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BIẾN ĐỔI TRONG NGHI LỄ VÒNG ĐỜI
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Tóm tắt: Người Chăm ở An Giang theo Islam giáo và chịu nhiều ảnh hưởng từ giáo lý, giáo luật tôn
giáo mà họ tin theo. Các nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang được thực hiện với những qui
định chặt chẽ, mang đậm tính tôn giáo trong đời sống mỗi tín đồ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại hóa
ngày nay, trong sự giao lưu văn hóa với các tộc người khác trong vùng, nhất là người Kinh, người Chăm ở
An Giang đã có những biến đổi trong nghi lễ vòng đời. Cộng đồng Chăm Islam ở đây vẫn giữ nghi thức với
3 giai đoạn: giai đoạn sinh, giai đoạn trưởng thành và giai đoạn tử. Mỗi giai đoạn có những nghi lễ đặc thù
với những qui định của nó, nhưng đã có những biến đổi ở các nghi lễ theo hướng đơn giản mà vẫn giữ
được bản sắc văn hóa – tôn giáo của cộng đồng. Bài viết trình bày những biến đổi trong nghi lễ vòng đời
của người Chăm Islam ở An Giang trong bối cảnh hiện nay.
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Lê Đức Hạnh - Nguyễn Bình: Changes in the life cycle ritual of Chăm Muslims in An Giang
The Cham people in An Giang follow Islam and are heavily influenced by the religious teachings and
canon law they believe in. The life cycle rituals of the Cham Muslims in An Giang are carried out with strict
regulations, imbued with religion in the life of each believer. However, in the context of today's
modernization, in the cultural exchange with other ethnic groups in the region, especially the Kinh, there
have been changes in life cycle rituals Cham people in An Giang. The Cham Islam community here still
keeps the ritual with 3 stages: the birth stage, the adult stage and the death stage. Each period has its own
rituals with its own regulations, but there have been changes in the rituals towards simplicity while still
retaining the cultural-religious identity of the community. The article presents changes in the life cycle
rituals of Cham Muslims in An Giang in the current context.
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