
 Lê Hưng VKD: Tôn giáo và tín nguỡng

  

Tranh dân gian vẽ về "tín ngưỡng thờ Mẫu" của người Việt  

      

 

  

Buổi sáng "cafewhey" tuần truớc, bà VKD hỏi Lang Còm Lê Hưng VKD:
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-Sự khác nhau của 2 thể loại tâm linh: tôn giáo và tín nguỡng?

  

Thưa câu hỏi này " đắt giá" lắm đó! Lang Còm tôi xin trình bầy theo tư biện chủ quan của mình
thôi, bà VKD hiểu sao cũng đuợc....nhé ?

  

Sách Nouveau petit LAROUSSE illustré - 1952 chú thích:

  

-1/ Tôn giáo (religion): Ensemble des croyances et des rites, par lesquels l' homme essaie
d'entrer en relation avec le SURNATUREL ou d'assurer son salut (tạm dịch: Cùng đồng thời
những niềm tin và các nghi thức lễ ràng buộc, con nguời thử nghiệm buớc liên thông với đấng
SIÊU NHIÊN hoặc củng cố cho mong uớc vĩnh phúc của mình) - trang 873, sách nêu trên.

  

-2/ Tín nguỡng (foi, croyance): Action de croire, il faut respecter toutes les croyances,des qu'
elles sont sincères (tạm dịch: ý kiến/ hành động tín nhiệm, cần tôn trọng tất thảy các niềm tin
ấy một cách thành tâm thiện ý ), trang 258, sách nêu trên.

  

Như vậy, đâu có thấy tôn giáo là tín ngưỡng nhỉ?

  

Theo Lang Còm Lê Hưng VKD, trong học thuật FOLKLORE - CULTURE (văn hóa dân gian) thì
"tín nguỡng" là lòng nguỡng mộ một cách mê say về một dạng "thần tuợng" nào đó... Còn "tôn
giáo" theo giải thích của học giả (rinpoche, thuật ngữ tín nhiệm của nguời Tây Tạng/ Tibet) Đào
Duy Anh: "Một thứ tổ chức lấy thần đạo làm trung tâm, mà lập nên giới uớc để khiến nguời ta tín
nguỡng" (trang 306 sách Hán Việt từ điển, NXB Truờng Thi - 1957).

  

Bà VKD ơi, trong nội hàm "câu nệ sách vở" này, mà đời sống tâm linh của mọi nguời
(prémonition pour chacun!)  thì TÍN NGUỠNG ai cũng có, từ nguời học ít đến nguời học nhiều
mà thôi!
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Riêng Lang Còm Lê Hưng VKD khẳng định với bà VKD:

  

- Tôi KHÔNG theo tôn giáo nào cả, nhưng chắc chắn tôi CÓ nhiều tín nguỡng: thờ tổ tiên,
thắp nhang nguỡng mộ các vị anh hùng/anh thư dân tộc Đại Việt... cũng như vẫn
"nguỡng mộ" các nhân tài thế giới lập ra các giáo lý huớng thiện cho nhân loại... vậy !
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