và là một nét đẹp trong bảo lưu các giá trị của nền văn hóa Việt Nam (Từ điển Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa - 2005 - tập 4, tr.155).     6.   Khi đã hạ huyệt, các nhà sư vẫn tiếp tục  tụng kinh. Bấy giờ trên hòm có đặt lá phướng dài vàhai đầu có hay tay  đòn ngồi giữ lấy. Theo lệnh của nhà sư họ lần lượt lật úp, ngửa lá  phướngấy nhiều lần. Cụ thể là mấy lần? Tôi không biết rõ nhưng có thể  đoán rằng con số ấy phụ thuộctheo quan niệm về vía của người Việt Nam  chăng? Theo đó, đàn ông 7 vía, đàn bà 9 vía. Sauđó, lá phướng này cũng  đốt đi. Mọi việc xem như đã hoàn tất.  Lẽ ra, tôi phải cung cấp cho mọi người  biết, những dòng chữ gì ghi trên lá phướng đó. Do khôngđọc được chữ Hán  nên tôi đành chịu. Đành mong các bậc cao minh bổ sung cho.     

 6 / 8



LÊ MINH QUỐC: Nghi lễ đời người tại Quảng Nam

     Sau khi đã mồ yên mả đẹp thì có lễ mở cửa mả. Phong tục này, các vùng miền khác, cũngtương tự.     
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  Toàn cảnh nghĩa trang Hòa Sơn (2013) nhìn từ phần mộ ông Lương Văn Thuận    L.M.Q    Cùng một chủ đề:  Lê Minh Tâm: KHÊU NGỌN ĐÈN XANH          .
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