
 1 

           UBND TỈNH THANH HÓA 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH  

 

 

 

TÁC PHẨM DỰ THI LHPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII – NĂM 2018 

 

Thể loại: Chương trình tổng hợp 

Tên tác phẩm: Chương trình Phát thanh tổng hợp tiếng Thái  

Tác giả: Đăng Hùng – Hà Huyền – Bá Phượng – Ái Vân – Hoàng Hân 

Thời lượng: 29 phút 55 giây 

Ngày phát sóng: 13 giờ, ngày 13/10/2017 

Địa chỉ email: Phongdantoc.ttv@gmail.com 

Đơn vị: Phòng Tiếng Dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

STT Giọng 

đọc 

NỘI DUNG Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

1  Nhạc hiệu chương trình phát thanh tiếng Thái 40 giây  

2 Phần tin 6 phút  

 Nam      Các BTV Bá Phượng và Hà Huyền xin kính chào quý vị và các bạn! 

 Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 13 

tháng 10 năm 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.  

 Âm 

nhạc 
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 Nữ      Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn 

những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ ở các địa phương trong tỉnh, đặc 

biệt là ở khu vực miền núi.  

     Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự 

“Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở huyện miền núi Thường Xuân”. Cuối 

chương trình, trong mục“Sắc màu vùng cao”, chúng tôi sẽ giới thiệu đôi nét về 

Lễ cúng thần rừng của đồng bào Thái xứ Thanh qua phóng sự: “Ý thức giữ 

rừng từ một tín ngưỡng văn hóa”. 

  

3                                              (Nhạc cắt)  

 Nam      Thưa quý vị và các bạn! Do ảnh hưởng của bão số 10 và áp thấp nhiệt đới, từ 

ngày mùng 9/10/2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to; 

lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.  

 Âm 

nhạc 

 Nữ      Trước hết là thông tin về 2 cán bộ biên phòng bị mất tích do mưa lũ 

cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ cứu giúp người dân vùng lũ. 

      Cụ thể, vào khoảng 18h45 phút, ngày 10/10, 2 cán bộ thuộc Đồn Biên 

phòng Yên Khương đi chiếc xe mang biển kiểm soát: 36B – 1156, sau khi 

đi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống 

lũ lụt, di chuyển từ chốt Biên phòng Bản Mè, xã Yên Khương về Đồn 

Biên phòng Yên Khương, khi đi qua đường tràn bản Bôn bất ngờ bị nước 

lũ cuốn trôi cả người và xe. 
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       Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; các ngành 

chức năng liên quan và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn xã Yên Khương, xã Yên Thắng, nơi xảy ra tai nạn đã khẩn trương 

triển khai tìm kiếm 2 cán bộ, chiến sĩ mất tích trên tuyến sông, suối nơi 

nước lũ chảy qua. 

     Được biết, lực lượng Công an, Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Yên 

Khương đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng với hơn 200 người dân xã 

Yên Khương, Yên Thắng tiến hành công tác tìm kiếm. 

 Nam       Theo thống kê của các Ban, ngành chức năng, hiện trên địa bàn Thanh Hóa 

đã có 19 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương; hàng chục nghìn 

ngôi nhà bị ngập trong nước, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập, hư hỏng 

hoàn toàn; hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; nhiều tuyến đường, trường 

học, trạm y tế, công trình công cộng bị hư hại nặng.  

  

 Nữ Có thể nói, sau 10 năm kể từ trận lũ lịch sử  năm 2007, mưa lũ lớn lại 

xảy ra diện rộng trong tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nặng nề về người và tài 

sản. Hiện cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh đang cùng chung tay khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

 

 Nam  Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí nguồn hỗ trợ từ các tổ chức đoàn 

thể trong và ngoài tỉnh cùng nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh trợ giúp nhân 
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dân, các địa phương trong tỉnh ổn định cuộc sống, khắc phục thiệt hại do thiên 

tai gây ra. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cũng kêu gọi cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trợ giúp về tinh thần, vật 

chất, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống nhân 

dân.  

Thông tin về tình hình mưa lũ và công tác khắp phục hậu quả sau mưa lũ 

ở các địa phương trong tỉnh sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn 

trong các chương trình tiếp theo. 

  Phóng sự:        Bát Mọt – vùng lũ cần chia sẻ 6 phút  

 Nam Thưa quí vị và các bạn! 

Cơn lũ lịch sử vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề đối với đồng bào các 

dân tộc xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều gia đình ở xã 

vùng cao, biên giới này đã mất nhà ở, đất sản xuất nông nghiệp biến mất, 

nhiều công trình thuỷ lợi, công trình dân sinh bị hư hỏng nặng… Vốn đã là xã 

có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao nhất huyện miền núi Thường Xuân, nguy cơ 

tái nghèo và bổ sung hộ nghèo sẽ tăng lên ở xã biên giới này.  

Lũ qua, dù cấp uỷ, chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực khắc 

phục, nhưng nhiều bản làng ở xã Bát Mọt vẫn còn ngổn ngang, xơ xác. Trên 

những thửa ruộng chưa kịp gặt nay chỉ còn trơ lại những gốc rạ đã bị vùi lớp 

bởi lớp đất đá to nhỏ… 

 Âm 

nhạc 
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Âm thanh đóng cọc, chặt gỗ… 

Đang cặm cụi đào hố dựng túp lều tạm để tá túc chờ làm nhà mới sau khi 

lũ cuốn đi ngôi nhà của mình, ông Lang Minh Tường dường như còn ám ảnh 

về sự kiện ngày 10 tháng 10 vừa qua. Ông Lang Minh Tường, thôn Chiềng, 

xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân kể lại: 

(Nói tiếng Thái, dịch: Sau vài tiếng mưa rào, chúng tôi nghe nước đổ ầm 

ầm từ trên núi xuống, cả gia đình chúng tôi chỉ kịp tháo chạy lấy thân, còn nhà 

cửa, tài sản, gà lợn… không kịp mang theo thứ gì. Gia đình chúng tôi đã mất 

tất cả, lại trắng tay và nghèo trở lại rồi)  

Bà Vi Thị Xoanh cũng ngụ tại thôn Chiềng, nay đã bước vào tuổi “thất 

thập cổ lai hy”  vẫn còn nét bàng hoàng trên khuôn mặt khi kể lại cho chúng tôi 

nghe về thời điểm cơn lũ đến. Theo bà Xoanh, dù đã sống ở mảnh đất này hơn 

70 năm rồi nhưng chưa lần nào thấy một trận lũ quyét lớn như vậy. Mấy ngày 

nay, bà Xoanh và con cháu đang nỗ lực dọn dẹp lại nhà cửa, ruộng vườn để ổn 

định cuộc sống sau thiên tai. Bà Vi Thị Xoanh, thôn Chiềng, xã Bát Mọt, 

huyện Thường Xuân kể lại: 

(Nói tiếng Thái, dịch: Cơn lũ đến cuốn đi một ao cá, hơn 1 sào ruộng 

đang đến kỳ thu hoạch, cát tràn qua cả sân nhà sàn, những cây cổ thụ trước 

nhà cũng bị cuốn đi… Ruộng hư hết rồi, toàn cát sỏi, nếu khôi phục thì chỉ có 

trồng ngô thôi, chứ trồng lúa thì khó lắm). 

Ông Lang Hồng Chuynh, trưởng thôn Chiềng cho biết: Cả bản có 185 hộ 
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với 748 nhân khẩu nhưng chỉ có 32,2 ha, thế nhưng đợt lũ vừa rồi đã bị vùi lấp 

hơn 12 ha, trong đó 8ha là hoàn toàn không thể khôi phục sản xuất. Ngoài ra, 

bản có 10 hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, 28 hộ phải di dời đến nơi an toàn… 

và rất nhiều gia súc, gia cầm và hoa mầu khác cũng bị lũ tàn phá và cuốn trôi. 

Thôn Chiềng vốn đã có 48 hộ nghèo, thế nhưng sau đợt lũ này, số hộ nghèo dự 

kiến sẽ tăng thêm 36 hộ nữa. Bên cạnh đó, nhiều khó khăn nữa cần phải khắc 

phục sau cơn lũ đi qua ở xã biên giới xa xôi này.  

Tại thôn Phống, lũ cũng đã gây thiệt hại hơn 8.6ha diện tích lúa của 

người nông dân và không còn khả năng khôi phục. Ông Vi Đức Thọ, trưởng 

thôn Phống, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân cho biết thêm: 

Lãnh đạo xã Bát Mọt cho biết: Trong đợt lũ từ ngày 9 đến ngày 11/10 

vừa qua, Bát Mọt là địa phương thiệt hại nặng nhất của huyện Thường Xuân về 

người và vật chất. Mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người bị thương; 14 ngôi nhà 

bị lũ cuốn, 43 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, 25 ngôi nhà phải di dời;  thiệt hại 69 

ha diện tích lúa, trong đó 57 ha là không thể khôi phục với tổng là 250 tấn lúa 

bị mất, hơn 12 ha diện tích hoa mầu cũng bị thiệt hại; hàng trăm con gia súc, 

gia cầm bị lũ cuốn trôi; 13 km đường liên xã bị hư hỏng nặng; các công trình 

thuỷ lợi, kênh mương bị hư hỏng nặng, nhiều chỗ bị vỡ hoàn toàn…. Tổng thiệt 

hại ước tính khoảng 155 tỷ đồng. 

Ông Lang Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt khẳng định: Cơn lũ đi 

qua không chỉ để lại hậu quả nặng nề về sản xuất, cơ sở vật chất hạ tầng mà 
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còn kéo theo hệ quả về nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững ở 

địa phương. Với những thiệt hại như vậy không thể một sớm, một chiều có thể 

khắc phục nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện và toàn xã hội. Ông Thọ cũng ước tính, số hộ nghèo của xã Bát Mọt sẽ 

tăng từ 25% lên đến 60% trong năm nay. Ông Lang Đức Thọ, chủ tịch UBND 

xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân cho biết về những giải pháp trước mắt 

nhằm ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn: 

Những ngày qua, hàng ngàn tổ chức, cá nhân đã về chia khó với đồng 

bào vùng lũ Bát Mọt. Những nghĩa cử cao đẹp “thương người như thể thương 

thân”, “lá lành  đùm lá rách” của các nhà hảo tâm đã phần nào san sẻ nỗi vất vả 

cho đồng bào vươn lên ổn định cuộc sống. Thế nhưng, việc khôi phục diện tích 

sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng 

lại các công trình thuỷ lợi, mương nước, các công trình dân sinh, đường giao 

thông… mới là giải pháp lâu dài, bền vững, giúp người dân phát triển kinh tế, 

xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. 

3 Nữ Mục Phổ biến kiến thức  5 phút  

4  BTV Nam: Thưa quí vị và bà con! Khu vực miền núi, vùng cao luôn 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng đến tính 

mạng và tài sản của người dân. Trong chương trình phát thanh tiếng Thái hôm 

nay, chúng tôi có mời ông Cầm Bá Tường – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh 

Thanh Hóa đến phòng thu để cùng trao đổi với quý vị và bà con những kiến 
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thức cơ bản về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.  

Quý vị và bà con quan tâm đến vấn đề này có thể gọi điện đến chương 

trình theo số điện thoại 02373.726747 để được giải đáp.Ngay sau đây, xin mời 

BTV Ái Vân bắt đầu chương trình! 

BTV:  Vâng! Xin cảm ơn BTV Bá Phượng! Xin chào ông Cầm Bá 

Tường! Trước hết, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài 

PT-TH Thanh Hóa! Thưa ông! Xin ông cho biết là lũ ống, lũ quét thường xảy 

ra khi nào? 

Ông Cầm Bá Tường: Xin chào chị Ái Vân! Thưa quý vị thính giả! 

Khi phát sinh những trận mưa rào có lưu lượng lớn, kèm theo gió bão thì 

có thể xảy ra lũ quét, lũ ống. Lũ quét, lũ ống xảy ra đột ngột và nhanh chóng, 

có tốc độ lớn ở các thung lũng, sông, các hẻm suối, sườn núi tạo các dòng chảy 

tạm thời, thường chỉ trong 3 đến 5 giờ, kèm theo là những đợt sóng của dòng 

chảy do dòng nước bị tắc nghẽn, nhưng sau đó lại được khai thông do sức ép 

của khối các vật thể mang theo mỗi lúc một nhiều, do đó thời gian có thể lại 

tăng lên tới 8-12 giờ. 

Các dạng lũ quét chính là: lũ quét sườn, lũ quét nghẽn dòng tự nhiên, lũ 

quét nghẽn dòng đột biến, lũ quét vỡ dòng tự nhiên, lũ quét vỡ dòng nhân tạo, 

lũ bùn đá, lũ quét hỗn hợp.  

BTV: Vậy, một lưu vực lũ thường được chia thành mấy vùng, thưa ông? 

Ông Cầm Bá Tường: Về tổng quan, một lưu vực lũ được chia thành 3 
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vùng: 

Vùng sinh lũ: Là vùng ở thượng lưu nơi tập trung dòng chảy từ mưa 

được hình thành từ các sườn dốc. 

Vùng ảnh hưởng: Khu vực trung lưu có cao độ thấp hơn, thường ở các 

chân núi. Dòng chảy lũ đã được tập trung nên đủ mạnh để cuốn theo đất, đá, 

cây cối,.. để đổ vào sông suối. 

Vùng có lũ quét: Khu vực hạ lưu các sông, suối liền kề cửa sông. Dòng 

chảy có năng lượng rất lớn do đã được tập hợp các dòng chảy lũ, bùn đá thành 

phần từ các tiểu lưu vực. 

Do vậy, dòng chảy lũ có khả năng tàn phá rất mạnh những chướng ngại 

trên đường đi như nhà cửa, công trình thủy lợi, đường giao thông. Thường ở 

khu vực này là nơi tập trung khu dân cư nên thiệt hại ở khu vực này sẽ rất lớn 

và trở thành thảm họa khi xảy ra lũ quét cường độ lớn. 

BTV:  Vâng! Những yếu tố như ông vừa nói là những yếu tố tự nhiên 

Vậy, yếu tố con người thì sao? Thưa ông! 

Ông Cầm Bá Tường: Ngoài những yếu tố tự nhiên như tôi đã nói ở trên 

thì tác động của con người cũng là nguyên nhân dẫn đến lũ ống, lũ quét. Đó là 

việc con người khai thác rừng trái phép, làm mất rừng đầu nguồn; khai thác 

khoáng sản bừa bãi, thiếu quy hoạch; xây dựng các công trình thủy lợi, thủy 

điện, giao thông... làm cản trở và thu hẹp dòng chảy của các hệ thống sông 

suối. 
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Ngoài ra còn là do công tác phòng, chống lũ sau bão ở khu vực miền núi 

vẫn chưa được chú trọng nhiều bằng phòng, chống trước và trong bão. 

BTV: Vâng! Tôi cũng được biết, do tập quán và điều kiện sản xuất, bà 

con các dân tộc thường lựa chọn sống gần nguồn nước, ven sông suối, hay trên 

các sườn núi cao... Đây là những nơi thường hứng chịu nhiều hơn về tần suất 

xảy ra lũ quét, sạt lở. Vậy, các biện pháp để giảm thiểu tác hại của lũ ống, lũ 

quét là gì, thưa ông? 

Ông Cầm Bá Tường: Để giảm thiểu tác hại của lũ ống, lũ quét, cấp ủy, 

chính quyền và người dân các địa phương miền núi cần thực hiện các giải pháp 

như:  

- Xây dựng các hồ chứa, khu trữ lũ và chậm lũ; 

- Cải tạo lòng dẫn để tăng khả năng thoát lũ; 

- Phân dòng lũ, giảm tác động của lũ vào khu vực cần bảo vệ; 

- Áp dụng các các biện pháp hợp lý trong sản xuất, nông, lâm nghiệp để 

giữ nước, giữ đất, chống xói mòn đất và cạn kiệt nguồn nước. Đặc biệt, chú ý 

biện pháp trồng rừng và bảo vệ rừng. Quy hoạch cơ sở hạ tầng hợp lý, đặc biệt 

là bố trí các khu dân cư tránh xa các nơi có nguy cơ lũ quét cao. 

Tùy theo điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế xã hội mà lựa chọn 

các biện pháp phòng tránh cho từng khu vực. Các biện pháp phải được xây 

dựng cho từng địa phương, từng làng, bản. 

Các địa phương cần hướng dẫn nhân dân phòng tránh lũ quét, cách nhận 



 11 

biết và phòng tránh lũ ống, lũ quét, sử dụng thiết bị cảnh báo lũ quét tại chỗ và 

công tác bảo vệ, bảo quản hệ thống thiết bị cảnh báo. Đối với những vùng có 

nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ bùn đá cần có phương án di dân đến nơi định cư 

mới để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. 

BTV: Vâng, đó là những biện pháp cơ bản để phòng tránh và giảm thiểu 

tác hại của lũ ống, lũ quét. Vậy, còn dấu hiệu để nhận biết nguy cơ sạt lở đất là 

gì, thưa ông? Và, đây cũng là câu hỏi mà ông Lương Văn Hải, trưởng bản Bôn, 

xã Yên Khương, huyện Lang Chánh vừa gửi đến chương trình. 

Ông Cầm Bá Tường: Khi thời tiết bất thường, bà con luôn đề cao cảnh 

giác, lắng nghe bất kỳ tiếng động lạ nào, kể cả tiếng cành cây gãy; Chú ý sự 

thay đổi của dòng nước; Nếu nước đang từ trong chuyển sang đục thì đây cũng 

là một dấu hiệu cho thấy sắp có sạt lở đất. Nếu quan sát thấy có những dấu hiệu 

nguy cơ sạt lở đất, ngay lập tức bà con phải di dời và thông báo cho chính 

quyền địa phương và bà con dân bản để được hỗ trợ kịp thời. 

BTV: Ông vừa nói đến việc di dời khẩn cấp khi có nguy cơ sạt lở đất. 

Vậy di dời theo nguyên tắc như thế nào để đảm bảo an toàn thưa ông?Đây 

cũng là câu hỏi được nhiều thính giả quan tâm gọi điện đến chương trình, nhất  

là đối với người dân ở những địa phương miền núi thường xảy ra hiện tượng 

sạt lở đất? 

Ông Cầm Bá Tường: Nguyên tắc di dời là phải đảm bảo tính mạng con 

người trước, tài sản sau; di dời trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Địa 

http://vtv.vn/sat-lo-dat.html
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điểm di dời là những nơi sinh hoạt cộng đồng như: trường học, bệnh viện hoặc 

những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Bà con cũng cần mang 

theo những nhu yếu phẩm cần thiết như: nước uống, thức ăn, thuốc men, quần 

áo và đèn pin. 

 BTV: Vâng! Qua cuộc trao đổi với khách mời của chương trình, hy vọng 

bà con sẽ có thêm những kiến thức cần thiết để phòng tránh lũ ống lũ quét và 

kịp thời đối phó với những hiện tượng bất thường của thời tiết! 

 Xin cảm ơn ông Cầm Bá Tường,Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tham 

gia cuộc trao đổi của chúng tôi! 

5  Nhạc hiệu chuyên mục “Sắc màu vùng cao” 15 giây  

        Thưa quý vị và các bạn! 

      Lễ cúng thần rừng là nét văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm 

linh của đồng bào Thái, truyền tải thông điệp tốt đẹp đến cộng đồng về việc 

bảo vệ và phát triển rừng, chống xói mòn, hạn chế thiên tai lũ lụt, giữ màu 

xanh cho sự sống của con người.  

       Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết “Nét văn 

hóa trong Lễ cúng Thần rừng của người Thái” để hiểu hơn về giá trị của nghi 

thức tâm linh này. 

12 phút  

  Phóng sự: Ý thức giữ rừng từ một tín ngưỡng văn hóa   

 Nam Âm thanh ghi lại tại rừng… 

Trích lời thầy Mo: 
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 Xin mời, xin mời! Phận nhỏ tôi xin mời! Xin mời cụ Then già. Xin mời 

ông Then Luông. Mời ông lên ngồi chiếu kẻ dọc. Lên ngồi cót kẻ ngang. Mời 

Then Luông đến, mời Then Luông ăn. Xôi trong chõ ăn thơm, ăn ngọt, cái gì 

cũng có, cái gì cũng đủ. 

         Sau mỗi vụ thu hoạch nương rẫy, khi lúa đầy bồ, ngô đầy gác, bà con 

người Thái ở bản Phe, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn,  lại rộn ràng chuẩn bị 

một buổi lễ trọng của bản làng – lễ cúng thần rừng. 

        Lễ cúng thần rừng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của 

người Thái, răn dạy mỗi người dân cần phải bảo vệ rừng. Đây là một mỹ tục – 

một phong tục đẹp của người Thái. 

       Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước  đã chỉ ra yêu cầu “Phát huy các giá trị, nhân tố tích 

cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng”. Theo đó, lễ cúng thần rừng của người 

Thái là một trong những nét văn hóa tín ngưỡng cần được gìn giữ và phát huy 

trong đời sống hôm nay. 

         Bản Phe, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tiếp giáp với nước bạn Lào. 

Bản có trên 100 hộ dân, hầu hết là người Thái. Đồng bào Thái đã sinh sống ở 

mảnh đất vùng biên này qua nhiều thế hệ, gắn bó hài hòa với thiên nhiên, bền 

bỉ xây dựng cuộc sống yên bình và no ấm. 

        Với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, bà con đã nỗ lực trong lao 
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động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân 

ngày một được nâng cao. Đồng bào luôn có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc mình. Hiện, ở bản Phe, những giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể vẫn luôn hiện hữu và có sức sống lâu bền trong đời sống cộng 

đồng. Được biết bản Phe, xã Tam Thanh đã được công nhận bản văn hóa cấp 

huyện và đang được UBND huyện Quan Sơn đề công nhận bản văn hoá cấp 

tỉnh. 

             Ông Lò Văn Hải là một nghệ nhân văn hóa và cũng là già làng có uy 

tín của bản Phe, là một trong những người còn am hiểu về văn hóa truyền 

thống, nói chung, tục cúng rừng, nói riêng. Ông Hải cho biết, xưa kia, đầu 

mường, đầu bản của người Thái có rừng hồn chiềng gọi là “cửa xen”, cuối 

mường có rừng hồn chiềng gọi là “cửa pọng”, cạnh mường có rừng cấm là 

nghĩa địa của mường. Đầu nguồn nước có khu rừng cấm, là nơi linh thiêng, 

không ai được chặt phá. Ông Lò Văn Hải, ở bản Phe, xã Tam Thanh, huyện 

Quan Sơn nói: 

       Âm thanh tiếng Thái:  Muốn tiến hành chỉ cần có thầy mo và chuẩn bị 

một mâm lễ gồm: một con lợn, một con gà, cơm nếp, rượu trắng, vải thổ cẩm, 

vòng bạc… Tất cả đều sẵn rồi. Lợn, gà thì ở trong chuồng, nếp thì ở dưới 

ruộng, vải thì ở khung dệt, rượu thì sẵn trong chum. 

          Gặp gỡ với các cán bộ và người dân bản Phe, tất thảy họ đều có chung 

tâm nguyện bảo tồn lễ cúng thần rừng - nét đẹp trong tín ngưỡng văn hóa của 
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dân tộc Thái. Ông Hà Văn Măng, trưởng bản Phe, xã Tam Thanh, huyện Quan 

Sơn nói: 

         Âm thanh tiếng Thái: Chỉ cần đầy đủ những thứ cần thiết, các sản vật 

từ lao động sản xuất gắn với rừng là được rồi. 

          Năm nay, người dân bản Phe, xã Tam Thanh đã chuẩn bị cho lễ cúng 

thần rừng theo tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn đủ đầy, thành kính và đậm đà bản 

sắc. 

         Những lễ vật không thể thiếu trong mâm lễ cúng thần rừng đều được làm 

ra từ bàn tay lao động của đồng bào Thái như: thịt lợn, thịt gà, xôi nếp, rượu 

siêu men lá... đến vải thổ cẩm, đồng tiền âm dương, vòng bạc. Ngoài ra, đồng 

bào cũng chuẩn bị một chum rượu cần để chung vui làng bản, sau khi kết thúc 

buổi lễ. 

       Thay vì dùng trâu, đồng bào ở đây lựa chọn con lợn là con vật được dùng 

làm đồ tế trong lễ cũng rừng của bản Phe. Theo tín ngưỡng thờ cúng của người 

Thái, vật phẩm quan trọng nhất cần cho lễ cúng là thủ lợn. Thủ lợn được làm 

sạch sẽ, luộc chín và được bầy ở trung tâm của mâm lễ. 

            Để tìm hiểu về những nét độc đáo trong văn hóa tín ngưỡng của lễ cúng 

thần rừng, chúng tôi đã tìm gặp các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, trong đó 

có ông Hà Văn Thương. 

            Ông Hà Văn Thương cho biết: Người Thái coi trọng việc thờ cúng thần 

rừng, bởi lẽ, rừng che chở cho cuộc mưu sinh dựa vào thiên nhiên của họ, rừng 
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là miếng cơm, manh áo, là vùng đất thiêng của người Thái cần được tôn trọng 

và bảo vệ. Theo ông Hà Văn Thương, cần thiết phải khôi phục lễ cúng thần 

rừng, nhằm bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, góp phần nâng cao nhận 

thức về bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng. Trao đổi với chúng tôi, 

ông Hà Văn Thương cho biết thêm: 

Âm thanh tiếng Thái: Căn cứ vào nội dung của bài cúng thì ý nghĩa của bài 

cúng có những vấn đề chủ yếu như: Sự tôn kính các vị thần linh, nói chung, 

thần rừng. nói riêng; Tình yêu của dân đối với rừng và vấn đề bảo vệ môi 

trường. Các cụ dạy: Chặt cây rừng già thì cạn mất nước; Phát cây nơi đỉnh 

đèo thì trôi mất mường; Cây nhiều chồi rừng xanh; Cây gẫy cành thì xấu. 

             Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, là cư dân nông nghiệp theo 

tín ngưỡng đa thần, từ xa xưa, bên cạnh tín ngưỡng phồn thực, người Thái luôn 

coi trọng việc sùng bái tự nhiên, trong đó có sông suối, rừng núi và cả những sự 

vật, hiện tượng thuộc về thế giới tự nhiên. Trong lịch sử hình thành và phát 

triển của cộng đồng dân tộc Thái, đồng bào sống chủ yếu dựa vào khai thác tự 

nhiên, phụ thuộc vào tự nhiên, và rừng là một trong những tài nguyên quan 

trọng nhất đối với người Thái. Vì vậy, tục thờ cúng thần tự nhiên, nói chung, 

thần rừng, nói riêng, đã sớm hình thành và dần trở thành lễ nghi quan trọng 

trong thế giới tâm linh của người Thái. 

            Các cụ cao niên ở các bản Thái cho chúng tôi biết, trước đây, mỗi năm 

người Thái đều tổ chức lễ cúng rừng, thế nhưng, những năm gần đây, lễ này 
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được tổ chức ít dần và biến mất trong tín ngưỡng của cộng đồng Thái. Nguyên 

nhân là, nhiều người đã lợi dụng lễ cúng thần rừng để thực hiện mục đích mê 

tín, dị đoan; do quan niệm việc tổ chức lễ cúng rừng thường rềnh rang, tốn 

kém… Và, kéo theo đó là những cánh rừng bị chặt phá ngày một nhiều, môi 

trường sống bị đe dọa, lũ lụt, hạn hán xảy ra triền miên. 

        Hiểu được tầm quan trọng của của rừng đối với đời sống vật chất tinh thần 

và môi trường sống, bà con người Thái bản Phe, xã Tam Thanh đã thực hiện tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ và phát triển 

rừng.  Ngoài việc bảo vệ hơn 1 nghìn ha rừng nguyên sinh, hiện tại, bản Phe 

còn trồng mới hàng trăm ha rừng. Nhờ bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên 

rừng một cách hợp lý, hài hòa, đời sống của bà con đồng bào Thái bản Phe dần 

khấm khá và no đủ hơn. 

         Nhờ có cuộc sống no ấm từ rừng, người Thái luôn trân trọng và biết ơn 

rừng. Và lễ cúng rừng hôm nay thể hiện tấm lòng thành kính của họ đối với 

thần rừng. 

           Bài khấn cầu của thầy Mo gồm nhiều chương khác nhau, nhưng chung 

quy lại có ba phần cơ bản là: Cầu khấn thần linh về dự và dùng lễ vật; Gửi lên 

thần linh mong ước, tâm nguyện của dân bản và cuối cùng là bài cúng tiễn thần 

linh. 

         Lời cúng được kết lại với lời cầu mong thần linh độ trì bảo vệ dân bản và 

lời hứa của người dân bản trên, mường dưới với thần rừng. 
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         Trích lời cúng: Xin Then ở trên cao dõi theo. Xin thần rừng dõi nhìn. 

Phù hộ cho dân bản,  dân mường. Ai xâm phạm cánh rừng thiêng này. Ai bắt 

con thú rừng này, ai chặt cây rừng này. Trời thấy, ma thấy sẽ phạt. Nhà dột 

không còn nóc, lúa trên rẫy chết khô. Người già, trẻ nhỏ ốm yếu không có nước 

uống. 

         Buổi lễ cúng thần rừng chỉ diễn ra trong khoảng một canh giờ, với nội 

dung ngắn gọn, súc tích. Thế nhưng, đằng sau những lễ nghi, tín ngưỡng là sắc 

màu văn hóa, là tinh thần đoàn kết cộng đồng, là ước muốn, khát vọng của con 

người và giá trị nhân sinh quan về sự sinh sôi và phát triển của vạn vật. Chị Hà 

Thị Nga, ở bản Phe, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn nói:       

Âm thanh tiếng Thái: Chúng tôi như được sống lại không gian cổ xưa của 

người Thái khi mới về đây lập bản. Chúng tôi thực sự xúc động mỗi khi tham 

gia lễ cúng thần rừng. Qua lễ cúng thần rừng, người Thái chúng tôi lại nhắc 

nhở nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước trong việc bảo vệ và phát triển rừng. 

          Ông Hà Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh, huyện Quan 

Sơn cho biết thêm: 

Âm thanh tiếng Thái: Dù lễ cúng thần rừng có mang mầu sắc huyền bí, tâm 

linh, tuy nhiên, đằng sau sự thần thánh hóa ấy là thái độ sống biết trân trọng 

và bảo vệ rừng đã trở thành truyền thống bất di bất dịch từ ngàn đời của dân 

tộc Thái nơi đây. 
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Tiếng khua luống, cồng chiêng và nhạc 

             Sau lễ cúng thần rừng, bà con dân bản tụ hội về Nhà văn hóa để tổ 

chức liên hoan mừng bản mường, cùng xum vầy bên chum rượu cần, cùng mở 

hội trong tiếng cồng chiêng, lời ca tiếng hát rộn ràng. Thanh âm của trống 

chiêng và lời khặp như vang vọng đến rừng thiêng, thức tỉnh muôn loài và 

khích lệ mọi người đoàn kết, say mê lao động, góp phần xây dựng quê hương 

ấm no và giầu đẹp hơn. 

 Nam         Thưa quí vị và các bạn! 

      Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước cũng đã chỉ ra sự cần thiết phải “Phát huy các giá trị, 

nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng”. Và, lễ cúng thần rừng 

của người Thái là một trong những nét văn hóa tín ngưỡng cần được gìn giữ và 

phát huy trong đời sống hôm nay. 

  

 Nữ       Chương trình phát thanh tiếng Thái, ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Đài 

PT-TH Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã 

quan tâm theo dõi! Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! 

  

 

                                                                                                              XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC  

 

 



 20 

 

 


