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Xêm bản là lễ hội truyền 
thống lớn nhất trong 

năm của đồng bào dân 
tộc thái vùng tây bắc. lễ 

hội diễn ra với rất nhiều 
nghi thức tín ngưỡng 
trang trọng cùng với 

những trò chơi dân gian 
độc đáo. mấy năm trở lại 
đây, đặc biệt là sau ngày 
hội văn hoá thể thao các 

dân tộc tây bắc lần thứ 
iX (2005) do bộ văn hoá 
thông tin, ub dân tộc 
của chính phủ và tỉnh 

điện biên đồng tổ chức 
thì lễ hội Xiêm bản đã 

chính thức được công 
bố như một nét văn hoá 

truyền thống đặc sắc 
của đồng bào thái ở tây 

bắc nói riêng, cộng đồng 
các dân tộc việt nam nói 
chung, cần được gìn giữ, 

bảo tồn...

“gõ cửa” phong tục... 
dịp thật tình cờ trong một chuyến du xuân đầu năm, chúng tôi đã may mắn 
được tham dự lễ Xêm bản của đồng bào thái ở bản co mỵ (xã thanh chăn, 
huyện điện biên, tỉnh điện biên). nói là may mắn bởi theo phong tục cổ xưa thì 
người lạ không được phép có mặt trong phần cúng lễ, có chăng chỉ được tham 
gia phần hội khi lễ cúng đã kết thúc và dân bản bước vào chơi các trò chơi dân 
gian. chữ “Xêm” trong tiếng thái có nghĩa là cúng. “Xêm bản” nghĩa là lễ cúng 
bản, cầu cho năm mới mưa thuận, gió hoà, vụ mùa tươi tốt quanh năm. lễ hội 
Xêm bản được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng đầu tiên ngay sau tết nguyên 
đán lúc mà bà con dân tộc chuẩn bị lên nương làm vụ mới. cũng giống như 
người hà nhì chuẩn bị cho lễ cúng rừng, người tày lo cho tết Kin chất... đồng 
bào thái chuẩn bị rất công phu cho lễ Xêm bản. họ họp bàn, đóng góp và lo 
toan chuẩn bị mọi thứ ngay từ trong năm, ở đó quan trọng nhất là phải mời cho 
được thầy mo có uy tín về, đứng ra làm chủ cúng. bao giờ cũng phải là thầy mo 
có uy tín nhất, được kính trọng nhất, do đó thường là phải được giao hẹn từ giữa 
năm, nếu không thầy mo nhận lời bản khác sẽ là điềm xấu cả năm cho bản. ngày 
lành tháng tốt đã được chọn, dân bản họp lại cử ra một đại diện, thường là hậu 
duệ của dòng họ đầu tiên đến khai phá, xây dựng bản, người đó đương nhiên 
phải là nam giới được gọi bằng cái tên chảu xửa. chảu xửa là người thay mặt cho 
dân bản đứng ra làm chủ lễ trong buổi cúng bản. sát ngày tổ chức lễ, chảu xửa 
sẽ thân chinh mang lễ vật đến tận nơi, trang trọng rước thầy mo về bản. vai trò 
của người thầy mo trong lễ cúng bản rất quan trọng bởi ông ta là người duy nhất 
chịu trách nhiệm thực hiện nghi lễ và đọc tất cả các bài cúng trong phần lễ. thầy 
mo được coi như cầu nối giữa 2 thế giới theo quan niệm của đồng bào thái đó 
là thế giới hiện thực (bản làng) và thế giới thần linh. 

ngay từ sáng sớm tinh sương của ngày lễ hội, 2 cái cổng tre lực lưỡng đã được trai 
bản dựng ở trước và sau bản. tại mỗi cổng đều có 2 người mặc trang phục truyền 
thống đứng gác nghiêm trang để chặn người lạ không cho vào bản khi lễ đang 
diễn ra. theo sự sắp đặt, trước khi tiến hành lễ cúng bản, các gia đình đều phải cử 
một người nam ra dựng cổng bản và tham gia giữ gìn trật tự. người cao tuổi thì 
lo phần tế lễ, đàn bà con gái thì lo phụ trách nấu nướng, hậu cần theo ước chế 
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riêng của cộng đồng từ bao đời. Khắp 
bản nhộn nhịp trong tiếng lợn bị làm 
thịt, gà bị cắt tiết, tiếng hát véo von, 
tiếng trẻ con hồ hởi cười đùa... đúng 
giờ thìn (8 giờ sáng), tại nhà chảu xửa, 
thầy mo bắt đầu làm lễ cúng tế. trong 
phần nghi lễ mở đầu, ngoài thầy mo chỉ 
có khoảng 4 người giúp việc và chảu 
xửa là được phép có mặt ở gian làm lễ 
chính. thầy mo chậm rãi đọc bài cúng, 
giọng khi trầm, khi bổng. nội dung của 
bài cúng xin phép thần linh, các ma nhà 
và thông báo việc tổ chức lễ cúng bản, 
cầu xin sự phù hộ độ chì của thần linh. 
Kết thúc bài cúng, rượu được rót ra, vẩy 
xuống sàn nhà chảu xửa, sau đó mâm 
cúng được rời ra sân. một lần nữa, thầy 
mo lại thực hiện nghi lễ xin phép các 
thần linh, các loại ma cho phép bản 
làng tổ chức đánh chiêng, đánh trống, 
mọi người được thoải mái vui chơi, ca 
hát. Kết thúc nghi lễ mở đầu này, phần 
lễ chính quan trọng nhất mới được bắt 
đầu...

vào hội...
dưới gốc cây đa cổ thụ ở đầu bản, nơi 
có miếu thiêng (người thái gọi là đông 
Xêm), lễ vật đã được bày ra từ trước 
gồm một thủ lợn đen, hai con gà, một 
quả trứng, bát gạo, hương, nến, rượu, 
tất cả được lót lá chuối, đặt trên chiếc 
sạp thấp mới được đan bằng nứa tươi. 
trong không khí trang nghiêm, thầy 
mo chậm rãi lấy ra một nắm thóc, một 
chiếc chài quăng cá, một chiếc búa 
nhỏ đặt lên đàn cúng rồi đọc tục mo 
(lời cúng) cầu cho mưa thuận, gió hoà, 
mùa màng bội thu, xua đuổi tà ma, 
đem lại sức khoẻ, cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc cho mọi nhà, trẻ con học 
hành sáng dạ... cứ kết thúc một đoạn 
tục mo, thầy cúng dừng lại đón chén 
rượu từ tay người giúp việc, vẩy xuống 
đất trước đàn cúng, sau đó mới chuyển 
sang một đoạn tục mo khác. ngày 
trước, thủ tục của một lễ Xêm bản rắc 
rối hơn rất nhiều so với hiện nay. lễ vật 
chính để cúng tế phải có một thanh 
kiếm (do thầy mo bảo quản), một con 
lợn đen, một con chó, một con vịt, một 
con gà tất cả đều còn sống. ngoài ra, 
người ta còn đan những miếng phên 
nứa mắt cáo; chuẩn bị 5 khóm cây sa 
nhân; dao thớt mới; xôi, rượu, hương, 

nhang... việc giết mổ, chế biến các 
con vật cũng như sửa soạn đồ lễ chỉ 
dành riêng cho những người giúp 
việc thầy mo. dân bản chỉ là người 
chứng kiến, thậm chí suốt buổi cúng 
lễ không ai được tới gần, được nói 
to hay di chuyển lại qua. “nếu anh 
không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất 
đừng đưa máy ảnh ra...” - một anh 
cán bộ văn hoá xã dặn tôi. 

sau khi các bài tục mo kết thúc, thầy 
mo đón đoạn tre tươi do người giúp 
việc lấy từ đàn cúng xuống, dùng dao 
bổ đôi rồi tung lên trời, miệng lẩm 
nhẩm đọc lời khấn. dân bản nín thở 

theo dõi, rồi oà lên vui vẻ khi 2 mảnh 
tre tươi rơi xuống đất, một sấp một 
ngửa điều ấy chứng tỏ lời cúng của 
thầy mo đã được then (trời) nghe 
thấy và chấp thuận. vậy là cả một 
năm sắp tới người dân trong bản 
sẽ được then phù hộ cho gặp may 
mắn, mùa màng tươi tốt, sinh sôi. lễ 
cúng chính thức chỉ kéo dài khoảng 
30 phút sau đó hai người giúp việc 
bước lại đàn cúng, nhấc mâm lễ đặt 
xuống đất để mời thầy mo, chảu 
xửa và các bạn giúp việc khác cùng 
hưởng lộc (hưởng một cách hình 
thức). sau buổi lễ, chảu xửa mang 
mâm lễ vật về nhà, lấy thêm rượu, 
mang thức ăn đã được chuẩn bị sẵn 
(do cả bản đóng góp) mời thầy mo, 
những người giúp việc, bà con trong 
bản và cả những vị khách qua đường 

(được phép vào bản sau khi lễ cúng 
kết thúc) cùng ngồi vào ăn uống no 
say, vui vẻ. những ai thích tham gia 
các trò chơi thì có thể ra khu sân rộng 
giữa bản. tất cả những trò chơi dân 
gian của người thái đều được mang 
ra trong ngày lễ Xêm bản để tất cả 
cùng chung vui, cả ngày cả đêm: nào 
múa xoè, đánh trống, ném còn, chơi 
tó má lẹ, đẩy gậy... đám thanh niên 
thường bị hút về đám ném còn với 2 
bên nam thanh, nữ tú tung qua lại 
cho nhau những quả còn sặc sỡ. có 
rất nhiều những cặp vợ chồng trẻ đã 
bén duyên nhau từ những cuộc chơi 

này và cũng không ngoa khi người 
ta bảo: Trai gái người Thái đa tình 
lắm, những ai chưa có đôi thì bao giờ 
cũng mong ngóng mau chóng đến 
ngày lễ hội cúng bản hằng năm. 

điều khiến tôi thú vị nhất là ngay 
sau lễ khấn thần linh, trời đất, ông 
trưởng bản đã dẫn một nhóm người 
vác cày, dắt trâu ra “xông nương” 
bằng những lối đầu tiên để lấy may. 
trong hội hè vẫn không quên mùa 
vụ, vui như thế nhưng ruộng nương 
không khi nào bị bỏ hoang, và chính 
nhờ vậy mà càng ngày lễ hội Xêm 
bản của người thái ở tây bắc càng 
thu hút nhiều sự chú ý của bạn bè 
bốn phương...

>> minh trường
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