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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

CTQG 

CKCĐ 

Chính trị quốc gia 

Cố kết cộng đồng 

ĐHQG Đại học Quốc gia 

Gs Giáo sư 

KHXH Khoa học xã hội 

Nxb 

NTTD 

PGS 

Nhà xuất bản 

Nghệ thuật trình diễn 

Phó giáo sư 

Tp Thành phố 

tr. Trang 

UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc 

VHDL Văn hóa du lịch 

VHDT  Văn hóa dân tộc 

VHNT Văn hóa Nghệ thuật 

VHTT Văn hóa thông tin 

VHTTDL Văn hóa Thể thao và Du lịch 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc văn hóa tộc người, là cơ sở để sáng tạo 

những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Coi trọng bảo tồn, kế thừa phát huy những giá 

trị văn hóa truyền thống bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể là vấn đề cần thiết. 

Nghi lễ Then là một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người Tày. Từ lâu, diễn 

xướng nghi lễ Then đã trở thành sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của tộc người 

Tày ở Việt Bắc. Nghi lễ Then thường được các thầy cúng người Tày thực hiện trong 

các nghi lễ thờ cúng của các gia đình như: Lễ giải hạn (chữa bệnh), lễ cầu an, lễ chúc 

thọ, lễ chúc tụng, đặc biệt là các đại lễ “Lẩu Then” của bản thân thầy Then như: lễ cấp 

sắc, lễ tăng sắc, lễ cáo lão... Trong nghi lễ Then có sự tham gia kết hợp một cách hài 

hòa của các yếu tố: từ không gian, thời gian, sự tương tác giữa các thành phần tham gia 

nghi lễ đến sự phối hợp chặt chẽ của các thành tố nghệ thuật khác nhau như: âm nhạc, 

múa, mĩ thuật... trong môi trường diễn xướng tâm linh, giúp người tham dự cảm nhận 

được ý tưởng nội dung của nghi lễ bằng cả thính giác lẫn thị giác. Nếu như thành tố âm 

nhạc và ngôn từ trong Then có ý nghĩa chuyển tải nội dung, mục đích nghi lễ (giúp con 

người giải tỏa những băn khoăn vướng mắc về tinh thần, gửi gắm vào đó những ước 

mơ, khát vọng sống,…) thì thành tố múa có tác dụng biểu đạt bằng động tác làm rõ hơn 

nội dung nghi lễ tạo nên đặc trưng riêng có của NTTD nghi lễ Then. Đó cũng chính là 

phương tiện giúp những người tham gia cuộc lễ thể hiện tâm tư tình cảm, giao lưu giải 

trí và cố kết cộng đồng.  

Bắc Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn, là một trong những cái 

nôi gìn giữ kho tàng văn hóa tín ngưỡng Then của người Tày Lạng Sơn với những 

nét riêng thể hiện qua hình thức nghi lễ, sự tham gia của các thành tố nghệ thuật và 

sự tác động mạnh mẽ của yếu tố văn hóa của người Kinh (Việt) - đặc điểm văn hóa 

tộc người Tày ở địa phương này. Nghi lễ Then trong tâm thức của người Tày ở Bắc 

Sơn vẫn đang được đề cao và bản thân người Tày mong muốn được lưu giữ. Vì vậy, 

nghiên cứu NTTD nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn sẽ là việc làm cần 

thiết làm rõ đặc điểm Then ở đây, góp phần làm rõ sự giao lưu văn hóa tộc người 



4 

đặc biệt là giao lưu văn hóa Kinh - Tày như một đặc điểm nổi bật được thể hiện 

trong Then của người Tày ở Bắc Sơn trong vùng Then của người Tày ở Lạng Sơn 

nói chung. Với ý nghĩa trên, tôi chọn đề tài: “Nghệ thuật trình diễn nghi lễ 

Then của ngƣời Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” nhằm làm rõ hơn 

những giá trị nghệ thuật của loại hình này, góp phần bảo tồn và phát huy nghi lễ 

Then trong bối cảnh hiện nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ đặc điểm của NTTD nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn 

trong vùng Then Lạng Sơn. Qua đó tìm hiểu sự biến đổi của NTTD nghi lễ Then 

trong bối cảnh được sân khấu hóa văn hóa dân tộc như hiện nay. Từ đó góp phần 

vào việc bảo tồn có hiệu quả và phát huy các giá trị của bản sắc văn hoá truyền 

thống của loại hình NTTD này. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Luận án khảo sát một cách hệ thống những yếu tố cấu thành nên NTTD của 

nghi lễ Then tiêu biểu của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

- Phân tích làm rõ những đặc điểm cơ bản trong NTTD nghi lễ Then của 

người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong mối liên hệ với văn hóa người 

Tày vùng Việt Bắc nói chung và tiểu vùng văn hóa xứ Lạng nói riêng. 

- Từ trường hợp nghiên cứu NTTD nghi lễ Then của người Tày ở huyện 

Bắc Sơn, luận án chỉ ra sự biến đổi và nêu một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát 

huy giá trị NTTD nghi lễ Then trong đời sống đương đại. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên 

cứu liên ngành như văn hóa dân gian, nghệ thuật học, nhân học tôn giáo... Các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: 

- Phương pháp điền dã, quan sát, phỏng vấn trực tiếp trong nghi lễ với góc 

độ là người nghiên cứu (không phải là người thực hành, thưởng thức Then).  
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- Phương pháp thống kê - so sánh: Sử dụng các số liệu thống kê để phân tích 

và so sánh giữa NTTD của người Tày ở vùng nghiên cứu với các vùng lân cận 

nhằm đưa ra đặc điểm khác biệt, sự biến đổi, sự đa dạng của NTTD nghi lễ Then ở 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp này cho phép người viết 

nhìn nhận vấn đề một cách chỉnh thể, từ đó rút ra những kết luận, những tổng kết, 

đánh giá về vấn đề nghiên cứu. 

Thực hiện có hiệu quả các phương pháp trên, tôi trực tiếp tham dự các 

buổi trình diễn nghi lễ Then tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn để quan sát các hình 

thức trình diễn và sau đó phỏng vấn người thực hành nghi lễ Then (ông Then, bà 

Then) và người tham dự. Chúng tôi tiến hành chụp ảnh lấy tư liệu những hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn ở lễ cấp sắc, lễ tăng sắc cho một thầy Then ở huyện 

Bắc Sơn. Sau khi tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu của các nhà 

nghiên cứu có liên quan và những dữ liệu có được trong quá trình khảo sát thực 

tế, chúng tôi tìm hiểu về sự biến đổi, vai trò của NTTD Then trong đời sống tinh 

thần của người Tày ở huyện Bắc Sơn trong bối cảnh hiện nay, cũng như tìm hiểu 

một số nguyện vọng nhằm bảo tồn loại hình di sản văn hóa phi vật thể này.    

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các yếu tố cấu thành nên trình diễn nghi lễ Then của người Tày, bao gồm: 

thời gian, không gian, kịch bản chương trình, người trình diễn, cách thức trình diễn 

và sự tham gia của các thành tố nghệ thuật (mỹ thuật, âm nhạc, múa, trò diễn,...); 

mối quan hệ giữa người trình diễn với người tham gia và với người tham dự.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

4.2.1. Không gian nghiên cứu: Khảo sát trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn, qua nghiên cứu trường hợp đại lễ Then tăng sắc của người Tày ở xã Tân Lập. Bởi 

đây là nghi lễ lớn nhất mang tính đại diện cao trong ba cấp độ nghi lễ Then. Đồng thời, 

nghi lễ này có đặc điểm riêng với sự tham gia đầy đủ của các yếu tố cấu thành nghệ 
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thuật trình diễn nghi lễ Then còn tiểu lễ và trung lễ ở các địa phương khác hầu như là 

giống nhau. 

4.2.2. Thời gian nghiên cứu: trước và sau năm 2010, đây là thời điểm diễn ra 

quá trình phát triển kinh tế cũng như giao lưu văn hóa ở huyện Bắc Sơn rõ nét. 

- Thời gian tiến hành nghiên cứu, khảo sát các nghi lễ Then cụ thể: Từ năm 

2010 trở lại đây, vì nghiên cứu này là khảo sát thực tế khi các nghi lễ diễn ra  

- Thời gian nghiên cứu phỏng vấn hồi cố tìm hiểu sự biến đổi nghi lễ Then: 

Hồi cố khoảng trước và sau năm 2000 là thời điểm cùng với chính sách tự do tôn 

giáo tín ngưỡng và bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc, thầy Then được tôn vinh và tự 

do hành nghề, nghi lễ Then thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu tạo nên một 

sức sống mới của Then trong cuộc sống của người dân. 

5. Câu hỏi nghiên cứu   

 Từ mục đích nghiên cứu, câu hỏi được đặt ra là: 

+ Những yếu tố nào cấu thành nên NTTD nghi lễ then của người Tày nói 

chung và người Tày ở Bắc Sơn nói riêng? 

+ Những đặc điểm cơ bản của NTTD nghi lễ Then của người Tày Bắc Sơn là gì? 

+ Sự biến đổi và nguyên nhân nào tác động tới sự biến đổi NTTD nghi lễ Then? 

+ Giải pháp nào phù hợp cho hoạt động bảo tồn, phát huy, ứng dụng NTTD 

nghi lễ Then trong đời sống đương đại? 

6. Những đóng góp của đề tài 

- Luận án là công trình đầu tiên khảo sát một cách hệ thống đặc điểm NTTD 

nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn - Lạng Sơn, cung cấp một tư liệu cụ thể để 

qua đó làm rõ những nét riêng trong NTTD nghi lễ Then ở huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Nhìn dưới góc độ văn hóa học, thông qua phân tích đặc điểm NTTD nghi 

lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn, luận án làm rõ đặc điểm văn hóa tín ngưỡng 

Then của người Tày Bắc Sơn trong không gian văn hóa người Tày vùng Việt Bắc; 

tính nguyên hợp giữa các yếu tố cấu thành NTTD nghi lễ Then ở Bắc Sơn thông 

qua sự giải mã các lớp nghĩa trong nghi lễ; đồng thời chỉ ra đặc điểm giao lưu văn 
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hóa giữa các tộc người, đặc biệt là giao lưu văn hóa Kinh – Tày như là một đặc 

điểm nổi bật trong NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn.  

- Từ kết quả nghiên cứu của đề tài làm rõ về những giá trị của NTTD nghi lễ 

Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm rõ vai trò, ý nghĩa, sự biến đổi và 

vấn đề cải biên NTTD nghi Then trên sân khấu biểu diễn hiện nay.  

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án gồm 4 

chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về địa 

bàn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu 

Chương 2: Những yếu tố cấu thành nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của 

người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Chương 3: Đặc điểm và giá trị của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của 

người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Chương 4: Sự biến đổi và việc khai thác, phát huy giá trị nghi lễ Then trong 

đời sống đương đại 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ 

 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra  

1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Với đặc trưng riêng của mình, nghi lễ Then là một đối tượng nghiên cứu đã 

thu hút được sự quan tâm nhiều nhất so với các loại hình văn hóa tín ngưỡng khác 

của người Tày. Các thành tựu thu được đa dạng ở cả hai khía cạnh tôn giáo tín 

ngưỡng và đặc điểm nghệ thuật. Dưới đây là điểm luận những vấn đề chính liên 

quan đến NTTD nghi lễ Then của đề tài.  

1.1.1.1. Các nghiên cứu về nghi lễ Then và diễn xướng nghi lễ Then  

Đây là hướng tiếp cận được bắt đầu mở ra ở thập kỷ chín mươi của thế kỷ 

XX là khi cùng với xu hướng phục hồi văn hóa cổ và chủ trương tự do tín ngưỡng 

của Nhà nước mà các nghiên cứu về tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội đã được đẩy mạnh. 

Có hai hướng tiếp cận nghiên cứu nghi lễ Then chính là tiếp cận dưới góc độ khảo 

tả nghi lễ và tiếp cận dưới góc độ diễn xướng nghi lễ cụ thể. 

- Nhóm công trình tiếp cận Then từ góc độ khảo tả nghi lễ:  

Đây là hướng tiếp cận theo cách mô tả dân tộc học về trình tự nghi lễ theo 

khuôn mẫu phổ biến ở một khu vực hoặc địa bàn nghiên cứu nhất định, được thực 

hiện chủ yếu của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Cao Bằng như Triều Ân, 

Nguyễn Thiên Tứ, Triệu Thị Mai,...  

Công trình Lễ cấp sắc, môn phái Then nữ phía Tây của dân tộc Tày tỉnh Cao 

Bằng [99] của tác giả Nguyễn Thiên Tứ được xuất bản trong khuôn khổ dự án 

“Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” 

của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Công trình này giới thiệu một số vấn đề về 

nghi lễ Then, cụ thể là lễ cấp sắc. Qua khảo sát nghi lễ Then ở khu vực tỉnh Cao 

Bằng, nội dung cuốn sách trình bày nội dung, vai trò xã hội, bản chất, ý nghĩa và giá 

trị của lễ kỳ yên giải hạn và lễ cấp sắc Bụt Tày phái nữ ở phía tây tỉnh Cao Bằng, 

trong đó cũng đề cập đến những giá trị của NTTD trong các thành tố như văn học 
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(qua lời ca), âm nhạc, mỹ thuật, múa và các trò diễn được thầy Then sử dụng trong 

nghi lễ này [tr23-58]. Mặc dù chỉ đề cập chuyên sâu đến một nghi lễ của Then tại 

địa bàn tỉnh Cao Bằng nhưng đây là tài liệu cần thiết giúp tôi có thể đối sánh với 

Then ở Bắc Sơn, Lạng Sơn trong cùng một nghi thức. 

Cuốn Then Tày giải hạn của tác giả Triều Ân là tập tư liệu có xuất xứ “Thái 

Nguyên tỉnh, Na Rì châu, Lương Thượng tổng, Kim Hỉ xã, Bản Kẻ thông, tín chủ 

Nguyễn mỗ đứng tên làm lễ kì yên giải hạn năm Mậu Ngọ (1918)” [4, tr.11]. Trong 

đó mô tả nghi lễ Then Tày giải hạn qua những nội dung ghi trong tập tài liệu. Nội 

dung cuốn sách đã dành nhiều trang mô tả nghi lễ Then “đoàn quân Then đi cống 

sứ, mang lễ vật lên tiến cống Mẹ Sử hoặc Ngọc Hoàng” [4, tr.16]. Những hình ảnh 

trong lời ca Then đều phản ánh một hiện thực khách quan của cuộc sống trong bối 

cảnh lịch sử xã hội có thực hay là những mơ ước về một cuộc sống đầy đủ, sung túc 

trước cuộc sống dương gian còn gặp nhiều khó khăn. Nội dung đề cập tới nghi lễ 

Then Tày giải hạn được đề cập trong phần thứ nhất: cái thực của cuộc sống và cái 

ước mơ của dân gian cùng niềm khát vọng bình an khang thái trong Then Tày giải 

hạn. Theo đó, nghi lễ giải hạn trong Then Tày thường chỉ làm một buổi (ban ngày 

hoặc đêm). Văn bản sử dụng trong nghi lễ thường dùng 3 – 4 bài trong 21 bài văn 

thường dùng. Ví dụ như tìm hồn trẻ đi lạc, chủ yếu chỉ dùng 3-4 bài hoặc có thể 

dùng thêm 1 hay 2 bài nữa cho vui. Nội dung các bài thường nói đến hồn vía, đến tổ 

tiên, trời cả, mẹ Hoa, Ngọc Hoàng, đến quan lang đi sứ, quân Then, nàng tiên ngọc 

nữ,... trong đó xuất hiện những điển tích cổ như: Tây Bá gặp Thái Công, Vũ môn 

tam cấp, Đại Thánh Đường Tăng, Tống Trân Cúc Hoa, Hán Sở tranh hùng,... Căn 

cứ vào tập văn bản trong cuốn sách này có thể nhận định rằng đây là tập tư liệu có 

nội dung hướng đến “yêu thương con người, tìm mọi cách để cứu con người thoát 

khỏi hoạn nạn để sống bình an hạnh phúc” [4, tr.37].  

Then Tày những khúc hát [1] của  tác giả Triều Ân biên soạn giới thiệu điệu 

Then và những khúc hát cầu chúc, những khúc hát lễ hội. Tác giả đã tuyển chọn và 

dịch những khúc hát cầu chúc, khúc hát lễ hội, những khúc hát then Dàng từ nguyên 

văn tiếng Tày - phiên âm từ bản Nôm sang tiếng Việt. 
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Việc khảo sát nghi lễ theo hướng tiếp cận này có ưu điểm là cung cấp được 

những nội dung cơ bản của một nghi lễ Then nhưng hạn chế chưa đặt nghi lễ trong 

bối cảnh diễn xướng cụ thể, địa điểm và nghệ nhân cụ thể nên không trình bày được 

những biểu hiện sinh động và đa dạng  của một diễn xướng nghi lễ Then cụ thể. 

- Nhóm công trình tiếp cận Then dưới góc độ nghiên cứu các diễn xướng 

nghi lễ cụ thể. 

  Điểm nổi bật của hướng tiếp cận này là nghiên cứu Then từ góc độ khảo sát 

việc trình diễn nghi lễ cụ thể theo hướng nghiên cứu trường hợp. Với cách tiếp cận 

này, năm 1997 tác giả Nguyễn Thị Yên đã hoàn thành đề tài luận văn cao học Lễ 

hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng, sau đó bổ sung xuất bản vào năm 2003 

[105]. Trong công trình này, lễ hội Nàng Hai- một hình thức lễ hội Shaman của 

người Tày có nhiều điểm tương đồng với Then đã được tác giả miêu thuật một cách 

tỉ mỉ dựa trên tư liệu hồi cố và khảo sát thực tế tại các địa phương thuộc Hòa An, 

Phục Hòa, Cao Bằng. Với nghiên cứu này, NTTD trong lễ hội được nhìn nhận là 

nghệ thuật nguyên hợp với sự tham gia của các thành tố nghệ thuật âm nhạc (hát), 

lời ca và các điệu múa, mĩ thuật trong trang trí lễ hội… Năm 2000, tác giả Nguyễn 

Thị Yên hoàn thành đề tài Then cấp sắc của người Tày qua khảo sát ở huyện Quảng 

Hòa, tỉnh Cao Bằng, đây là đề tài cấp viện (Viện nghiên cứu văn hóa dân gian). 

Năm 2005, được hoàn thiện để bảo vệ luận án tiến sĩ văn hóa học tại Viện nghiên 

cứu văn hóa với tiêu đề Then cấp sắc của người Tày ở huyện Quảng Uyên tỉnh Cao 

Bằng, sau đó được xuất bản thành sách với tiêu đề Then Tày gồm 4 chương [110]. 

Đây được xem là một công trình nghiên cứu đầy đủ và hệ thống về Then Tày, trong 

đó trình bày các vấn đề tổng quan về Then như nghệ nhân, bản chất tín ngưỡng, sự 

hình thành biến đổi và giá trị của Then… Với công trình này, lần đầu tiên tác giả 

đưa ra khái niệm “diễn xướng nghi lễ Then” và phân loại nghi lễ Then theo hình 

thức diễn xướng, bước đầu tác giả đã đưa ra được những nhận xét tổng quan về đặc 

điểm diễn xướng Then và các khía cạnh tôn giáo, tín ngưỡng trong Then, nghệ thuật 

nguyên hợp trong Then, đồng thời giới thiệu được toàn bộ nội dung văn bản Then 

cấp sắc (phần nguyên bản và lời dịch) kèm theo các chú giải liên quan tới trình tự 
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diễn xướng lễ cấp sắc. Như vậy, trong cuốn sách này, tác giả đã dùng thuật ngữ 

“diễn xướng” khi nói đến việc trình diễn nghi lễ Then. Tuy nhiên, với nhận định 

“Then nói chung và đặc biệt là Then cấp sắc là nơi tập trung cao độ nghệ thuật 

nguyên hợp của người Tày với sự tham gia của nhiều thành tố nghệ thuật khác nhau 

mà tiêu biểu là nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật biểu diễn cộng với môi trường diễn 

xướng mang đậm màu sắc tâm linh”, các thành tố NTTD trong Then (nghệ thuật 

nguyên hợp) đã được tác giả trình bày qua phân tích các yếu tố nghệ thuật như âm 

nhạc (đàn hát), múa, sân khấu, văn bản hành lễ, nghệ thuật trang trí, tạo 

hình,…[110, tr.313-325], thì dường như phạm trù của khái niệm “diễn xướng” ở 

đây đã có phần trùng khớp với khái niệm “nghệ thuật trình diễn” vì nó đã bàn đến 

tính nguyên hợp, những thành tố trong NTTD nghi lễ Then.  

Tiếp tục với hướng tiếp cận nghiên cứu Then, pụt từ góc độ diễn xướng nghi 

lễ, năm 2009, tác giả Nguyễn Thị Yên đã xuất bản cuốn Tín ngưỡng dân gian Tày, 

Nùng [109] gồm 2 phần: Phần 1 là nghiên cứu tổng quan gồm 5 chương nghiên cứu 

các hình thức văn hóa tín ngưỡng của người Tày tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Lạng Sơn; Phần 2 giới thiệu các nghi lễ tiêu biểu của Then, Pụt, Tào của người 

Tày ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn được tác giả khảo sát trong khoảng thời gian từ 

2004 đến 2008.  

Báo cáo “Người diễn xướng Then: nghệ nhân hát dân ca và thầy Shaman” [21] 

của tác giả Nguyễn Thị Hiền tại hội thảo quốc tế Việt Nam học 1998: được ghi nhận 

là đầu tiên đã khẳng định rằng người diễn xướng Then không chỉ là một nghệ nhân 

hát dân ca mà còn là một thầy cúng - thầy Shaman thực thụ, điều mà các nghiên cứu 

trước đây chưa làm rõ. Theo đó, người hầu bóng khi hầu đồng không đi đến thế giới 

khác mà chỉ ở trạng thái nhập thần để nhận được thông điệp từ thế giới vô hình, rồi 

lại “xa giá hồi cung”. Còn người diễn xướng Then trong trạng thái xuất thần “thoát 

hồn đi đến thế giới vô hình”. Kết quả nghiên cứu của bài viết rất hữu ích cho tôi trong 

việc nghiên cứu về tâm thế cũng như những nét đặc trưng của NTTD Then. 

Ngoài ra còn phải kể tới hệ thống luận văn cao học về đề tài Then, Pụt của 

Viện nghiên cứu văn hóa thuộc Viện KHXH Việt Nam (nay đổi là Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam) cũng được thực hiện theo hướng tiếp cận này như: 



12 

Luận văn Then mừng thọ của người Tày huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 

của Nguyễn Thị Thương Huyền, Viện Nghiên cứu văn hóa năm 2009 (đã được tác 

giả Nguyễn Thị Yên trích biên tập giới thiệu một phần, bổ sung thêm phần văn bản 

xuất bản thành cuốn Then chúc thọ của người Tày [108]. Luận văn Lễ cấp sắc Pụt 

Tày ở Bắc Kạn (qua khảo sát ở bản Piàn, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn) của Cao Thị Hải, bảo vệ năm 2009 tại Viện Nghiên cứu văn hóa. Công trình 

này đã được biên tập và xuất bản thành sách có tiêu đề Lễ cấp sắc Pụt Tày [20]. 

Như vậy, về cơ bản các nghi lễ Then, Pụt đã được giới thiệu trong công trình 

nói trên theo hướng tiếp cận lý thuyết diễn xướng. Tuy nhiên, vì mục đích nghiên 

cứu tổng thể về Then, chú trọng làm rõ vấn đề bản chất tôn giáo tín ngưỡng nên các 

tác giả chưa đi sâu phân tích về NTTD nghi lễ Then, chưa có điều kiện so sánh mở 

rộng tới Then ở địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Những kết quả nghiên cứu 

trong các công trình nghiên cứu về Then Tày này rất cần thiết, là nguồn tài liệu giúp 

tôi có thể tìm hiểu rõ hơn về diễn trình, cũng như căn cứ trong việc làm rõ hơn về 

sự biển đổi của nghi lễ Then qua các giai đoạn. 

1.1.1.2. Các nghiên cứu tiếp cận  từ các thành tố nghệ thuật riêng lẻ 

Đây là hướng tiếp cận sớm trong nghiên cứu về Then, được triển khai khoảng 

từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX.  Trong đó văn bản lời hát Then là mảng được 

quan tâm đầu tiên. Tiêu biểu có cuốn Lời hát Then của tác giả Dương Kim Bội [9], đã 

ghi lại nhiều trích đoạn lời hát Then bằng tiếng Tày như: đi sứ (pây sử); vượt biển 

(Khảm hải); bắt phu Then; lập cầu hào quang (nói đến đúc đồng, đúc gang luyện thép 

để bắc cầu)… Ngoài ra, tác giả Dương Kim Bội còn có bài viết “Những yếu tố dân 

ca, ca dao trong lời Then (Tày - Nùng)” [10],  trong đó tập trung phân tích về mối 

quan hệ và sự ảnh hưởng của văn học dân gian đối với lời hát Then. 

Cuối năm 1975, hội nghị sơ kết công tác sưu tầm nghiên cứu Then Việt Bắc 

do Sở Văn hoá Khu tự trị Việt Bắc tổ chức, sau đó xuất bản thành tập sách mang tên  

Mấy vấn đề về Then Việt Bắc [56]. Đây là cuốn sách đầu tiên nhìn nhận Then là 

nghệ thuật tổng hợp và khẳng định vai trò quan trọng của các thành tố nghệ thuật 

trong nghi lễ Then với các bài viết cụ thể: “Về phần văn học trong Then” của tác giả 
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Dương Kim Bội; “Về phần âm nhạc trong Then” của tác giả Đỗ Minh; “Về múa 

trong Then” của tác giả Lê Khình; “Đặc điểm múa trong Then” của tác giả Mai 

Hương; “Vài nhận xét sơ bộ xung quanh vấn đề múa trong Then” của tác giả Phạm 

Thị Điền; “Then: Một hình thức nghệ thuật biểu diễn tổng hợp của dân tộc Tày – 

Nùng” của tác giả Nông Quốc Chấn. Những ý kiến của các tác giả trong cuốn sách 

này sẽ giúp cho tôi có sự nhìn nhận, đánh giá và so sánh trong nghi lễ xưa và nay 

trong quá trình nghiên cứu nghi lễ Then dưới góc nhìn tổng thể về vai trò của các 

thành tố nghệ thuật. 

Bước sang những năm đầu thế kỷ XXI các nghiên cứu về các thành tố nghệ 

thuật của Then cũng được đẩy mạnh hơn với sự ra đời những công trình dài hơi, đặc 

biệt là về thành tố âm nhạc. Có thể điểm qua như sau: 

Về âm nhạc, cuốn Nét chung và riêng của âm nhạc trong diễn xướng Then 

Tày, Nùng [55] của tác giả Nông Thị Nhình, được xem như là một công trình khảo 

cứu công phu về âm nhạc Then, góp phần khẳng định cho thành tựu nghiên cứu 

Then trong giai đoạn hiện nay. Trong công trình này, tác giả đã đưa ra kết luận: 

Âm nhạc Then mỗi địa phương khác nhau đều mang bản sắc dân tộc đậm 

đà, một bản sắc thống nhất trong đa dạng. Nghệ thuật âm nhạc trong 

Then là một mối liên kết không tách rời giữa nội dung thơ ca đầy sức 

diễn tả trong Then cùng với các làn điệu âm nhạc đầy chất trữ tình, nhẹ 

nhàng kèm theo nghệ thuật múa, các trò diễn và những trang trí mỹ thuật 

đã làm cho Then gần gũi, hấp dẫn bền lâu trong đời sống của quần chúng 

nhân dân người Tày - Nùng [55, tr.192].  

Đáng chú ý là một số luận văn cao học đã bắt đầu nghiên cứu âm nhạc Then 

từ góc độ khảo sát diễn xướng nghi lễ. Cụ thể, luận văn thạc sĩ Âm nhạc trong lễ đầy 

tháng của Then Tày ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn [87] của Nguyễn Văn Thiều 

được thực hiện với mục đích tìm hiểu âm nhạc trong Then đầy tháng của người Tày 

ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.  

Năm 2010, tác giả Nguyễn Nguyệt Cầm trong luận văn văn cao học của Viện 

Nghiên cứu văn hóa Nghệ nhân và nghệ thuật hát then của người Tày Bắc Cạn, 
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[14] đã đề cập đến việc bảo tồn phục hồi Then cổ (nằm trong danh mục di sản phi 

vật thể), đưa những làn điệu then mới vào sinh hoạt trong thôn bản, khuyến khích 

các nhạc sĩ sáng tác Then cải biên cho lớp trẻ.   

Cuốn Văn hóa tín ngưỡng Tày - Các bài Mo cho chủ hộ, chủ họ - nghi lễ 

Then tảo mộ [111] của tác giả Ma Văn Vịnh thì NTTD được nghiên cứu dưới góc 

độ thành tố văn học, chủ yếu qua những văn bản sưu tầm được. Nội dung cuốn sách 

chủ yếu là các bài khấn sử dụng trong nghi lễ Then tảo mộ bằng tiếng Tày được tác 

giả chuyển ngữ sang tiếng Việt.  

Liên quan đến thành tố múa Then, cuốn Múa tín ngưỡng dân gian Việt 

Nam [12] và cuốn 100 điệu múa truyền thống Việt Nam [13], thành tố nghệ thuật 

múa cũng được tác giả Lê Ngọc Canh đề cập đến như một loại hình nghệ thuật 

không thể thiếu trong các nghi lễ, tín ngưỡng của tộc người Tày. Múa Then với 

sự phong phú, độc đáo luôn gắn liền với các đạo cụ (đàn tính, xóc nhạc, quạt) và 

đặc biệt là sự chuyển động động tác luôn gắn liền với sự chuyển động, lời ca của 

thầy Then. Kết quả nghiên cứu múa Then trong công trình này mới chỉ là giới 

thiệu khái lược. 

Tác giả Lâm Tô Lộc trong cuốn sách Múa dân gian các dân tộc Việt Nam 

[48] có phần mô tả đặc trưng của múa Then là: biểu hiện tập trung của nghệ thuật 

múa nữ ở dân tộc này… phản ánh cuộc sống của những người lao động ở miền núi, 

múa Then gần với múa dân gian. Múa Then phong phú về hình thức biểu hiện, múa 

một người, múa bốn người, múa sáu người, múa đông người. Đội hình thường đăng 

đối, điệu múa ngắn gọn. Tuyến múa bị hạn chế vì hầu như múa tại chỗ. Động tác 

chủ đạo lặp lại nhiều lần, ít được phát triển, phần chân ít hoạt động, chân đứng so le 

hoặc bắt chéo và nhún bật tại chỗ vô cùng độc đáo. Với chủ đích nghiên cứu của 

mình, tác giả Lâm Tô Lộc chỉ đề cập đến ngôn ngữ múa Then mà chưa lý giải đến 

tính chất hay ý nghĩa của loại hình múa Then này.   

Như vậy, một số đề tài nghiên cứu về nghệ thuật Then ở mục này chủ yếu chỉ 

tiếp cận nghiên cứu Then ở từng thành tố, ở cái nhìn từng bộ phận mà chưa có cái 

nhìn tổng thể, kết nối giữa các thành tố trong không gian nghi lễ hay là lí giải mối liên 
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hệ giữa âm nhạc, văn học, múa, mĩ thuật và các động tác trong NTTD Then tức là 

chưa nghiên cứu NTTD nghi lễ Then trong không gian nghi lễ cụ thể của nó. 

1.1.1.3. Các nghiên cứu về nghi lễ Then, nghệ thuật trình diễn Then ở Lạng Sơn  

- Nhóm công trình tiếp cận nghi lễ:  

Tiếp cận nghiên cứu nghi lễ Then có đề tài luận văn tốt nghiệp đại học khoa 

sử, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, năm 1999, Đạo Then trong đời 

sống tâm linh của người Tày - Nùng Lạng Sơn [97] của tác giả Đoàn Thị Tuyến. 

Luận văn này đã tập trung nghiên cứu những vấn đề: Nghệ nhân Then, thế giới tâm 

linh và điện thờ, nhập đồng và nghi thức hành lễ, vai trò tinh thần, xã hội của Then 

trong cộng đồng. Với cách nghiên cứu này, tác giả đã có một cách tiếp cận tổng thể 

về Then và là những tư liệu xác thực, cần thiết khi nghiên cứu về Then Lạng Sơn.  

Tương tự, năm 2003, tác giả Nguyễn Thị Hoa thực hiện đề tài Khảo sát Then 

hắt khoăn (giải hạn) của người Tày ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn [24]. Phần kết 

luận của luận văn đề cập đến một số đặc điểm của Then Tày ở Đình Lập. Những kết 

quả nghiên cứu của đề tài rất cần thiết cho việc đối sánh giữa Then Bắc Sơn với các 

vùng Then khác để tìm ra được những nét đặc trưng. 

- Nhóm công trình tiếp cận theo hướng nghệ thuật: 

NTTD nghi lễ Then của người Tày Lạng Sơn cũng đã được tác giả Dương Thị 

Lâm trình bày trong đề tài cao học Nghệ thuật Then của người Tày ở Lạng Sơn [42]. 

Trong đó tác giả cho rằng đặc điểm của nghệ thuật diễn xướng Then là hát và múa 

kết hợp với đàn, xóc nhạc. Những kết quả nghiên cứu sẽ là những cứ liệu giúp tôi so 

sánh trong đề tài này.  

Theo hướng tiếp cận nghiên cứu âm nhạc Then từ diễn xướng nghi lễ, năm 

2007, tác giả Trần Quang Hưng thực hiện luận văn cao học Âm nhạc trong nghi lễ 

cầu an giải hạn (qua khảo sát tại bản Pác Sào, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn) [32]. Khóa luận tốt nghiệp đại học Then giải hạn của người Nùng ở xã Vân 

Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn [63] của tác giả Hoàng Thị Quý.  

Năm 2015, tác giả Trần Văn Ái, Dương Thị Lâm chủ biên (tác giả luận án là 

thành viên trong nhóm nghiên cứu) viết cuốn Lẩu Then cấp sắc hành nghề của 
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người Tày ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn [43]. Công trình này khái 

quát về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội người Tày xã Tân Lập (Bắc 

Sơn, Lạng Sơn), công trình nghiên cứu về mục đích, vai trò của đại lễ Then với các 

chương đoạn, trình tự, cách thức thực hiện rất cụ thể và đầy đủ. Điểm mới của công 

trình là nhóm tác giả đã tập trung làm rõ hơn về những giá trị nghi lễ loại hình lẩu 

Then cấp sắc hành nghề và đưa ra giải pháp bảo tồn loại hình di sản văn hóa phi vật 

thể này. 

Như vậy, so với các công trình nghiên cứu  đi trước thì đối tượng khảo sát 

của đề tài này là NTTD nghi lễ Then cụ thể để qua đó tìm ra đặc điểm của Then ở 

Bắc Sơn – một vấn đề chưa được các nghiên cứu đi trước thực hiện một cách triệt 

để và có hệ thống. Điểm mới là qua tìm hiểu những giá trị của NTTD nghi lễ Then, 

luận án hướng đến vận dụng những giá trị trên sân khấu đương đại theo hình thức 

bảo tồn động.   

1.1.2. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu 

1.1.2.1. Đóng góp của các nguồn tư liệu về vấn đề nghiên cứu và những vấn 

đề cần tiếp tục đặt ra 

Về mặt lý luận: Được thể hiện qua hệ thống các công trình nghiên cứu tiếp cận 

nghi lễ Then từ góc độ diễn xướng nghi lễ. Theo đó việc nghiên cứu Then cần đặt 

trong bối cảnh cụ thể về thời gian, không gian, trong sự xem xét đồng bộ mối quan hệ 

giữa các yếu tố cấu thành nên nghi lễ Then như: Người thực hành nghi lễ (thầy 

Then), không gian tổ chức nghi lễ và đặc biệt là các thành tố nghệ thuật tham gia vào 

quá trình diễn xướng nghi lễ Then (âm nhạc, lời khấn, lời ca, các điệu múa, nghệ 

thuật tạo hình, trang trí...). Theo như vậy trong nghi lễ Then, yếu tố tôn giáo tín 

ngưỡng chính là trung tâm thu hút các yếu tố văn hóa NTTD Then trong mối liên hệ 

với địa phương, vùng miền, dòng nghề... Nói cách khác, việc thực hiện đề tài luận án 

này chính là sự tiếp tục hướng tiếp cận nghiên cứu diễn xướng nghi lễ Then của các 

tác giả đi trước, trên cơ sở đó đi sâu về khía cạnh NTTD Then.   

Về mặt tư liệu: Với sự tham gia của nhiều tác giả thuộc các đối tượng nghiên 

cứu khác nhau, về cơ bản các công trình đi trước đã cung cấp được một cách hệ 
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thống các nghi lễ Then cùng các hình thức diễn xướng liên quan. Hầu hết các 

nghiên cứu được thực hiện ở những địa phương tiêu biểu thuộc Cao Bằng, Bắc Kạn, 

một số địa phương thuộc Lạng Sơn. Đây là nguồn tư liệu cần thiết cho việc tìm 

hiểu, so sánh nghi lễ Then, Pụt giữa các địa phương khác nhau ở Việt Bắc. 

Về mặt học thuật: Một số công trình đã có những đóng góp nhất định qua 

việc chỉ ra những đặc trưng nghệ thuật, nhất là ở mảng âm nhạc trong Then. Qua đó 

cho thấy sự nổi bật đồng thời cũng là sức hút của Then chính là ở NTTD âm nhạc 

bên cạnh đó là sự không thể thiếu vắng của các thành tố NTTD khác. 

Những vấn đề còn bỏ ngỏ: Như đã trình bày, do xuất phát từ những mục 

đích nghiên cứu khác nhau nên các công trình đi trước chưa tập trung nghiên cứu 

làm rõ đặc điểm của NTTD nghi lễ Then. Các nghiên cứu về diễn xướng nghi lễ 

Then chủ yếu tập trung làm rõ đặc điểm và sự tham gia của các thành tố nghệ 

thuật, qua đó làm rõ vai trò của NTTD Then trong đời sống cộng đồng nhưng 

còn thiếu sự nghiên cứu đồng bộ. Trong khi đó muốn tìm hiểu NTTD Then thì 

tất cả những thành tố của NTTD Then phải được xem xét tổng thể với những mối 

liên hệ, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, đặt ra những vấn đề trọng tâm mà 

luận án cần nghiên cứu. 

1.1.2.2. Những vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận án 

Qua phần tổng quan về lịch sử nghiên cứu, tổng quan về các tài liệu liên 

quan tới đề tài, tác giả luận án cho rằng việc thực hiện đề tài: “Nghệ thuật trình 

diễn nghi lễ Then của ngƣời Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” là một 

hướng nghiên cứu kế thừa kết quả của các tác giả đi trước trên cơ sở tiếp tục làm rõ 

hơn những vấn đề liên quan đến NTTD Then thông qua các nội dung: 

Trình bày về trình diễn nghi lễ Then với sự nguyên hợp của các yếu tố: thời 

gian, không gian, kịch bản, người biểu diễn, cách thức trình diễn các thành tố nghệ 

thuật và mối quan hệ giữa người biểu diễn và khán giả. 

Làm rõ tính địa phương của NTTD nghi lễ Then của người Tày Bắc Sơn 

thông qua sự so sánh với Then của người Tày ở địa phương khác; với người Nùng 

và với hầu đồng của người Việt. 
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Đánh giá, tìm hiểu vai trò, sự biến đổi và vấn đề cải biên trên sân khấu biểu 

diễn hiện nay. Đặt ra giải pháp phù hợp cho hoạt động bảo tồn, phát huy, ứng dụng 

NTTD nghi lễ Then trong đời sống đương đại. 

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.2.1.1.  Khái niệm “Then”   

Then gắn với đời sống tâm linh của người Tày, góp phần làm nên bản sắc 

văn hóa của cộng đồng Tày - Nùng.  Do đó, Then là một khái niệm rộng bao hàm 

nhiều hình thức biểu đạt khác nhau. Vì vậy, để tìm hiểu khái niệm Then cần bắt đầu 

từ việc tìm hiểu nguồn gốc tên gọi “Then”.  

Về nguồn gốc tên gọi “Then”: Trong công trình Then Tày [110] ở mục “Then 

và các khái niệm tín ngưỡng liên quan đến Then” tác giả Nguyễn Thị Yên đã dẫn ra 

9 cách viết bằng chữ Hán Nôm khác nhau để chỉ “Then”, theo đó thì 6/9 chữ dùng 

chữ “thiên” (trời) để biểu đạt nghĩa “Then”, từ đó tác giả đã phân tích và đi đến giả 

định “Tên gọi Then là bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ trời của các cư dân Tày- Thái 

nói chung”, việc họ dùng chữ “thiên”  đọc trại đi thành “Then” là sự vay mượn chữ 

Hán là để tôn xưng trời (phạ) mà họ thờ phụng [110, tr.57-70]. 

Về sự phái diễn các tên gọi khác nhau liên quan đến khái niệm “Then”: 

Then là từ dùng để chỉ những người làm nghề cúng bái theo dạng nghi lễ này 

(mẻ Then, pỏ Then- bà Then, ông Then) [16, tr.271]. Cách gọi này theo quan điểm 

từ “Then” có xuất phát từ “sliên - tiên”, từ này là biến âm của từ “thiên - trời” theo 

lý giải ở trên. Hay người làm Then vừa là một ca sĩ, một nhạc công, vừa đánh đàn 

vừa hát, đôi khi kiêm xóc nhạc, đồng thời cũng lại là một vũ công tài giỏi biểu diễn 

các điệu múa trước đám đông hâm mộ [55, tr.11-12]. 

+ Then là tên gọi của một loại hình dân ca nghi lễ của người Tày (gọi là 

hắt/hết Then - làm Then, có nơi như Cao Bằng gọi là hết pụt - làm Pụt) được nhà 

nghiên cứu gọi là “hát Then”, nay là cách gọi thông dụng trong đời sống văn hóa 

của người Tày. Nội dung của dân ca nghi lễ Then là thuật lại cuộc hành trình lên 

trời để cầu xin Ngọc Hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ. Trong hát 
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Then mỗi làn điệu Then được sắp xếp theo các trật tự khác nhau nhưng đều tuân 

theo bài bản và kết thúc đều có đường đi giống nhau, kết quả giống nhau.  

+ Then là tên gọi một loại hình nghệ thuật tổng hợp bao gồm văn học, âm 

nhạc, múa, trò diễn và trang trí mĩ thuật [55, tr.19]. Tùy theo những chủ đề riêng và 

mục đích cụ thể để có sự kết hợp các yếu tố khác nhau như nhạc cụ (đàn tính, xóc 

nhạc), múa, tích trò và những điệu hát…  

Tổng hợp các cách hiểu về Then của các tác giả đi trước, khái niệm Then tôi 

sử dụng trong đề tài nghiên cứu này là: “Then” là tên gọi một hình thức thực hành 

văn hóa tín ngưỡng liên quan đến tín ngưỡng thờ trời của người Tày, người Nùng 

và người Thái (Thái trắng) ở Việt Nam. 

1.2.1.2. Khái niệm “Trình diễn” và “Nghệ thuật trình diễn”  

Khái niệm “Diễn xướng” và “Trình diễn” 

Năm 1997, Bộ Văn hóa tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề Diễn xướng dân 

gian và nghệ thuật sân khấu. Trong hội nghị này, nhiều quan điểm và ý kiến khác 

nhau về thuật ngữ diễn xướng. Theo tác giả Lê Trung Vũ: “Diễn xướng vừa là hình 

thức sinh hoạt văn hóa xã hội định kỳ (như hội Gióng, hội Xoan, hội Chùa…) quy mô 

làng xã; vừa là sinh hoạt văn hóa xã hội không định kỳ như (đám cưới, đám tang, lễ 

thành niên, lễ thượng thọ…) quy mô gia đình hoặc việc làng xã. Diễn xướng là lối 

trình diễn rất tự nhiên không định kỳ cũng không định lệ mà do nhu cầu sinh hoạt 

trong lúc lao động, vì lao động hoặc để giải trí…” [113, tr.120]. Trong cuốn Kho tàng 

diễn xướng dân gian Việt Nam, tác giả Vũ Ngọc Khánh cho rằng có thể hiểu diễn 

xướng với hai tư cách: 

Một là, diễn xướng là một phương thức. Nó là cách thức thể hiện, cách giới 

thiệu và trình bày. Theo đó, hầu hết các thể loại, thành phần của folklore 

nước ta đều được trình bày, giới thiệu bằng phương thức diễn xướng như: 

nói, kể, ví, vè, hát, hò, trò, múa, ca, vũ, lễ, nhạc... nếu không dùng phương 

thức diễn xướng thì không thực sự đến được với tâm hồn người dân. 

Hai là, diễn xướng là một thể loại. Theo đó, các thể loại văn học dân gian 

trong quá trình diễn xướng, công bố trước quần chúng dần có những hình 
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thức được phát triển, biến hóa, kết hợp với nhiều hình thức với nhau để 

thỏa mãn một yêu cầu thẩm mỹ. Lúc đó, bản thân từng thể loại không đáp 

ứng được yêu cầu phát triển này, nên đã trở thành một dạng thức khác, có 

tổ chức hơn, có quy củ hơn. Diễn xướng lúc đó không còn là một cách 

trình bày, mà thực sự đã thành một màn biểu diễn [39, tr.14-18]. 

Liên quan đến vấn đề này, tác giả Tô Ngọc Thanh đặt vấn đề nên chăng sử 

dụng thuật ngữ “trình diễn” thay cho thuật ngữ “diễn xướng” bởi thuật ngữ “diễn 

xướng” đã dẫn đến liên tưởng về các loại hình: âm nhạc, múa, sân khấu, trong đó 

bao gồm các yếu tố diễn xuất và ca xướng. Để có một hàm nghĩa rộng hơn, thuật 

ngữ “trình diễn” thích hợp và diễn xướng là một dạng của trình diễn” [72, tr.25].  

Cùng có quan điểm này, trong bài viết “Nhìn lại khái niệm diễn xướng” [68] 

tác giả Kiều Trung Sơn có chỉ ra “diễn xướng” là khái niệm hẹp của người Việt Nam 

dùng trong nghiên cứu văn hóa truyền thống, không có trong thuật ngữ quốc tế, còn 

“trình diễn” là khái niệm rộng bao gồm cả “diễn xướng” và các loại hình khác như 

trình diễn sâu khấu; tác giả định nghĩa rất cụ thể: Diễn xướng là một loại hình nghệ 

thuật dân gian, ứng diễn, truyền khẩu, sử dụng tổng hợp nhiều yếu tố nghệ thuật, 

trong đó diễn ngôn là yếu tố chủ đạo, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của con người 

trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, siêu nhiên và xã 

hội (trong giao tiếp, giao duyên, thực hiện các nghi lễ phong tục, tín ngưỡng). Như 

vậy, từ góc độ loại hình, tác giả đưa ra nhận định: nghệ thuật cách điệu ngữ âm gắn 

với các yếu tố nghệ thuật khác như múa, âm nhạc, tạo hình, phục trang, sân khấu… 

trong một thể thống nhất tạo thành nghệ thuật diễn xướng. Trong đó, yếu tố cơ bản 

của diễn xướng là diễn ngôn, kể miệng bằng phương thức cách điệu ngữ âm, các 

thành tố khác chỉ mang tính phụ họa, nhằm mục đích thuyết phục hơn cho nghệ thuật 

này. Tác giả Kiều Trung Sơn cũng đã lưu ý về việc sử dụng khái niệm diễn xướng và 

trình diễn bởi theo ông: “diễn xướng đúng là một sự trình diễn. Nhưng ít ai nghĩ rằng 

diễn xướng chỉ là một trong rất nhiều hiện tượng mang tính trình diễn” [68].  

Như vậy, qua phân tích thuật ngữ “diễn xướng” và “trình diễn”, chúng ta đã 

có thể nhận thấy hai thuật ngữ này có phạm trù tương đối giống nhau, sự khác nhau 

là ở mục tiêu nghiên cứu cần hướng đến. “Trình diễn” là khái niệm rộng 
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(performance) bao gồm trong nó cả “diễn xướng” là khái niệm của người Việt Nam 

sử dụng trong nghiên cứu văn hóa dân gian.  

Nghệ thuật trình diễn: 

Thuật ngữ “Nghệ thuật trình diễn” - “Perfomance Art” cũng được hiểu là 

thể thức nghệ thuật mà ở đó những nghệ sĩ sử dụng tiếng nói và/ hoặc sự chuyển 

động của cơ thể họ, trong mối liên hệ với những đối tượng khác, để truyền đạt 

những biểu hiện của nghệ thuật. NTTD bao gồm nhiều sự thực hành khác nhau 

(có thể là âm nhạc, có thể là nghi thức và cũng có thể là nghi lễ tôn giáo hay 

trình diễn thể thao…) nhưng tất cả loại hình này đều có dụng ý là trình diễn 

trước khán giả. NTTD ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật 

một cách trọn vẹn nhất của con người hay nói cách khác, NTTD đưa đến cho 

người thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật ở trạng thái hấp dẫn nhất, mà ở đó 

có thể “mê hoặc” người xem. (Đây là quan điểm của tác giả rút ra từ các khái niệm 

liên quan đến NTTD)  

Như vậy, trong đề tài này, khái niệm “Nghệ thuật trình diễn” được hiểu là: 

một màn trình diễn được trình bày cho công chúng bởi những người thực hành 

(chuyên hoặc không chuyên), nhằm diễn đạt ý tưởng theo một kịch bản có sẵn, trong 

đó có nhấn mạnh đến mối quan hệ tương tác giữa người diễn và người thưởng ngoạn.  

Nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then: 

Ta biết rằng trình diễn nghi lễ Then (thuật ngữ quen gọi là “diễn xướng nghi 

lễ Then”) là một loại hình nghệ thuật nguyên hợp với sự tham gia của nhiều thành 

tố nghệ thuật như: ngôn từ, âm nhạc, múa, sân khấu, trò diễn,…. Vì vậy việc sử 

dụng khái niệm “Nghệ thuật trình diễn” là hướng tới nghiên cứu nghi lễ Then như 

một chỉnh thể thống nhất, ở đó thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật một cách 

trọn vẹn nhất của người tham dự, chú trọng đến mối tương tác giữa người thực hành 

Then và những người tham dự. 

Theo đó, đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là NTTD nghi lễ Then, nó 

không chỉ có yếu tố diễn (sử dụng ngôn ngữ của các loại hình nghệ thuật như âm 

nhạc, mĩ thuật, múa…) của người thực hành nghi lễ, mà còn là tổng hợp của nhiều 

yếu tố khác như phục trang, hóa trang, đạo cụ, ánh sáng (Xin lưu ý rằng đạo cụ 
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trong NTTD nghi lễ Then là những dụng cụ hành nghề của thầy Then, còn ánh sáng 

được hiểu là những yếu tố tự nhiên của bối cảnh trình diễn đem lại không phải ánh 

sáng từ trang thiết bị sân khấu chuyên nghiệp)... Đặc biệt ta biết rằng, trong NTTD 

nghi lễ Then, khán giả không chỉ là người xem, người tham dự đóng vai trò thụ 

động trong việc thưởng thức mà còn có sự tương tác với người trình diễn, cùng 

tham gia trình diễn, điều này góp phần thành công của nghi lễ. Việc trình diễn 

trong nghi lễ Then có thể theo nguyên bản hoặc dị bản, ngẫu hứng hoặc có kịch 

bản cẩn thận. Như vậy những yếu tố cơ bản tham gia vào NTTD nghi lễ Then sẽ 

bao gồm: thời gian, không gian, kịch bản chương trình, người trình diễn, các 

thành tố nghệ thuật và sự tương tác giữa người trình diễn với người tham dự. 

Chính những hành động của cá nhân người trình diễn (hay của nhóm) ở những địa 

điểm và thời gian đặc biệt đã tạo nên sự khác biệt của loại hình nghệ thuật này. 

Như vậy, việc sử dụng thuật ngữ “Nghệ thuật trình diễn” trong đề tài này là 

nhằm hướng tới một số mục đích chính sau đây: 

Một là để thống nhất khái niệm với thuật ngữ thông dụng trên quốc tế trong 

nghiên cứu nghệ thuật hiện nay. 

Hai là việc sử dụng khái niệm này chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sự tương 

tác và tác động của những giá trị nghệ thuật tới người tham dự với tư cách là khán 

giả, tức là quan tâm đến nhu cầu thưởng thức hoặc tham dự trình diễn nghệ thuật 

của người dân trong khi tham dự nghi lễ.   

Ba là, với khái niệm “Nghệ thuật trình diễn” thì từ việc khảo sát nghệ thuật 

nguyên hợp trong nghi lễ Then cụ thể thì chúng tôi còn mở rộng xem xét việc bảo 

tồn, phát huy dưới dạng khai thác NTTD nghi lễ Then (theo hình thức cải biên, sân 

khấu hóa) để phục vụ đời sống văn nghệ của người Tày hiện nay. 

1.2.1.3. Giá trị 

Trong phạm vi của đề tài này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về tính giá trị trong 

NTTD nghi lễ Then, từ đó làm cơ sở cho việc bảo tồn nhằm phát huy hiệu quả 

những giá trị của Then trong đời sống văn hóa của người Tày, thể hiện ở các khía 

cạnh: cảm nhận; sáng tạo và thụ hưởng; trao truyền; quảng bá. Vậy “giá trị” là gì và 

“giá trị” trong Then cần được hiểu như là một khái niệm chỉ ý nghĩa của các hiện 
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tượng vật chất cũng như tinh thần mà mỗi cộng đồng người quan tâm dựa trên cơ sở 

thỏa mãn nhu cầu hay lợi ích nhất định,… hay “giá trị của các hiện tượng, các sự 

vật, các tư tưởng, các quá trình lịch sử và những mối liên hệ nhằm định hướng cho 

hoạt động của con người mà nội dung của nó bị chế định bởi các nhu cầu và lợi ích 

của chủ thể nói chung đều mang ý nghĩa khách quan” [74, tr.21]. Như vậy, giá trị 

tồn tại khách quan không phụ thuộc vào mỗi cá nhân nhưng việc nhìn nhận, đánh 

giá về giá trị cũng có những hệ chuẩn mực nhất định, hay đó được xem là giá trị gốc 

của sự vật, hiện tượng mang giá trị. Chuẩn mực này là các quy định chung về quan 

hệ đồng thuận của một cộng đồng (có thể là nhóm người, một tộc người mà cũng có 

thể là một dân tộc) và được xem là căn cứ để chấp nhận hay không chấp nhận một 

giá trị nào đó. Do vậy, để nhìn nhận về một giá trị nào đó thì thường gắn với nhiều 

yếu tố khác nhau như: thế giới quan, trình độ dân trí, hệ tư tưởng,… của cộng đồng 

có giá trị đó, chứ không thể áp đặt “cái nhìn” theo những hệ thống chuẩn mực khác. 

1.2.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 

1.2.2.1. Tiếp cận nghiên cứu từ lý thuyết nghệ thuật trình diễn 

Đối tượng của luận án là mối liên hệ giữa những thành tố nghệ thuật trong 

NTTD nghi lễ Then nên luận án sử dụng quan điểm về NTTD của nhóm nghiên cứu 

văn hóa dân gian người Mỹ như Roger Abrahams, Dan Ben-AMos, Alan Dundes, 

Robert Georges và Kenneth Goldstein. Trong bài viết “A Parable in context: A 

social interactional analysis of storytelling performance” (Tạm dịch: “Phân tích sự 

tác động của hoạt động trình diễn đối với xã hội, một ví dụ trong bối cảnh nghiên 

cứu”), nhóm nghiên cứu này tìm kiếm, áp dụng những yếu tố tổng hợp của NTTD 

vào nghiên cứu truyền thống văn hóa dân gian từ những nhà ngôn ngữ học với khái 

niệm về ngôn từ, từ nhân học với phương pháp chức năng, từ xã hội học với bối 

cảnh trình diễn, từ tâm lí học với cơ chế của người thực hành và thưởng thức [115, 

tr.104]. Cách tiếp cận này xem văn hóa dân gian như một quá trình giao tiếp năng 

động và nghiên cứu không chỉ trên văn bản mà trong thực tế trình diễn, vào một 

thời điểm nhất định mà người thực hành nghi lễ trình diễn cho khán giả thưởng 

thức. Việc nghiên cứu này cần miêu tả tất cả quá trình thực hành, trình diễn trong 
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không gian văn hóa cụ thể của nó nhằm lí giải về mối liên hệ, tương tác qua lại của 

các thành tố nghệ thuật này và giữa chúng với những người tham dự. 

Ngoài ra, tác giả Richard Bauman trong bài “Diễn xướng” [82] (thực ra là 

“hoạt động trình diễn” (Performance) cho rằng: theo một cách hiểu phổ biến, diễn 

xướng là sự thực hiện một hành động đối lập với năng lực, kiểu mẫu hay những yếu 

tố khác thể hiện tiềm năng đối với hành động đó hoặc một sự trừu tượng hóa từ 

hành động đó. Cũng theo tác giả Richard Bauman thì diễn xướng văn hóa có những 

đặc trưng sau: Được lên lịch, dàn dựng và được chuẩn bị từ trước; Có giới hạn về 

thời gian với một thời điểm bắt đầu và kết thúc xác định; Có giới hạn về không 

gian, diễn ra trong không gian đã được lựa chọn một cách tượng trưng; Kịch bản 

chương trình có cấu trúc. 

Vận dụng quan điểm lý thuyết trên, chúng tôi nghiên cứu NTTD nghi lễ 

Then thông qua lựa chọn một nghi lễ điển hình là đại lễ thăng sắc và khảo sát nó 

theo trình tự thời gian diễn ra trong các không gian cụ thể, bối cảnh cụ thể. 

1.2.2.2. Cơ sở lý thuyết về tính nguyên hợp trong nghiên cứu văn hóa dân gian 

NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn, Lạng Sơn được xem như là 

loại hình nghệ thuật nguyên hợp được cấu thành bởi nhiều thành tố nghệ thuật như 

văn học, âm nhạc, tạo hình, múa, nhập đồng (trò diễn),… trong không gian nghi lễ 

đặc trưng của nó. Sự đa dạng này giúp người trình diễn cũng như người tham dự 

được trực tiếp tham gia trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, để từ đó lĩnh hội và tạo 

nên nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau.  

Theo tác giả Đinh Gia Khánh tính nguyên hợp là “đặc điểm cơ bản của văn 

hóa dân gian” [36, tr.12]. Trong cuốn Văn học dân gian Việt Nam, tác giả Đinh Gia 

Khánh khẳng định:  

Văn hóa dân gian là một hình thái ý thức xã hội phức tạp. Tính nguyên 

hợp về hình thái ý thức của văn hóa dân gian có nguồn gốc và là biểu hiện 

của sự nhận thức nguyên hợp của người nguyên thủy. Tính chất nguyên 

hợp thể hiện ở nhận thức thẩm mĩ, thể hiện ở nội bộ nghệ thuật nguyên 

thủy chưa có sự phân hóa rõ rệt và sự phát triển độc lập của các loại hình 
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nghệ thuật khác nhau. Văn hóa dân gian sinh ra trong xã hội nguyên thủy, 

thành phần ngôn từ kết hợp chặt chẽ và hữu cơ với nhiều thành phần nghệ 

thuật khác nhau: như âm nhạc, nhảy múa, điệu bộ... Tùy theo hoàn cảnh 

mà thành tố này hoặc thành tố khác nổi bật lên [36, tr. 23].  

Các lĩnh vực nói trên luôn có sự gắn kết, đan xen với nhau, hòa quyện lẫn nhau, 

vì vậy, muốn tìm hiểu văn hóa dân gian Việt Nam thì một điều không thể bỏ qua là 

phải nghiên cứu các đối tượng đó dưới một góc nhìn tổng thể. Theo đó, để nghiên cứu 

văn hóa dân gian với tư cách là một chỉnh thể nguyên hợp chúng ta cần phải có một 

quy phạm nghiên cứu tổng hợp,… Văn hóa dân gian là một thực thể sống, nảy sinh, tồn 

tại và phát triển gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng của quần chúng lao động. Vì vậy, 

khi nhận thức và lý giải các hiện tượng văn hóa dân gian “phải gắn liền với môi trường 

sinh hoạt văn hóa của nó, tức là các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, trong đó cộng 

đồng gia tộc, cộng đồng làng xã giữ vai trò quan trọng” [86]. 

Theo đó có thể coi nghi lễ Then là một tác phẩm văn hóa dân gian với đầy đủ 

tính chỉnh thể nguyên hợp của nó. Tính nguyên hợp trong NTTD nghi lễ Then được 

biểu đạt trên ba phương diện sau: 

- Nguyên hợp về mặt chức năng 

Then là loại hình văn hóa tín ngưỡng tích hợp nhiều chức năng khác nhau 

như chức năng tôn giáo tín ngưỡng, chức năng trình diễn và thưởng thức văn hóa 

nghệ thuật, chức năng cố kết cộng đồng, chức năng giáo dục và trao truyền tri thức 

dân gian,…Những chức năng này góp phần củng cố niềm tin, tín ngưỡng của con 

người trong đời sống. Then biểu đạt, thúc đẩy và bảo tồn những giá trị mà nghi thức 

đó đem lại cho cá nhân, cộng đồng. Do vậy, đồng bào Tày sáng tác và sử dụng nghi 

lễ Then như là một công cụ đa chức năng của đời sống, nó vừa đáp ứng nhu cầu tâm 

linh gửi gắm những ước vọng nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống vừa đáp ứng nhu 

cầu thưởng thức nghệ thuật, nhu cầu giao lưu cố kết gia đình, làng bản. Ví dụ như 

trong đại lễ Lễ tăng sắc của người Tày ở Bắc Sơn đáp ứng nhu cầu cá nhân thầy 

Then nhưng là dịp dân bản được giao lưu thưởng thức nghệ thuật và đáp ứng nhu 

cầu tâm linh…. 
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- Tính nguyên hợp thể hiện ở sự kết hợp phong phú, đa dạng của các loại 

hình nghệ thuật  

Tính nguyên hợp của NTTD nghi lễ Then chẳng những thể hiện ở sự kết hợp 

nhiều loại phương tiện và chất liệu nghệ thuật khác nhau như lời, nhạc, múa,... mà còn 

thể hiện ở sự kết hợp đan xen nhiều loại hình thái ý thức chưa phân hóa rõ rệt, sâu sắc 

(ngoài hình thái ý thức thẩm mĩ còn có nhiều thành tố ý thức khác như: tín ngưỡng, tôn 

giáo, triết lí, luận lí, khoa học sơ khai...). Sự đan xen giữa các hình thái ý thức thẩm mĩ 

và các loại hình thái ý thức khác diễn ra một cách tự nhiên, tự phát, tạo ra sự hài hòa và 

vẻ đẹp hồn nhiên, độc đáo trong một buổi trình diễn nghi lễ Then, đặc biệt trong đại lễ 

cấp sắc hành nghề (hay tăng sắc cấp thêm âm binh). Không những thế, tính nguyên hợp 

trong Then không chỉ thể hiện ở sự kết hợp, hòa quyện một cách nhuần nhuyễn giữa 

các thành tố trong một buổi trình diễn mà còn được thể hiện trong từng yếu tố. Ví dụ 

trong đại lễ Lễ tăng sắc của người Tày ở Bắc Sơn thì tính nguyên hợp được thể hiện 

nổi bật không chỉ ở sự hòa quyện một cách nhuần nhuyễn giữa các yếu tố: tích trò, thầy 

Then, người xem, nhạc cụ, đạo cụ, trang phục, âm nhạc, múa mà còn được thể hiện 

trong từng thành tố đơn lẻ như khán giả của nghi lễ vừa là người thưởng thức, vừa có 

thể là tham gia biểu diễn trong những chương đoạn như mời khách, vào cửa ông pú ké 

(thông qua hình thức tiếng "đế": lời hỏi, lời đỡ giọng, lời họa theo... của người xem); 

hay mời rượu, châm thuốc. Và chính điều này làm nên tính nguyên hợp trong Then và 

nếu yếu tố này tách thành từng thành tố rời rạc thì rất khó có được một bức tranh xác 

thực về NTTD nghi lễ Then. Chúng tôi nhấn mạnh đến yếu tố trình diễn cũng bởi sự 

tác động qua lại giữa các thành tố nghệ thuật trong Then với nhau, cũng như người 

trình diễn với người thưởng thức. Chúng ta không thể phủ nhận rằng sự phát triển của 

lời ca Then gắn liền với văn học dân gian của người Tày, sự phong phú của ngôn từ 

trong việc biểu đạt. Sự phong phú trong lời ca được kết hợp với âm nhạc (giai điệu và 

một số nhạc cụ) và múa đã tăng thêm phần hấp dẫn người xem bởi nếu Then không có 

âm nhạc và múa thì nó chỉ là Sli lượn (chỉ có ca và về cơ bản chỉ có một làn điệu, 

không có nhạc khí cũng như không có nhiều cách trình diễn khác nhau với những sắc 

thái khác nhau). 
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Tính nguyên hợp trong NTTD được biểu hiện trong mối quan hệ giữa lời ca 

và giai điệu âm nhạc, mối quan hệ giữa âm nhạc và múa, mối quan hệ giữa các yếu 

tố sân khấu và tác động đến thị hiếu người thưởng thức. Tính nguyên hợp trong 

NTTD nghi lễ Then được biểu hiện ra bên ngoài qua cách hát, đàn, múa cần đạt ở 

một trình độ nhất định mới biểu hiện đầy đủ nội dung văn học đã có, cũng như 

truyền tải được đầy đủ nội dung của từng chương đoạn. Do đó, bản thân người 

“nghệ sĩ” trình diễn Then rất cần hội tụ tương đối đầy đủ các kĩ năng của các loại 

hình nghệ thuật khác nhau như ca hát, kể chuyện, khấn vái, đánh đàn, xóc nhạc, 

múa, nhập vai, giáng đồng,... Không những nắm vững được nhiều kĩ năng, nghệ sĩ 

Then còn phải có “diễn xuất” ở trình độ cao với nét mặt biểu cảm phù hợp với vai 

diễn trong từng phân cảnh; giọng nói rành mạch, truyền cảm để thể hiện rõ ràng nội 

dung của lời ca,... Khi thưởng thức Then, ngoài việc chú ý đến nội dung của lời ca 

qua từng chương đoạn thì chúng ta bị cuốn hút vào việc trình diễn của thầy Then 

khi mô phỏng đoàn quân Then qua các cung bậc của cuộc hành trình. Qua đó, 

chúng ta cũng cảm nhận được sự kết hợp của cây đàn tính, từng âm thanh rộn rã của 

chùm xóc nhạc trong một không gian sắc màu sặc sỡ. Giọng hát và âm nhạc trong 

Then góp phần quan trọng vào việc thu hút sự quan tâm, chú ý của người xem bởi 

sự thay đổi trong tiết tấu, từ êm ru đến rộn ràng, mạnh mẽ. Trong buổi trình diễn ấy, 

người xem thực sự ấn tượng về: 

Sự hài hòa của âm thanh - màu sắc: Những làn điệu, lời ca Then hòa quyện 

trong không gian sắc màu của trang trí truyền thống, trong đó hình thức thể hiện tư 

duy thẩm mĩ tinh tế của người Tày. 

Cái tĩnh – cái động: Những điệu múa với nhiều động tác chuyển động được 

diễn ra xung quanh bàn thờ. 

Sự trang nghiêm – sự vui nhộn: Tính đa dạng của sự kết hợp này còn được 

biểu hiện trong nhiều hình thái khác nhau, lúc trang nghiêm của buổi nghi lễ rồi 

chuyển sang sự vui nhộn của phần hội. 

- Tính nguyên hợp của NTTD nghi lễ Then thể hiện trong quá trình sáng tác 

và trình diễn  
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Tính nguyên hợp trong NTTD nghi lễ Then còn biểu hiện sự thống nhất 

trong quá trình sáng tác, ứng tác và trình diễn trong buổi lễ. Trong nghi lễ Then, quá 

trình sáng tác và biểu diễn nhiều khi hòa vào làm một, bởi tính sáng tạo tức thời 

trong quá trình biểu diễn nhiều khi giúp thầy Then có thể ứng tác theo ý của mình. 

Trong NTTD nghi lễ Then, nhiều khi thầy Then chỉ mượn làn điệu để sáng tác lời 

cho phù hợp với văn cảnh giao tiếp. Điều này diễn ra không chỉ riêng trong nghi lễ 

Then mà xuất hiện nhiều ở các loại hình NTTD dân gian khác. Như vậy, mối quan 

hệ giữa các thành phần nghệ thuật trong quá trình sáng tác và trình diễn là mối quan 

hệ hữu cơ, tự nhiên, vốn có; sự tham gia của các thành phần nghệ thuật trong quá 

trình sáng tác và trình diễn thường được thực hiện một cách đồng thời. 

Như vậy, có thể coi nghệ thuật nguyên hợp là nét nổi bật làm nên NTTD 

nghi lễ Then. Vì vậy, nghiên cứu NTTD nghi lễ Then là nghiên cứu trong chỉnh thể 

các yếu tố làm nên tính nguyên hợp của nó như thầy Then với tư cách là nghệ sĩ dân 

gian và sự tương tác giữa họ với người tham dự, không gian và thời gian nghi lễ, 

nội dung kịch bản và các thành tố nghệ thuật tham gia vào nghi lễ.   

1.2.2.3. Tiếp cận cơ sở lý thuyết Vùng văn hóa  

Trong cuốn Văn  hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, tác giả Ngô Đức 

Thịnh đưa ra quan điểm: “Vùng văn hóa là một vùng lãnh thổ có những tương đồng về 

mặt hoàn cảnh tự nhiên, dân cư sinh sống, ở đó từ lâu đã có những mối quan hệ nguồn 

gốc và lịch sử, có những tương đồng về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, giữa họ đã 

diễn ra những giao lưu, ảnh hưởng văn hóa qua lại, nên trong vùng đã hình thành 

những đặc trưng chung, thể hiện trong sinh hoạt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần 

của cư dân, có thể phân biệt với vùng văn hóa khác [81, tr.71]. Theo đó, Bắc Sơn của 

Lạng Sơn nằm trong Tiểu vùng văn hóa xứ Lạng, “là phần lãnh thổ của vùng bắc và 

đông bắc Bắc Bộ. Cái nhân lõi của xứ này được tạo nên về địa lý từ mảng trũng Thất 

Khê – Đồng Đăng – Lộc Bình, nối liền nhau bởi sông Kỳ Cùng, xen giữa chúng là các 

cánh đồng Thất Khê, Lộc Bình, Na Sầm, Đồng Đăng,... [81, tr.147]. Chính địa thế này 

đã tạo nên cho xứ Lạng là ngã tư thông thương, nơi gặp gỡ và giao lưu văn hóa của 

nhiều tộc người. Điều này đã tác động không nhỏ tới đời sống văn hóa của cư dân 



29 

trong khu vực. Do tác động của quá trình buôn bán, cộng cư nên đã tạo nên những nét 

văn hóa độc đáo của vùng đất này. Ví dụ như người Tày, Nùng ở đây là việc thờ cúng 

tổ tiên “đã được ý thức Khổng giáo củng cố và từ đó tác động tới cơ cấu gia tộc, tông 

tộc với vai trò của gia trưởng phụ quyền theo hệ thống cửu hệ (9 đời) [81. tr.156]. Hay 

sự xuất hiện Phật giáo trong cộng đồng người Tày, Nùng “là Phật giáo dân gian. Họ 

không dựng chùa, tạc tượng, cầu kinh, nhưng trong nhà đều thờ Quan Âm để cầu bình 

yên cho gia đình, tẩy trừ ma tà”.  

Vận dụng cơ sở lí thuyết vùng văn hóa, nghiên cứu sinh sẽ đi vào lí giải về 

sự tiếp biến văn hóa của NTTD nghi lễ Then của người Tày Bắc Sơn trong điều 

kiện tự nhiên, địa lý và xã hội của Bắc Sơn, từ đó tìm lời đáp cho câu hỏi: có hay 

không trong cùng Tiểu vùng văn hóa xứ Lạng nhưng mỗi địa phương khác nhau lại 

mang đặc điểm riêng của từng tiểu không gian văn hóa khác nhau? Những câu hỏi 

khoa học từ lí thuyết tiếp cận không gian văn hóa nêu trên giúp tôi phần nào nhận 

diện một phần về “bức tranh” NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn, đó là: 

về bản chất, đây là một hình thức phát triển của NTTD nghi lễ cổ truyền của người 

Tày, trong đó có quá trình tiếp biến văn hóa từ người Nùng ở Trung Quốc cũng như 

sự giao thoa văn hóa với người Kinh từ miền xuôi. Mặt khác, chính từ những đặc 

điểm riêng của kinh tế - văn hóa, văn hóa - lịch sử, điều kiện tự nhiên - địa lý ở Bắc 

Sơn mà đã làm nên những đặc điểm riêng cho NTTD nghi lễ Then ở đây. 

1.3. Tổng quan về tỉnh Lạng Sơn và ngƣời Tày ở huyện Bắc Sơn tỉnh 

Lạng Sơn 

1.3.1. Khái quát về tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng núi và trung du Bắc 

Bộ. Lạng Sơn tiếp giáp tỉnh Cao Bằng ở phía bắc, với tỉnh Bắc Giang ở phía nam, 

với tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên ở phía tây và tây nam, với tỉnh Quảng Ninh ở 

phía đông nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ở phía đông bắc. Lạng Sơn cũng 

là khu vực có nhiều biến chuyển theo quá trình hình thành của lịch sử. Ngay từ 

thời Hùng Vương, nước ta có 15 bộ, trong đó có bộ Lục Hải và Lạng Sơn nằm 

trong bộ này. Vùng đất này vào thời Trần gọi là lộ Lạng Giang. Năm 1437 đổi 
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thành trấn Lạng Giang. Năm 1466 đặt làm thừa tuyên Lạng Sơn. Năm 1490 đổi là 

xứ Lạng Sơn. Năm 1509 đổi làm trấn Lạng Sơn. Năm 1831 đổi là tỉnh Lạng Sơn. 

Tháng 12 năm 1975, Lạng Sơn và Cao Bằng hợp nhất thành tỉnh Cao Lạng. Đến 

tháng 12 - 1978, tỉnh Cao Lạng lại tách làm hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Ngày 

nay, tỉnh Lạng Sơn được chia thành 11 đơn vị hành chính trong đó gồm 01 thành 

phố (Lạng Sơn) và 10 huyện. Lạng Sơn cũng có nhiều khu danh thắng như: Nhị - 

Tam Thanh, khu Mẫu Sơn, rừng Hữu Liên, hệ thống hang động cácxtơ với 92 

hàng động có chiều dài 13.560 m, tập trung ở các huyện Hữu Lũng (hang Cả và 

hang Dơi), Bình Gia (hàng Bắc Nguồm, hang Ông Việt), Bắc Sơn (hang Bông 

Hiên, Thẩm Oay, Mỏ Nghiên) và huyện Chi Lăng (hang Canh Tẻo, Đồng Mỏ và 

đặc biệt là hang Gió...). Lạng Sơn có vị trí đặc biệt trong suốt quá trình dựng nước 

và giữ nước của dân tộc; trên mảnh đất này còn ghi lại nhiều dấu ấn lịch sử  như ải 

Chi Lăng, thành Nhà Mạc, Mục Nam Quan, chiến khu Bắc Sơn, di tích khảo cổ 

học Thẩm Ha và Thẩm Khuyên, văn hóa tiền sử Bắc Sơn, Chùa Tiên...  [88, 

tr.177]. Theo tác giả Ngô Đức Thịnh thì Lạng Sơn nằm trong vùng văn hóa Việt 

Bắc. Đây là vùng có địa bàn bao gồm địa giới hành chính của các tỉnh Cao Bằng, 

Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang và bao gồm cả phần 

đồi núi của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh [79]. 

Theo đó, văn hóa sản xuất của cư dân xứ Lạng, trong vùng văn hóa Việt Bắc, 

được đặc trưng bởi nghề nông, làm ruộng nước ở vùng thung lũng và làm nương 

rẫy ở vùng núi. Cơ cấu bữa ăn, thức uống của cư dân xứ Lạng có những hương vị 

đặc sắc riêng thiên về các món ưa dùng thịt mỡ, thích chế biến kiểu xào, rán, hầm  

và dùng nhiều gia vị cay, chua, ngọt, đắng. Cùng với đó, người Tày ở đây có sự 

tiếp thu kỹ thuật chế biến của các tộc người như Kinh, Hán… để tạo nên những 

món ăn đặc sắc, phù hợp với điều kiện tự nhiên và sản vật có sẵn ở địa phương. 

Lạng Sơn là địa bàn cư trú của nhiều tộc người, trong đó đông nhất là 

người Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán chay, H‟Mông... Theo Tổng điều tra dân 

số và nhà ở năm 2009, người Tày cư trú tại các tỉnh Lạng Sơn là 259.532 người, 

chiếm 35,4% dân số toàn tỉnh và 31,5% tổng số người Tày tại Việt Nam [73]. 
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Địa bàn cư trú của người Tày chủ yếu ở các thung lũng có nhiều đồng ruộng như 

lòng chảo Thất Khê (huyện Tràng Định), Bắc Sơn, Bình Gia hay ở một số huyện 

như Lộc Bình, Chi Lăng. Trong diễn trình lịch sử, cư dân Việt Bắc và chủ yếu là 

cư dân Tày- Nùng cùng gắn bó số phận với các cư dân vùng xuôi trong thời kỳ 

đánh giặc cứu nước. Dù hiện tại là hai tộc người, nhưng người Tày và người 

Nùng có những nét gần gũi tương đối. Trong quan hệ với văn hoá Hán, người 

Nùng chịu ảnh hưởng của Hán tộc nhiều hơn người Tày, người Tày chịu ảnh 

hưởng văn hoá Việt nhiều hơn. 

Về phương diện tổ chức xã hội, cư dân Tày- Nùng ở Lạng Sơn chủ yếu sống 

ở các bản ven đường, cạnh sông suối hay thung lũng chủ yếu bằng nghề nông trồng 

lúa nước. Bản là đơn vị cơ sở nhỏ nhất, các gia đình trong bản và các thành viên 

hợp lại thành một cộng đồng dân cư và có tổ chức. Các bản, dù mới lập hay có từ 

lâu đều có miếu thờ thổ công, mà nhiều nơi gọi là thổ địa (thổ tị), thành hoàng 

(thâm trong). Đơn vị xã hội nhỏ nhất của người Tày - Nùng là gia đình, theo hình 

thức phụ hệ, chủ gia đình vẫn thường là người cha hay người chồng, làm chủ toàn 

bộ tài sản và quyết định mọi công việc trong nhà, ngoài làng. Do vậy, ý thức trọng 

nam khinh nữ khá đậm trong cộng đồng, sự phân biệt đối xử còn thấy rõ trong việc 

phân chia mặt bằng sinh hoạt trong nhà. Nhà ngoài bao giờ cũng dành riêng cho đàn 

ông, các bà già, phụ nữ không bao giờ được ở nhà ngoài.  

Ngoài ra, điểm đáng chú ý trong văn hoá vùng Việt Bắc, trong đó có Lạng 

Sơn, là tầng lớp tri thức Tày- Nùng hình thành từ rất sớm. Ban đầu là các tri thức 

dân gian: Thầy Mo, Then, Tào, Pụt. Sau này, giáo dục càng được chú trọng, phát 

triển, đẩy mạnh đào tạo trí thức, cán bộ khoa học cho Việt Bắc. Nhà Mạc khi chạy 

lên đóng đô ở Cao Bằng ra sức đào tạo tầng lớp nho sĩ, quan lại người Việt chạy lên 

đây bị Tày hóa. Một số có lòng yêu nước, được người dân kính trọng về sau đã đi 

theo ánh sáng của Đảng để cứu nước như Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Chi... Trong 

kháng chiến chống Pháp, nhất là sau ngày hòa bình lập lại, giáo dục ở Việt Bắc 

được chú trọng phát triển. Số trường học các cấp có ở các địa phương ngày càng 

nhiều. Các trường đại học, cao đẳng được thành lập trong mấy chục năm qua như: 

Đại học Việt Bắc, Đại học Y khoa Việt Bắc… 
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1.3.2. Huyện Bắc Sơn và người Tày ở huyện Bắc Sơn 

Bắc Sơn là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Lạng Sơn. Thung lũng Bắc Sơn 

nằm lọt giữa bốn bề những dãy núi đá vôi trùng điệp, với những dòng kênh uốn 

lượn giữa các đồng lúa rộng bạt ngàn. Phía Tây Bắc của huyện nằm trên quốc lộ 1B 

và đây là tuyến đường theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, nối thị trấn Đình Cả huyện 

Võ Nhai - Thái Nguyên với huyện Bình Gia - Lạng Sơn. Huyện Bắc Sơn là địa bàn 

hành chính có ranh giới phía Bắc giáp huyện Bình Gia, phía Đông giáp huyện Văn 

Quan, phía Nam giáp huyện Hữu Lũng, đều là các huyện của tỉnh Lạng Sơn. Riêng 

phía Tây, huyện Bắc Sơn giáp huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên. Diện tích tự 

nhiên của huyện Bắc Sơn gần 700 km ² [PL 1, 1.1].  

Chính điều kiện địa lý thuận tiện cho việc giao thương và kết nối vùng 

nên người Tày ở Bắc Sơn có điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa với 

cộng đồng các dân tộc sống trong vùng. Hiện nay, xu thế các bản làng của 

người Tày ở Bắc Sơn cũng dần chuyển từ các thung lũng hoặc sườn đồi xuống 

gần các cánh đồng và gần các tuyến đường lớn, khu trung tâm. Nhiều làng 

người Tày đã xuất hiện một số người dân tộc khác đến cư trú, đặc biệt là người 

Kinh. Sự phát triển của kinh tế, xã hội cũng đã xuất hiện ở vùng  cư trú của 

người Tày những nông lâm trường, thị tứ, các công trình phúc lợi như trạm 

điện, trường học, bệnh xá...  

Sự hình thành tộc người Tày ở Bắc Sơn có nhiều xuất xứ khác nhau. Qua tham 

khảo gia phả của một số dòng họ người Tày ở Bắc Sơn cho thấy có nhiều dòng họ là sự 

hợp huyết giữa Tày - Kinh như: một số người Kinh được triều đình cử lên làm quan tại 

đây rồi lấy vợ, sinh con; qua con đường hôn nhân chính trị giữa một số tù trưởng và 

con các quan lại trong triều đình và việc di cư của cư dân đồng bằng đến Bắc Sơn sinh 

sống, làm ăn, buôn bán và dần bị Tày hóa. Trải qua nhiều thời kì, sự giao lưu, tiếp biến 

văn hóa Kinh - Tày ở Bắc Sơn càng rõ nét, trong lối sống, ngôn ngữ, phong tục... Điển 

hình là gia phả dòng họ Dương Công (dân tộc Tày) tại thôn Bắc Sơn, làng Bắc Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. Bà Dương Thị Cẩm cho biết: vào khoảng thế kỉ 16 dòng họ 

này là dòng họ Đặng có gốc là người Kinh ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình di dân lên 
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vùng Bắc Sơn sinh sống và đổi thành họ Dương Công. Đây là dòng họ có chức sắc, có 

học vấn và nhiều người biết chữ nên đã ghi chép lại gia phả, các bài cúng bằng chữ 

Nho. Hiện nay gia phả dòng họ vẫn được lưu giữ tại gia đình nhà bà Dương Thị Cẩm. 

Theo gia phả, mặc dù dòng họ Đặng lên Bắc Sơn từ thế kỷ 16 nhưng không có ghi 

chép liền mạch mà chỉ có ghi chép cụ thể vào những năm đầu của thế kỷ 20, bà Cẩm và 

bà Lâm là đời thứ tư được ghi chép trong gia phả (phỏng vấn ngày 17/3/2016 tại gia 

đình bà Dương Thị Lâm). Hay dòng họ Hoàng (dân tộc Tày) xã Tân Lập, huyện Bắc 

Sơn cũng có nói đến tổ sư của mình là người Kinh, được lưu lại qua lời kể, lời hát, sự 

chỉ bảo của tổ sư trong nghi lễ Then mà không có gia phả ghi chép như dòng họ Dương 

Công. Có thể xem xét sự giao lưu văn hóa Kinh- Tày trong văn hóa của người Tày ở 

Bắc Sơn qua một số khía cạnh sau: 

-Về ngôn ngữ: Bắc Sơn có hệ thống đường giao thông thuận lợi, mạng lưới sông 

ngòi phát triển, phân bố và tỏa đều đi các vùng đất là điều kiện lý tưởng trong việc tiếp 

nhận những dòng văn hóa các các tộc người, mà ngôn ngữ là một mặt biểu hiện tương 

đối rõ rệt.  

Một là, tiếng Tày và tiếng Việt được sử dụng song song trong giao tiếp tại 

các giao dịch mua bán, trao đổi hàng ngày ở chợ. Có thể xem tiếng Tày là tiếng 

phổ thông thứ hai sau tiếng Việt ở khu vực này. Điều này dẫn đến việc pha trộn 

ngôn ngữ Kinh vào ngôn ngữ Tày không chỉ hiện tại mà cả trong quá khứ. Khi 

hành lễ trong đám tang ở Bắc Sơn, ông/bà Then hay đọc các bài cúng theo âm Hán 

Việt, lúc thì đọc theo âm Tày. Trong văn khấn được lưu giữ tại gia đình của ông 

Dương Hữu Vẩn (1941-1999), đời thứ 3 trong gia phả và là bố đẻ của bà Dương 

Thị Lâm ở thôn Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, thì toàn bộ văn khấn sử dụng trong lễ tế 

đám ma đều được ghi chép và đọc bằng tiếng Việt. Trích trong văn khấn ông Vẩn 

tự tay ghi chép lại bằng tiếng Kinh: “Văn thành phục (tiếng phổ thông): Than ôi! 

Vô cùng thương nhớ, biết thuở nào quên, (…) đã li biệt chúng con như một cơn ác 

mộng, trời cao lồng lộng, đất rộng bao la, nghĩ mà thương tiếc. Hỡi ôi! Thương 

tiếc biết bao, ân hận trong lòng kể sao cho xiết. Từ khi (…) li biệt trần thế từ mấy 

giờ qua, anh em hàng xóm gần xa lui tới, mọi người ngậm ngùi thương thay, nội 
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ngoại về đây đông đủ cả. Hàng phe chuẩn bị đã xong, sắp sửa đưa thi hài (…) vào 

trong linh cữu. Chúng con lo nghĩ bản thân, chẳng biết lấy gì đền ơn báo nghĩa, 

đến giờ phút này làm lễ phục tang, giọt lệ hai hàng rơi lả tả, chịu tang trọn nghĩa 

cả ba năm, sớm chiều đặt cơm dù ít dù nhiều, nguyện linh hồn (…) linh thiêng thu 

chấp. Khẩn cáo! ”…. Bên cạnh các bài văn khấn, văn tế thì trong cuốn Nhật kí gia 

đình ông Dương Hữu Vẩn còn ghi chép lại cho con cháu những bài thuốc gia 

truyền quí giá và những bài viết miêu tả về một số đình, đền, chùa của địa 

phương… bằng tiếng Việt (mặc dù ông và gia đình đều biết tiếng Tày). Đây là 

minh chứng cho thấy sự giao thoa văn hóa độc đáo Kinh- Tày ở vùng đất Bắc Sơn. 

Được biết, đây là những tư liệu của gia đình từ nhiều đời trước truyền lại được 

ông Vần sao chép lại và nó được ghi chép bằng của người Kinh. 

Đặc biệt, sự pha trộn và ảnh hưởng ngôn ngữ còn thể hiện rất rõ trong các 

loại hình thơ ca dân gian, chẳng hạn như lượn- một loại hình thơ ca dân gian phổ 

biến. Loại lượn này có sự ảnh hưởng rõ rệt của người Kinh, đến mức có cả những 

bài lượn thơ Kinh, tức là những bài lượn Tày được viết bằng tiếng Việt để chúc 

mừng nhà mới, mừng đám cưới: Đêm khuya thanh vắng tiếng khuya xa/ Én nhạn 

đưa tin về đến nhà/ Én nhạn đưa tin về đến cửa/ Ai ngờ chúng bạn bắc cầu hoa. 

(Lượn mừng đám cưới) [5, tr.19]   

Ở Bắc Sơn, những bài hát ví mang âm hưởng thơ với hình ảnh dân gian quen 

thuộc của người Kinh kết hợp nét đẹp của vùng núi phía Bắc trong các dịp lễ hội 

mừng xuân mới. Ví dụ như bài hát ví được tác giả ghi chép lại từ Bà Dương Thị 

Khơi sinh 1944 ở làng Đông Đằng, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn ngày 9/4/2017: 

Nam hát: Chào em cô gái Bắc Sơn/ Nhà em ở mãi xóm thôn làng nào?/ 

Đường bê tông đẹp lối vào/ Xin em đừng có ngăn rào vào nghe…;  

Nữ hát: Làng em muôn sắc hoa khoe/ Có con suối nhỏ bờ tre không rào/ Anh 

ơi! Quê ở phương nào?/ Đi tìm hoa bướm lạc vào nơi đây… 

Nam, nữ cùng hát: Quê ta có núi có rừng/ Có mùa quýt ngọt xôi vừng chung 

chiêng/ Ta vui mùa hội tháng Giêng/ Cùng nhau lên núi Khau Kiêng trồng rừng. 
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Ngày nay, sự giao lưu vẫn tiếp tục diễn ra khi nhiều gia đình Tày dạy cho trẻ 

nhỏ hai thứ tiếng Tày và Kinh ngay trước khi trẻ đi mẫu giáo nên hiện tượng sử 

dụng đan xen giữa hai ngôn ngữ khá phổ biến. Bên cạnh đó trong các cơ quan hành 

chính tại cơ sở (xã, thôn, bản) khi tuyên truyền, phổ biến các văn bản bằng tiếng 

Việt cho người dân tộc đều có sự tham dự của cán bộ thành thạo song ngữ, nhiều 

thuật ngữ tiếng Việt phải giải thích bằng tiếng Tày để bà con dễ hiểu.   

-Kiến trúc tôn giáo:  

Một trong những biểu hiện dễ nhận biết nhất là trước đây các xã ở Bắc Sơn 

đều có các công trình kiến trúc chùa và đình mang đậm dấu ấn văn hóa từ người 

Kinh miền xuôi. Theo một số người cao niên cho biết trước đây ở xã Bắc Sơn mỗi 

làng có 1 đình, đó là đình làng Bắc Sơn (trước đây còn gọi là làng Bắc Than) [PL 1, 

1.2], đình Hang Nu thuộc làng Đông Đằng, đình Dục Lắc thuộc làng Nội Hoà, đình 

Dục Tâm thuộc làng Trí Yên. Riêng ngôi chùa được xây dựng tại làng Bắc Sơn. 

Hiện nay, những di tích này chỉ còn là phế tích, còn lại khung nhà đổ nát, do không 

được quan tâm tôn tạo, khôi phục nên bị hủy hoại theo thời gian. Ngôi đình Dục 

Lắc làng Nội Hoà thờ Đô tiền chỉ huy xứ Nguyễn Đình Tý; đình Hang Nu làng 

Đông Đằng và đình Dục Tâm làng Trí Yên thờ 2 anh em ruột là Nguyễn Đình Thái 

và Nguyễn Thị Nàng. Đây là những người Kinh có công lên vùng đất Bắc Sơn khai 

khẩn, lập làng vào thời Hậu Lê. Theo các cụ cao niên ở xã Bắc Sơn kể lại: trước 

đây, hàng năm cứ đến kỳ mở hội Lồng tồng dân làng lại tổ chức rước các vị thần từ 

các đình về chùa Bắc Sơn để tổ chức tế lễ, cầu mùa, cầu phúc, cầu an cho dân làng. 

Ở Bắc Sơn, mỗi xã đều có 1 ngôi chùa. Ngôi chùa cổ nhất được xem là ngôi 

chùa của làng Bắc Sơn, ngôi chùa này được xây dựng trên một diện tích đất bằng 

phẳng, cổng chùa hướng về phía đồng, trước mặt là cánh đồng bằng phẳng, đằng 

sau tựa vào núi. Bên ngoài chùa có hai pho tượng Hộ pháp (Bộ kim cương Thiện - 

Ác), bên trong là hệ thống tượng Phật, từ Tam bảo, tứ Pháp, Phật bà Quan âm đến 

các tượng của các Bồ Tát, Thích ca,... các pho tượng đều được làm bằng đất sét 

vàng trộn với trấu (loại đất sét chỉ có ở Bắc Sơn). Theo dấu tích của một tảng đá tìm 

được trong chùa có khắc chữ Quang Thuận, niên hiệu của vua Lê Thánh Tông nên 
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có thể khẳng định ngôi chùa này có từ thế kỷ 15. Cũng tại đây, vua Lê Chiêu Thống 

đã từng để gia quyến lại ngôi chùa này trước khi sang triều Mãn Thanh cầu viện 

binh. Từ năm 1967 đến năm 1980 ngôi chùa được tu sửa thành nhà bảo tàng khởi 

nghĩa Bắc Sơn, các pho tượng được chuyển vào để trong nhà hậu ở đằng sau chùa. 

Khi ngôi chùa bị cây thông cổ thụ lâu năm đổ đè sập thì bảo tàng khởi nghĩa Bắc 

Sơn được chuyển về xây dựng tại xã Long Đống, không có ai quan tâm nên ngôi 

chùa đã mục nát chỉ còn trơ lại nền. 

 Như vậy, sự có mặt các ngôi chùa giống như ở miền xuôi và các ngôi đình 

có sự tương đồng với các ngôi đình miền xuôi về bài trí, sự thờ phụng Thành hoàng 

cho thấy đây từng là nơi những người Kinh miền xuôi lên khai làng lập bản, theo 

thời gian con cháu của họ đã dần Tày hóa. 

- Lễ hội: 

Lễ hội đình làng ở Bắc Sơn cũng là sự thể hiện đậm nét những yếu tố giao 

lưu tiếp biến văn hóa với miền xuôi. Hàng năm, 4 ngôi đình ở các xã Hữu Vĩnh, 

Long Đống, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn đều tổ chức lễ hội trong 3 ngày, bắt đầu từ đêm 

30 tháng 3 âm lịch. 

Ngày đầu tiên của lễ hội là ngày chọn giếng múc nước tế thần (lễ rước nước). 

Sau đó là thủ tục cắm nêu, phướn, cờ hội ở những nơi quy định. Các thành viên 

trong ban tế lễ phải ăn chay xôi oản, rau luộc trong 2 ngày đầu. Trong thời gian này, 

trưởng ban tổ chức lễ hội cùng các thầy phù thuỷ (thầy cúng) và những người giúp 

việc phải hoàn tất các việc như thảo các văn bản sớ, vàng bạc, tấu trình lên thiên 

đình để cầu mùa, cầu an cho mọi người, cho làng xóm được mùa và bình yên. Các 

ngôi đình của các làng trong xã cùng tiến hành tổ chức lễ hội trong hai ngày đầu và 

tổ chức ăn uống. Trong lễ hội thường mời các đám hát “Nhà tơ”, một hình thức hát 

ả đào của miền xuôi chỉ có 2 người, một người đánh đàn tranh, một người cầm 2 

thanh phách vừa gõ nhịp vừa hát, đến biểu diễn góp vui, những người này đến từ 

các phường hát trong xã hoặc các vùng lân cận. Ngày cuối cùng của thời gian lễ hội 

là ngày rước thần. Có thể thấy lễ hội đình làng ở Bắc Sơn với các hoạt động tương 

tự như lễ hội đình làng của người Kinh ở miền xuôi với các hoạt động tế lễ, rước và 
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vui chơi giải trí. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vào khoảng đầu thập niên 60 của 

thế kỷ 20, do di tích bị xuống cấp nghiêm trọng và không được trùng tu nên những 

hoạt động tế, lễ ở đây cũng không còn được duy trì như trước đây nữa. 

Ngoài ra, ở Bắc Sơn còn có lễ hội Ná Nhèm là một lễ hội độc đáo phản ánh 

tín ngưỡng phồn thực giống như lễ hội của người Việt nói chung. Đây là lễ hội 

mang đặc trưng của cư dân nông nghiệp với tục thờ sinh thực khí nam, hay còn gọi 

là “Tàng thinh”. Lễ hội này được phục dựng lại từ năm 2013 và được tổ chức một 

lần/ năm. Địa điểm tổ chức lễ hội tại khu vực thôn làng Mỏ, xã Trấn Yên, Bắc Sơn, 

sau gần 50 năm bị gián đoạn. Trước đây, theo kí ức của cụ Hoàng Thanh Tiến và cụ 

Bế Văn Ứng ở xã Trấn Yên thì lễ hội được tổ chức 3 năm 1 lần. Lễ hội này tổ chức 

nhằm tưởng nhớ 3 vị thành hoàng: đức vua Miêu Tĩnh, đức vua Cao Quyết, đức 

thánh Cao Sơn - Quý Minh đại vương [PL 1, 1.4 và 1.5]. 

Diễn trình của lễ hội bao gồm: nghi thức tế lễ, cúng lễ; rước long ngai, bài 

vị thần từ đình làng Mỏ lên miếu Xa Vùn. Đặc biệt là trong phần nghi lễ thì vai trò 

của thầy Then rất quan trọng, thầy Then là thầy chính, ngồi giữa ngôi miếu làm lễ 

và song hành cùng lễ tế phía bên ngoài trời. Không có một lễ hội đình làng nào ở 

Bắc Sơn là không có mặt của thầy Then trong suốt quá trình thực hiện các nghi 

thức. Sau tục hèm đánh trận và cung tiến lễ vật là các trò chơi dân gian như: đánh 

đu, kéo co, đánh cờ tướng, đẩy gậy, đặc biệt có trò diễn kén rể, kén dâu (hay còn 

gọi là Sỹ - Nông - Công - Thương; Ngư - Tiều - Canh - Mục),…. Nét độc đáo 

trong lễ hội là bôi mặt nhọ (ná nhèm). Mọi người khi tham gia vào các nghi lễ 

phải bôi mặt và cải trang giống như hình dạng mặt quân giặc Tài Ngàn khi còn 

sống, vì họ quan niệm khi ma quỉ nhìn thấy những khuôn mặt đó chúng sẽ khiếp 

sợ và chạy khỏi làng, tránh phá làng, phá xóm giúp cho dân làng tránh được thiên 

tai, tai họa, dịch bệnh… 

Lễ hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực góp phần giáo dục, khơi dậy 

trong mỗi người về những giá trị truyền thống tốt đẹp, tình yêu quê hương, đất 

nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa 

của quê hương, cũng như cầu ước những điều may mắn, tốt lành, cuộc sống no ấm, 
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đủ đầy, vật nuôi, cây cối sinh sôi, phát triển tốt tươi, mùa màng bội thu sẽ đến với 

mọi người, mọi nhà, “nhân khang, vật thịnh”. Ta nhận thấy việc kết hợp giữa thờ 

sinh thực khí và tín ngưỡng thờ Thành hoàng mang đậm dấu ấn của sự giao thoa 

văn hóa của cư dân người Kinh lên vùng Bắc Sơn lập nghiệp.  

Qua những phân tích trên, chúng ta có thể nhận định rằng: bên cạnh 

những hình thức lễ nghi mang đặc trưng riêng như Then của người Tày, Nùng 

hay kiến trúc nhà sàn,… thì văn hóa truyền thống của người Tày Bắc Sơn thể 

hiện rõ dấu ấn văn hóa Kinh, góp phần hình thành một không gian văn hóa giao 

thoa Kinh – Tày. Điều đó cũng được thể hiện rõ qua đặc điểm của NTTD nghi lễ 

Then của người Tày ở đây mà chúng tôi sẽ làm rõ thêm ở các nội dung tiếp theo. 

1.3.3. Về sự biến đổi văn hóa người Tày Bắc Sơn trong giai đoạn hiện nay 

Về nhà cửa, hầu hết người Tày ở Bắc Sơn đã chuyển xuống ở nhà đất xây 

bằng gạch theo kiểu người Kinh. Với những nhà sàn còn lại, bà con cũng đã không 

còn tập quán nuôi gia súc dưới gầm sàn, để tránh ô nhiễm, mà để tích trữ lương thực 

mới thu hoạch dưới đó [PL 1, 1.8].  

Về trang phục, người Tày ở đây cũng có khuynh hướng chuyển sang mặc áo 

cánh ngắn, quần dài (trang phục truyền thống chỉ còn hiện diện trong những sinh 

hoạt lễ tết).  

Quy mô của gia đình người Tày cũng có sự thay đổi, ngày càng ít gia đình 

theo hình thức “tam đại đồng đường” bởi xu hướng khi người con đến tuổi lập gia 

đình thường đi ở riêng, thậm chí nhiều gia đình có con em đi làm xa ít trở lại quê 

hương sinh sống cùng bố mẹ. Mối quan hệ trong gia đình cũng bình đẳng hơn giữa 

vợ và chồng. Các mối quan hệ khác như con dâu, con rể trong gia đình cũng cởi mở 

hơn như con dâu có thể giao tiếp trực tiếp với bố chồng mà không phải thông qua 

người trung gian là mẹ chồng hoặc chồng.  

Các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật cũng có nhiều sự thay đổi như các hình 

thức lượn chỉ còn tồn tại trong các hội diễn văn nghệ mà không còn hiện diện 

thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Hay việc mừng sinh nhật và mừng thọ với 
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người cao tuổi cũng mới được du nhập trong những năm gần đây trong phong tục 

của người Tày ở Bắc Sơn. Hay hình thức Then chúc tụng, mừng thọ người già như 

một nghi lễ để báo cáo với thần linh và tổ tiên nên thường mời những nghệ nhân có 

tiếng hát hay, đàn giỏi về làm lễ. Nay các lễ này được tổ chức đơn giản hơn. 

Việc thờ cúng các vị thần bản mệnh của làng cũng bị sao nhãng và chuyển 

sang hình thái thờ cúng khác. Bên cạnh việc thờ Ngọc Hoàng thì trong cộng 

đồng người Tày gần đây xuất hiện tục thờ Phật bà quan âm trên diện rộng hay vị 

trí của Phật giáo ngày càng rõ nét trong đời sống tinh thần của họ.  Tuy nhiên, 

những giá trị cốt lõi trong nghi lễ truyền thống lại được người Tày ở Bắc Sơn 

duy trì khá đầy đủ, mặc dù về mặt hình thức đã có sự giản lược. Người Tày vẫn 

tin vào các loại thần, ma và sức mạnh của những người hành nghề tâm linh như 

thầy Mo, thầy Tào, bà Then nhưng theo chiều hướng tích cực mà không còn quá 

tin vào những yếu tố mê hoặc như yểm bùa, hay hoàn toàn tin vào việc chữa 

bệnh bằng cầu khấn như trước đây. Chính điều này đã góp phần bảo lưu được 

NTTD nghi lễ Then của người Tày ở đây mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ thêm ở 

các nội dung sau.  

1.4. Khái quát về Then của ngƣời Tày ở Bắc Sơn 

1.4.1. Then của người Tày Bắc Sơn trong không gian Then của người 

Tày, Nùng Lạng Sơn 

Theo “Báo cáo tham luận” của Sở VHTTDL Lạng Sơn tại Hội thảo khoa học 

quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở 

Việt Nam”, năm 2015, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 375 nghệ nhân dân gian với 

nhiều dòng Then khác nhau, trong đó: Nam 52 người, Nữ 323 người; cao tuổi nhất 

là 94 tuổi, trẻ tuổi nhất là 24 tuổi; có 9 nghệ nhân chế tác đàn tính; [70]. Trên cơ sở 

số liệu cho thấy Then được phân bố ở hầu khắp các huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh góp phần định hình nên các địa bàn Then tiêu biểu có phong cách, đặc điểm 

riêng của làn điệu âm nhạc và mang sắc thái riêng của mỗi vùng. Theo đó, Then 

Bắc Sơn nằm trong địa bàn Then Bắc Sơn - Bình Gia và là một trong bốn địa bàn 

Then tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn. Mỗi vùng Then có những đặc điểm riêng: 
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Địa bàn Then Bắc Sơn - Bình Gia: Đặc điểm chung của Then Bắc Sơn là giai 

điệu âm nhạc rõ ràng, rành mạch và rộn rã với các từ láy rằng rặc, lườn lượt, lướp 

lướp,... được nhắc nhiều lần trong câu hát một cách rất hợp lý và đúng chỗ khiến 

câu hát trở nên rộn ràng, nhộn nhịp. Trong Then Bắc Sơn còn sử dụng phong cách 

lượn ví, lượn slương thậm chí của những giai điệu dân ca Bắc Bộ vào các chương 

đoạn như Thai đò, Khảm hải, Lẩu Tàn Khách,... để tăng màu sắc cho cuộc lễ. Do 

điều kiện về thời gian và phạm vi nghiên cứu còn hạn chế nên chúng tôi theo sự 

phân vùng Then trong Giáo trình đàn hát Then của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Việt Bắc [59], các tác giả có phân vùng với những đặc điểm sau:  

 Địa bàn Then Văn Quan - Chi Lăng: Có sự giao thoa, ảnh hưởng và tiếp thu 

giai điệu lượn slương - một loại hình dân ca giao duyên phổ biến của người Tày 

Lạng Sơn. 

 Địa bàn Then Tràng Định - Văn Lãng: Then Tràng Định vừa có nét mạnh 

mẽ, khỏe khoắn, tươi vui của vùng Then miền Đông Cao Bằng, vừa có nét dịu dàng, 

đằm thắm của Then Lạng Sơn và Then Bắc Kạn 

 Địa bàn Then Cao Lộc - thành phố Lạng Sơn: Đặc điểm nổi bật của tiểu 

vùng Then này là sự có mặt của 2 dòng Then của tộc người Nùng và tộc người Tày. 

Đặc trưng của các dòng Then Nùng là âm nhạc rộn ràng, vui tươi, các nốt luyến láy 

trong hát. Trong nghi lễ có nhiều hình thức phù phép, ma thuật và nhập hồn.  

Do đặc điểm quá trình hình thành tộc người Tày ở Bắc Sơn nên nơi đây đã 

diễn ra sự giao thoa văn hóa Tày - Kinh rất mạnh mẽ: trình diễn Then bằng tiếng 

Tày pha trộn với tiếng Việt (Kinh), trong đó sử dụng nhiều ca từ tiếng Hán - Nôm 

hơn so với các vùng Then khác ở Lạng Sơn, lên đến khoảng 50%.  

1.4.2. Khái lược về Then Bắc Sơn  

Dòng nghề: Ở Bắc Sơn, trước đây (theo hồi cố của các thầy Then tham gia 

phỏng vấn) tồn tại hai dòng Then văn và Then tướng nhưng qua khảo sát thực tế thì 

hiện nay dòng Then văn hầu như không còn dòng nghề hay tổ sư và Then tướng là 

dòng Then phổ biến hơn ở đây. Cả hai dòng Then này đều có qui trình về cách thức 



41 

thực hành nghi lễ, đường đi, chương đoạn Then giống nhau. Then Tướng là dòng 

Then thường không có sách vở ghi chép lại mà người được chọn làm nghề sẽ được 

Tổ sư, thầy Then đi trước truyền dạy lại, khi trình diễn thì hấp dẫn người nghe bởi 

tiết tấu, giai điệu lời ca hòa quyện với nhau. Then văn là dòng Then được ghi chép 

cụ thể bằng văn bản để người làm thầy sau có thể học theo tuy nhiên khi trình diễn 

thì không có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đàn tính, xóc nhạc và lời ca nên không 

tạo được sự hấp dẫn, hứng thú như Then tướng; Về nội dung thì Then người Tày ở 

Bắc Sơn đều là một cuộc hành trình của đội quân Then qua các chặng đường khổ ải 

đi đến cửa vua Ngọc Hoàng để dâng lễ vật, trình tấu, kêu cầu về những vấn đề mà 

con người muốn giải quyết trong đời sống, theo báo cáo thống kê do Phòng Văn hóa 

huyện Bắc Sơn cung cấp năm 2014 [PL 2, 2.1] về danh sách các nghệ nhân đàn tính 

hát Then thì tất cả các Then đều thuộc dòng Then tướng. 

Giới và đặc điểm vào nghề: Hiện nay, ở Bắc Sơn phổ biến hơn cả là dòng 

Then tướng (là Then được truyền nghề lại từ những người đi trước chứ không có 

văn bản ghi chép về đường đi, cách thức làm lễ…), thuộc dòng Then nữ (đây là tên 

gọi của dòng nghề, dòng Then này có cả nam và nữ làm thầy Then). Người làm 

Then ở Bắc Sơn được chia làm 3 loại: Then nối dõi (cha truyền con nối); Then vựt 

théc (thường là những người yếu bóng vía hoặc bị đau ốm) và Then vựt đíp (là 

người yêu thích hát Then, có giọng, tự nguyện xin học Then).  

Trang phục, dụng cụ: Về cơ bản dụng cụ làm nghề Then như đàn tính, mũ 

tượng tam, chùm xóc nhạc, dụng cụ xin âm dương, ấn Then… ở Bắc Sơn cũng 

giống như ở các vùng Then khác. Tuy nhiên, trang phục có phần phong phú hơn ví 

dụ như ở Cao Bằng, Bắc Kạn thì thầy Then phổ biến là mặc áo đỏ còn ở Bắc Sơn 

thì thầy Then có các màu đỏ, đen, vàng, xanh (ứng với từng chương đoạn, tích 

trò…) [PL 5, 5.2]. Đi vào chi tiết có một số điểm khác như:  

Một là, đàn tính ở Bắc Sơn có lỗ thoát âm ở bầu đàn, khác với lỗ thoát âm 

trên mặt đàn của cây đàn tính ở Cao Bằng [PL 5, 5.2]; 

Hai là, đàn tính ở Bắc Sơn có 2 dây, khác với đàn 3 dây ở Tràng Định, Lạng 

Sơn hay ở Cao Bằng nói chung;  
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Ba là, chùm xóc nhạc của Then Bắc Sơn ngắn gần một nửa so với chùm xóc 

nhạc của Then Nùng ở Lạng Sơn [PL 5, 5.2]; 

Ban thờ: So với các nơi khác, bàn thờ của các thầy Then ở Bắc Sơn có nhiều 

điểm khác biệt [PL 3, 3.5]. Bàn thờ có 3 tầng cao và 1 tầng gầm khác với Then ở 

Lạng Sơn như Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc chỉ có 1 tầng. Trước bàn thờ là mâm 

bản mệnh của người làm Then, phía bên trên bàn thờ có treo các dây hoa và các cỗ 

én để trang trí.- tượng trưng cho số dải mũ của thầy Then và chỉ được treo cỗ én khi 

thầy Then đã được tăng sắc. Bên trong ban thờ không có tranh thờ như trong điện 

thờ của tín ngưỡng Tam, Tứ phủ. Bài trí điện thờ từ trên xuống dưới theo thứ tự: 

Tầng 1, tầng thượng: Là tầng chay, thờ Tam Bảo (Phật), có 1 bát hương.  

Tầng 2, tầng trung: Là tầng mặn, thờ các quan văn và Tổ Sư, có 1 bát hương. 

Tầng 3, tầng hạ: Tầng mặn, thờ các quan võ, có 1 bát hương. 

Tầng gầm: Tầng chay, Thờ Pháp Ké- vị thần cai quản bệnh tật, có 3 bát hương. 

Các nơi khác như Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc,… việc sắp xếp thờ cúng 

thần linh, chư vị đều trên một bàn nằm ngang và thờ đủ các bát hương nhưng riêng 

ở Bắc Sơn lại có 3 tầng và 1 tầng gầm, qua đó cho thấy sự tương đồng về mặt bài trí 

với các điện thần của tín ngưỡng Tam, Tứ phủ của người Kinh.  

Hệ thống chư vị thần linh trong Then: Trong Then, chư vị thần linh xuất hiện ở 

Tam giới, đó là mường trời, mường đất và mường nước: mường trời là nơi ngự trị của 

các vị thần linh tối cao, quyết định sự sinh tồn và số phận con người. Trên mường trời 

ngoài các vị vua quan, thần phật còn có các vị tướng, quân dưới quyền của Ngọc 

Hoàng, các quỷ thần có phép lạ. Theo lời ca trong Then Bắc Sơn thì mường trời là nơi 

trú ngụ của Phật bà quan âm; đức vua Ngọc Hoàng; thái thượng lão quân; huyền thiên 

đại thánh; huyền đàn đại thánh; hắc hổ thần tướng; hưng đạo đại vương; dả dỉn,…; 

mường đất là nơi con người cư trú và sinh sống, trong đó có cả lực lượng thuộc về cõi 

âm được gọi là phi (ma), bao gồm cả ma lành và ma dữ. Những nhân vật này có thể kể 

đến như: thổ công; quan thành nam; cao công tay đàn; quan pháp ké, pháp luông; 

tướng cao công,… Trong đó, thổ công (thổ địa) là vị thần quản lý các việc âm của 
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vùng; táo quân là vị thần bếp, cao đẳm là các vị tổ tiên đã mất trong gia đình; mường 

nước được hiểu là địa giới dưới mặt đất, là nơi cư trú chủ yếu của long vương, nơi 

giam giữ linh hồn người đã chết. Có thể thấy quan niệm về tam giới của Then là chịu 

ảnh hưởng của Đạo giáo và con người (thầy Then) được coi như “quan âm” để Ngọc 

Hoàng sai khiến xuống trần gian cứu dân độ thế, làm việc thiện trừ tà ma. 

Các nghi lễ chủ yếu hiện nay: Dựa trên các tiêu chí phân chia theo: nội dung 

(mục đích nghi lễ), thời gian thực hành lễ (số lượng ngày đêm), đặc điểm trình diễn 

nghệ thuật (các thành tố được kết hợp với nhau trong nghi lễ). Có thể tạm chia các 

nghi lễ chủ yếu của Then Tày Bắc Sơn thành 3 loại như sau: 

Đại lễ (lẩu Then): là hình thức nghi lễ Then được diễn ra ở nhà thầy Then với 

các mục đích liên quan đến nghề nghiệp của thầy và thường tập trung đông các thầy 

Then, các con hương (đệ tử) tham dự, lễ được diễn ra 3-5 ngày đêm. Trong hình 

thức này cũng chia ra làm hai, ba loại: Một là đại lễ cấp sắc hành nghề (cho các 

Then mới vào nghề), hai là đại lễ tăng sắc (cấp thêm âm binh) công nhận về cấp bậc 

của Then, ba là đại lễ Then cáo lão (cho các Then lớn tuổi) xin phép tổ sư cho nghỉ 

không làm thầy Then nữa. Hiện nay hình thức thứ 3 rất hiếm vì thường các thầy 

Then làm việc cho tới khi mất; đại lễ khao sluông (khao binh mã) được làm 3 năm/ 

1 lần. Nếu Then đi làm nhiều, kiếm được nhiều tiền thì 1 năm làm một lần Trong 

Then Bắc Sơn không có tổ chức lễ riêng để tạ tổ nghề, nhưng trong các lễ Then 

như: lễ cầu tài cầu lộc bình an vào 30 tháng riêng, lễ mùa hoa quả vào tháng 7 âm, 

hay tiến cốm tháng 9... thì đều tiễn lễ lên tổ sư, quan Tướng, vua Ngọc Hoàng... Với 

sự tham gia của nhiều người và nhiều thành tố của nghệ thuật. 

Trung lễ: là những nghi lễ được tiến hành trong khoảng thời gian 2-3 ngày 

đêm với mục đích riêng nhân sự kiện nào đó của gia đình, cộng đồng: mừng nhà 

mới (chúc gia chủ đã xây dựng hoàn thành tổ ấm và cầu ngôi nhà an bình), 40 ngày 

người chết (giúp linh hồn người chết siêu thoát, đầy đủ và toại nguyện để không về 

quấy quả gia đình), chữa bệnh (giải căn nguyên mắc bệnh khi gia chủ không tìm ra 

nguyên nhân), mừng thọ (chúc mừng gia chủ đã có phúc phần được sống lâu)… 

Loại hình này thường được tổ chức do một Then và có đệ tử phục vụ. 
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Tiểu lễ: Đây là hình thức Then này thường là một lễ nhỏ trong khoảng nửa 

ngày hay 1 ngày đêm, được tiến hành khi có yêu cầu của gia chủ với mục đích cụ 

thể khác nhau. Ví dụ: lễ giải hạn (khi có hạn), trả lễ học trò (khi có căn số con của 

vua quan đốc học), lễ tạ Phật (khi gửi con, cháu lên nhà Phật dạy giỗ, nuôi nấng)…. 

Hiện nay, qua khảo sát ở Bắc Sơn thì cả ba hình thức Then vẫn được thực hiện 

nhưng không nhiều vì nhiều lí do như tác giả đã trình bày. 

Tiểu kết Chƣơng 1 

Trong chương 1, luận án đã nghiên cứu, tìm hiểu về tổng quan tình hình nghiên 

cứu vấn đề, trong đó nêu bật những đóng góp nổi bật của những công trình nghiên cứu 

Then trước đây ở các phương diện: lý luận, tư liệu để qua đó chỉ ra những vấn đề còn 

bỏ ngỏ và đó là cơ sở cho những vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận án như: Trình 

bày về NTTD nghi lễ Then với sự nguyên hợp của các yếu tố cấu thành từ: thời gian, 

không gian, kịch bản, sự kết hợp của các thành tố nghệ thuật như âm nhạc, múa, văn 

học, diễn xuất, mối quan hệ giữa những người tham gia trong nghi lễ. Để có cơ sở giải 

quyết những vấn đề trọng tâm của luận án này, làm rõ những khái niệm sử dụng trong 

đề tài như: Then; trình diễn, NTTD và NTTD nghi lễ Then, cũng như trình bày những 

cách tiếp cận nghiên cứu chính của đề tài như cách tiếp cận nghiên cứu từ phương diện 

lý thuyết NTTD và cách tiếp cận nghiên cứu không gian văn hóa. Trong chương 1, 

chúng tôi cũng đã tổng hợp, phân tích những yếu tố tác động trực tiếp đến văn hóa của 

người Tày ở Bắc Sơn trong không gian văn hóa tỉnh Lạng Sơn; sự biến đổi văn hóa 

người Tày Bắc Sơn trong giai đoạn hiện nay.  

Như vậy, mục tiêu chương 1 đạt được là xây dựng được cơ sở để chúng tôi 

tiến hành khảo sát những giá trị của NTTD nghi lễ Then, qua một lễ tăng sắc cụ thể 

ở huyện Bắc Sơn. Những nội dung này góp phần lí giải cho những đặc điểm riêng 

của Then Tày ở khu vực này, trong mối giao thoa văn hóa với người Kinh và người 

Nùng ở không gian văn hóa Việt Bắc. 
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Chƣơng 2 

NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN NGHI LỄ 

THEN CỦA NGƢỜI TÀY Ở HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN 

 
Để làm rõ về NTTD Then, trong chương này chúng tôi sẽ tập trung giới 

thiệu về đại lễ Then tăng sắc, một nghi lễ tiêu biểu trong hệ thống nghi lễ Then. 

Đại lễ Then tăng sắc được chúng tôi khảo sát là lễ tăng sắc cho Then Hoàng Văn 

Lực [PL 3, 3.14] ở thôn Mỏ Khuyn và khu mộ tổ họ Hoàng tại thôn Mỏ Đẩu, xã 

Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn [PL 1, 1.6] được diễn ra từ ngày 26- 29 

tháng 11 năm 2013 (tháng 10 âm lịch).  

 Để người đọc dễ hình dung ra tính chỉnh thể nguyên hợp của một nghi lễ 

Then nội dung trình bày của chúng tôi sẽ gồm 2 phần: phần 1 giới thiệu về các yếu 

tố cơ bản cấu thành nên NTTD nghi lễ Then đại lễ tăng sắc; phần 2 giới thiệu trọn 

vẹn phần trình diễn nghi lễ then đại lễ tăng sắc của Then Lực theo trình tự thời 

gian và không gian cụ thể của nó.  

2.1. Tập hợp các yếu tố cấu thành nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then 

Như đã trình bày ở phần Mở đầu, những yếu tố cấu thành nên NTTD nghi lễ 

then đại lễ, bao gồm: mục đích tổ chức, những người tham gia vào NTTD trong nghi lễ 

Then, thời gian tổ chức và cấu trúc nghi lễ theo thời gian, không gian nghi lễ và nghệ 

thuật bài trí không gian nghi lễ (bài trí trong không gian ngôi nhà, trang trí lễ vật, trang 

phục, đạo cụ) và các thành tố nghệ thuật biểu diễn trong nghi lễ. Dưới đây chúng tôi sẽ 

lần lượt làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến từng yếu tố nói trên: 

2.1.1. Mục đích tổ chức  

Đại lễ của Then thường được gọi chung là “lẩu Then”, đây là nghi lễ của 

những người làm Then liên quan không chỉ đến nghề nghiệp của từng cá nhân 

người làm Then mà còn đến cả tổ tiên nghề Then. Tiêu biểu cho dạng nghi lễ này là 

lễ cấp sắc, tăng sắc của Then trong quá trình hành nghề. Về hình thức thì hai loại 

đại lễ này tương tự nhau (về cách thức tiến hành, qui trình thực hiện). Điểm khác 

nhau cơ bản chính là ở mục đích, lời văn và thời điểm tổ chức nghi lễ. Lễ cấp sắc 
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thường được tổ chức vào mùa xuân (tháng 2, 3 âm lịch), là thủ tục bắt buộc của 

nghề làm Then và nếu chưa qua lễ này thì dù cá nhân có giỏi đến mấy đi hành nghề 

cũng không được “trọng”. Sau khi làm lễ cấp sắc thì thầy Then thường chỉ đi theo 

thầy của mình để phụ việc cho những đám Then kỳ yên, giải hạn… Các thầy Then ở 

Bắc Sơn cho biết, trong các tiểu lễ thì bài văn tấu chủ yếu là bày tỏ lời cầu xin tới 

Ngọc Hoàng thượng đế ban cho gia đình gia chủ được bình an, tránh được rủi ro, tai 

họa… Khi làm loại Then này thì không cần dùng “âm binh” để “trấn áp” những thế 

lực tà ma tác quái như khi tham dự những lễ Then như hộ tống đi sứ, phá ngục đưa 

vía người ốm trở về (trung lễ), làm lễ cấp sắc, tăng sắc (đại lễ)… Để thực hiện 

những đại lễ cần phải có phẩm hàm cao, được cấp nhiều âm binh, nhiều “phép 

thuật” thì mới thực hiện được. Do đó, đại lễ tăng sắc chính là việc thực hiện nâng 

“cấp bậc” sau một quá trình hành nghề (thường là sau 3 năm). Đại lễ tăng sắc 

thường được tổ chức vào mùa thu (tháng 10 âm lịch). Các thầy Then thông qua đại 

lễ tăng sắc để dâng lễ vật: hương, hoa, rượu, trà, thịt lên Ngọc Hoàng với mục đích 

cầu xin được thăng cấp, tăng các dải vải trên mũ, cấp thêm âm binh và được ban 

thêm phép thuật. Thông thường, trong cuộc đời của một người làm Then ở Bắc Sơn 

có tất cả 8 kỳ tăng sắc, được tổ chức bốn lần và 2 kỳ gộp vào làm 1 lần: 

1. Cấp sắc - cấp Binh quân (chính sắc) 

2. Tăng sắc - tăng Binh quân (nhất cấp, nhất tăng) 

3. Tăng sắc - tăng Binh quân (nhất cấp, nhị tăng) 

4. Tăng sắc - tăng Binh quân (nhất cấp, tam tăng) 

Làm xong 4 lần này, thầy Then có thể làm “Lẩu khao sluông” có nghĩa là 

khao, tạ ơn binh lính trong thời gian làm Then. Thầy Then nào càng được lộc nhiều, 

được mời làm Then nhiều có nghĩa là uy tín của thầy Then càng lớn. Nghi lễ khao 

này diễn ra sau khi lễ cấp sắc vài năm mà có thể là vài chục năm; lẩu khao sluông là 

đại lễ khao binh mã được làm 3 năm/ 1 lần. Nếu Then đi làm nhiều, kiếm được 

nhiều tiền lộc thì 1 năm làm một lần, ví dụ như Then Hoàng Văn Lực (Tân Lập) sau 

khi cấp sắc 2 năm đã làm lễ khao binh mã… Khi già không đi được nữa thì, thầy 

Then làm “Lẩu cáo binh, cáo lão” xin không làm Then nữa để nghỉ ngơi… 
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Với mục đích của đại lễ Then tăng sắc là buổi lễ xin thêm quân lính, âm binh 

và dành cho những người đã hành nghề Then nên lễ này hiếm gặp so với các loại 

lẩu cấp sắc… Bởi lẽ, sau khi cấp sắc, nếu thầy Then được trọng dụng, được mời 

làm Then nhiều, có “kinh nghiệm” và nhiều uy tín hơn thì mới tăng sắc, ngược lại 

thì không có uy tín với tổ sư để xin cấp thêm.  

Theo quy định cổ truyền, trong cuộc đời làm Then, ông/bà Then phải trải qua 

nhiều lần tăng sắc. Như vậy, cấp càng cao thì uy tín của Then càng lớn. Biểu hiện 

của cấp bậc của Then Tày ở Bắc Sơn là số dải dây mũ [PL 5, 5.2.5], ví dụ qua lễ 

tăng sắc lần một thì Then đội mũ 5 dây và xóc nhạc 7 dây; tăng sắc lần 2 thì Then 

đội mũ 7 dây và xóc nhạc 9 dây; lần 3 là Then đội mũ 9 dây và xóc nhạc 11 dây. 

Trước đây, ở Bắc Sơn đã ghi nhận thầy Then có mũ 15 dây (tức là trải qua 7 lần làm 

lễ tăng sắc). 

2.1.2. Những thành phần tham gia  

Với tư cách là một đại lễ nên Then tăng sắc phải huy động nhiều thành phần 

tham gia để cùng phối hợp thực hiện nghi lễ như là một màn trình diễn, có thể tạm 

phân thành các bộ phận sau đây: 

Nhóm thầy Tào: Cũng gần giống với nghi lễ Then cấp sắc hành nghề, trong 

nghi lễ tăng sắc ở Bắc Sơn, thầy Tào sẽ là người đóng vai trò chính bởi theo quan 

niệm của người Tày, thầy Tào là người có cấp bậc cao nhất, biết chữ Nho và thông 

tường kinh sách, cho nên chỉ có thầy Tào mới được phép cấp âm binh cho Then, 

Mo, pụt, sliên. Trang phục của thầy Tào thường mặc quần áo đen, đội mũ giống 

pháp tăng; dụng cụ hành nghề: mũ, áo, ấn, bút, giấy, sách, lệnh thủy. Trong nghi lễ 

Then, thầy Tào có vai trò lập đàn cúng phật, xua đuổi tà ma, cấp ấn, tuyên sắc, 

phóng sinh... Ở phương diện trình diễn, thầy Tào không hát, không múa nhưng có 

vai trò giám sát, dẫn đường chỉ lối cho Then trình diễn trong nghi lễ; bởi vì theo 

quan niệm thì người được cấp sắc, tăng sắc là người được Ngọc Hoàng tin tưởng 

giao cho trách nhiệm xuống trần gian để cứu nhân độ thế nên phải làm những điều 

đúng đắn, gương mẫu trong lối sống. Nếu trong quá trình diễn ra nghi lễ mà thầy 

Tào nhận thấy thầy Then ấy có những biểu hiện tiêu cực như: lợi dụng lòng tin của 
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dân để lừa dối, vì kinh tế mà kiếm lời từ gia đình mời Then… thì thầy Tào sẽ không 

cấp ấn hay chứng minh cho việc tăng sắc, cấp thêm âm binh. 

Thầy Tào trong đại lễ Then tăng sắc ở nhà Then Lực: Nguyễn Văn Tạng, 

hiệu Pháp Sơn sinh 1972 ở Thanh Yên, huyện Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, Lạng 

Sơn. Thầy không có đệ tử đi theo giúp việc. Trước khi làm lễ cho Then thì thầy 

Tào cũng phải giữ cho bản thân mình sạch sẽ: ăn chay, không quan hệ tình dục 

trước 1 ngày làm lễ, không cho người khác động vào các dụng cụ, đạo cụ, trang 

phục thực hành nghi lễ. 

Chủ lễ: Người được tăng sắc là thầy Then Hoàng Văn Lực, sinh 1991. Then 

Lực cấp sắc năm 2011 và tăng sắc 2013, hiệu là Huyền Hội. Ông Lực là người trực 

tiếp đứng ra lo kinh phí tổ chức lễ tăng sắc và được gọi là chủ rượu (Cốc lẩu).  

Trước khi làm lễ, Then Lực phải trai tịnh, chỉ được ăn chay, kiêng ăn mỡ 

động vật, kiêng các loại thịt và không được sinh hoạt tình dục. Trong suốt thời 

gian làm lễ, Then Lực phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn chay, thường xuyên 

ngồi ở gian chính, mặt quay về hướng bàn thờ Then để tỏ rõ tâm nguyện và lòng 

thành kính của mình. Tất cả mọi sinh hoạt của Then Lực trong thời gian này đã có 

người phục vụ và Then Lực tránh nói chuyện với người ngoài. Khi có việc ra khỏi 

nhà (như ra đồng làm lễ…) thì nhất thiết phải được che chắn bảo vệ bằng khăn, 

mũ để tránh khỏi tà ma làm hại đến bản thân. Sau khi lễ kết thúc, Then Lực phải 

kiêng 21 ngày không tham gia lao động nặng nhọc nên chỉ ở trong nhà, cũng 

không được quan hệ tình dục. Sau 21 ngày kiêng, Then Lực phải kiêng không 

gánh phân trâu, phân lợn, không ăn các loại thịt trâu, bò, chó, không được tham dự 

các đám tang, không đến các nơi được xem là bẩn thỉu… để giữ cho cơ thể được 

thanh tịnh, tránh bị những yếu tố bất lợi bên ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe. Vào 

các ngày 30, mùng 1, ngày rằm phải thắp hương ở bàn thờ Then. Ngoài ra, tránh 

không tổ chức lẩu Then khi gia đình, dòng tộc còn đang chịu tang, vì đó là thời 

gian còn có bụi không sạch. 

Các Then tham gia: Bà Lường Thị Đứng [PL 3, 3.15] (thường gọi là Then 

Niên, hiệu Huyền Dẫn, người thôn Mỏ Khuyn, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn tham 
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gia với tư cách là “Đại lương”, vai trò là thầy chính trong nghi lễ (người được tổ sư 

Then Lực chỉ cho phải nhận làm sư phụ và hướng dẫn trong toàn bộ quá trình làm 

Then), có nhiệm vụ điều hành buổi lễ theo các bước. Bà Lường Thị Tâm [PL 3, 

3.14] (thường gọi là Then Cao), hiệu Huyền Nguyên người thôn Mỏ Khuyn, xã Tân 

Lập, huyện Bắc Sơn tham gia với tư cách là “Tiểu lương” vai trò phụ giúp trong 

nghi lễ (đây là Then cùng dòng nghề và cùng nhận Then Niên làm sư phụ), có 

nhiệm vụ hộ lẩu, tức là giúp thầy chính và giúp Then Lực thực hiện một số nghi lễ 

và vào các “cửa quan” trình báo công việc. Đối với các thầy Then: không quan hệ 

tình dục, không chui vào gầm sàn bẩn thỉu… trong những ngày làm lễ cùng ăn chay 

với gia đình. 

Những người giúp việc: Các con hương (đệ tử) của các Then, là anh em họ 

hàng đây là những người sẽ tham gia với tư cách phụ lễ, múa, hát chứ không phải là 

thầy Then. Qui định với một đại lễ như này có ít nhất 20 con hương luôn luôn túc 

trực trong suốt quá hình diễn ra nghi lễ (12 người chịu trách nhiệm đi “bắt ngựa”, 

người cắt mã, thắp hương, bày lễ…), sự phân công nhiệm vụ và số lượng người tham 

gia vào các công việc rất linh hoạt không cố định. Họ phải tuân theo những quy định 

chung như ăn chay cùng gia đình, kiêng sát sinh, kiêng đến những nơi bẩn thỉu, kiêng 

không cho những người có bầu hoặc đang trong thời kỳ kinh nguyệt ngồi vào chiếu 

của các Then đang hành lễ. Khi được giao đi bắt “ngựa” ở ngoài đồng thì phải đi từ 

nhà Then Lực, dao phải bỏ trong bao, ra ngoài trời phải đội nón hoặc che ô để giữ 

mình trong sạch, tránh tà ma… Nhóm này phải ăn chay trong vòng 3 ngày trước khi 

đến nhà gia chủ, không quan hệ tình dục. Trong quá trình làm lễ, các con hương phải 

tuân theo sự chỉ đạo của các Then như phân công vào các cửa, làm một số nghi thức 

khi đón Tướng, Khách về nhập… Những người này phải có mặt liên tục trong suốt 

thời gian các thầy hành lễ, kể cả buổi đêm. Bản thân tác giả khi nghiên cứu cũng phải 

thực hiện theo đúng qui định này thì mới được ngồi trong không gian “thiêng” bên 

cạnh thầy Then để ghi âm, phỏng vấn, quay tư liệu… 

Những người tham dự khác: Là bà con hàng xóm của Then Lực cùng một số 

đồng bào trong khu vực. Người ta đến tham dự lẩu Then bởi quan niệm ai đến dự 
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cũng được hưởng lộc, được thần linh ban phát may mắn, giải hạn cho gia đình sẽ có 

thể gặp trong thời gian sắp tới… Đặc biệt khi tham dự sẽ thưởng thức và giao lưu 

vào các hoạt động trình diễn của nghi lễ. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy thường 

xuyên có khoảng 40 người có mặt tại nhà Then Lực, và vào ngày thứ 3 có hơn trăm 

người tham gia [PL 3, 3.10]. 

Trong số những người tham gia, các thầy Then là thành phần chính vừa tham 

gia với tư cách là thầy cúng vừa với tư cách là các nghệ sĩ dân gian trình diễn các 

hình thức nghệ thuật ca múa nhạc, trò diễn (nhập đồng) phục vụ nội dung nghi lễ. 

2.1.3. Thời gian tổ chức và cấu trúc nghi lễ theo thời gian  

Lễ Tăng sắc được diễn ra trong 4 ngày 3 đêm từ 26 đến 29 tháng 11, năm 

2013, tuần tự theo một trình tự thống nhất từ khi chuẩn bị, bắt đầu đến khi kết thúc 

theo một trình tự kịch bản cấu trúc nghi lễ như sau:  

Trình diễn thứ nhất (ngày, đêm 26/11/2013): Thủ tục ban đầu  

Trình diễn thứ hai (ngày, đêm 27/11/2013): Phát đường quang lộ 

Trình diễn thứ ba (ngày, đêm 28/11/2013) Chính lẩu  

Trình diễn thứ tư (sáng ngày 29/11/2013) Mãn án  

Toàn bộ đại lễ được diễn ra trong không gian thiêng với các nghi thức, là 

mối liên hệ mật thiết các đối tượng của nghi lễ: từ người thực hành nghi lễ đến 

người tham gia và người tham dự. Diễn trình được bắt đầu bằng sự chuẩn bị đầy đủ 

lễ vật, loan tờ tống phiếu để làm công việc báo cáo nội dung công việc qua nghi lễ 

viết thư; rồi phát đường quang lộ đón Tướng xuống chứng lẩu (đại lễ) và Khách nhà 

trời xuống trần gian dự lễ, phong lẩu cho gia chủ. Khi diễn ra các nghi thức chính 

trong cuộc trình diễn thứ ba thì tất cả các Tướng đều được thỉnh xuống để khám lễ, 

đoàn quân phải lên cửa vua cha Ngọc Hoàng để báo công, báo lễ; sau đó đoàn quân 

Then trở về mời pháp ké, tướng hổ xuống tán lẩu, nhận lễ; cuối cũng sẽ hạ cầu mãn 

án khi toàn bộ các nghi thức đã được diễn ra. 

Trong suốt quá trình của đại lễ, thời gian, không gian, trình tự và các thành 

tố nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, hát, múa, mĩ thuật, trò diễn,... sẽ cùng diễn ra 

như một sân khấu tâm linh lớn có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn, hỗ trợ tương tác 
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với nhau một cách bài bản. Sự liên kết nội dung ấy vô cùng chặt chẽ, khi thỉnh mời 

xong thì mới được vào lễ; khi quân Then lên đường thì phải qua các cửa thánh, 

Tướng dưới sự điều hành, chỉ dẫn của Then thầy; khi xong việc thì tiễn Tướng, 

Khách về trời và quân âm binh về nhà thầy Then; không có công đoạn này thì 

không có công đoạn kia. Các nội dung diễn ra phong phú, cuốn hút người xem, điều 

này sẽ được phân tích cụ thể trong diễn trình của nghi lễ…. 

2.1.4. Không gian nghi lễ và lễ vật  

Ngôi nhà là không gian chính của nghi lễ, được bài trí thể hiện theo quan 

niệm của Then về thế giới tâm linh thông qua nghệ thuật trang trí và nghệ thuật sắp 

đặt, cùng với các thành tố nghệ thuật khác làm nên nét riêng đặc sắc của NTTD 

nghi lễ Then [PL 3, 3.2]. 

Nơi diễn ra nghi lễ trong nhà được chia thành 2 khu vực: Khu vực hành lễ và 

khu vực ngoài. Khu vực hành lễ là phía trước bàn thờ Tổ tiên và bàn thờ Then. Đây 

là khu vực trung tâm của cuộc lễ, là vùng “cấm địa” chỉ có các Then và những 

người ăn chay được phép qua lại.  

Bài trí ban thờ Then và ban thờ gia tiên [PL 3, 3.5] 

Trên ban thờ Then gồm có bát hương, hoa quả, chén nước và cỗ én [PL 5, 

5.2.14]. Cỗ én trong Then giàu tính ẩn dụ, gắn liền với những yếu tố tâm linh cũng 

như cuộc sống thường nhật nên không thể thiếu khi trang trí bàn thờ và trên mũ của 

thầy Then bởi chim én là loài chim thiêng, là sứ giả, cầu nối giữa cõi người với 

chốn thần linh, nối người trần với tổ tiên, thần thánh. Chim én, là các dải làm bằng 

vải nhiều màu hoặc giấy các màu để trang trí trước bàn thờ Then, được ví như 

những “chuyên cơ” vận chuyển mọi thông tin của người trần đến tổ tiên, thần thánh, 

mọi thông tin từ cõi trời đến cõi người và ngược lại. Cỗ én gửi cho thầy Then lời 

chúc được thành công trong nghề, xứng đáng với biểu tượng chim én thiêng liêng 

cao đẹp. Bàn thờ khi thực hành nghi lễ sẽ phải có bát hương (bát gạo cắm hương), 

có ấn Then làm bằng gỗ (công cụ sai khiến âm binh khi làm lễ) 

Ban thờ gia tiên ở vị trí cao hơn, có bát hương, hoa quả, nước và xung quanh 

có dán tranh để trang trí, tranh này có thể là tranh hoa quả hay đơn giản là những tờ 
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giấy màu đỏ được dán xung quanh khu thờ cúng (thông thường thì người Tày Bắc 

Sơn không đưa ảnh người mất lên thờ cúng như bàn thờ người Việt). 

Bài trí khu vực đặt lễ vật và các biểu tượng của nghi lễ 

Khu vực diễn ra nghi lễ chia ra làm hai: Khu thực hiện nghi lễ là nơi các thầy 

Then ngồi, trước bàn thờ và khu vực ngoài nơi hành lễ là nơi dựng cây cầu hào 

quang (tùy từng mục đích lễ Then thì trang trí cây cầu hào quang có màu sắc khác 

nhau: cầu đỏ- vàng: là cầu sắc, cầu thiên cung; cầu xanh:là cầu binh, cầu thủy cung; 

cầu trắng: là cầu lộc, cầu địa cung), trong lễ tăng sắc này là cầu có màu đỏ vàng với 

ý nghĩa lên thiên cung xin cấp thêm sắc và thêm binh quyền, xung quanh cầu đặt 

các mâm lễ dâng. Đây là phần “sân khấu chính” của cuộc lễ, ai cũng có thể vào 

được, dân làng đến xem sẽ ngồi quanh khu vực này. Hai khu vực này được ngăn 

cách bởi các tấm rido ghép lại. Tấm rido này sẽ được buông khi các Then nghỉ ngơi 

hoặc ăn cơm. Khi hành lễ tuy không buông rèm nhưng gia đình vẫn phải cắt cử 

người canh chừng không cho những người ngoài (những người không tham gia ăn 

chay) vào khu vực cấm. Vào buổi tiến hành nghi lễ, nhiều tấm thảm, khan lớn được 

treo lên như những bức vách nhằm giới hạn không gian diễn ra buổi lễ. Không gian 

này được trang trí bởi những người giúp việc và phụ lễ với nghệ thuật cắt dán giấy 

màu rất công phu, với nhiều màu sắc.  

2.1.5. Các thành tố nghệ thuật 

Có thể coi các thành tố nghệ thuật là yếu tố cơ bản làm nên nghệ thuật 

nguyên hợp của nghi lễ Then. Ở đại lễ tăng sắc có sự hội tụ đầy đủ các thành tố 

nghệ thuật trong Then gồm: nghệ thuật tạo hình; nghệ thuật sử dụng ngôn từ; nghệ 

thuật âm nhạc; nghệ thuật múa; trò diễn. 

-Nghệ thuật nghệ thuật tạo hình (cắt giấy, trang trí, sắp đặt…) 

Vai trò: Yếu tố mĩ thuật trong Then không chỉ góp phần cho buổi lễ được 

diễn ra trong một không gian huyền ảo mà mỗi đồ vật được bài trí và trang trí đều 

mang những giá trị thẩm mĩ và tâm linh riêng của nó. Ví dụ như biểu tượng con én 

trong Then giàu tính ẩn dụ, gắn liền với những yếu tố tâm linh cũng như cuộc sống 

thường nhật nên không thể thiếu khi trang trí bàn thờ, mũ của thầy Then. 
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Nội dung: Nghệ thuật trang trí trong Then có thể chia thành hai phần: trang 

trí trong nghi lễ (bao gồm bàn thờ Then, lễ vật và không gian của buổi lễ) và trang 

trí trên trang phục và đạo cụ. 

Hình thức: Trong NTTD nghi lễ Then của người Tày thì mỗi vật dụng 

trong buổi lễ đều mang ý nghĩa nhất định nên chúng rất được chú trọng vào việc 

trang trí làm đẹp. Việc trang trí mĩ thuật trong Then chủ yếu là gắn với những 

vật dụng sử dụng trong buổi lễ như: nhóm nghi lễ (không gian của buổi lễ, bàn 

thờ Then, lễ vật), nhóm trang phục (áo, mũ...) và nhóm đạo cụ (chiếc ấn, chùm 

xóc nhạc, cây đàn tính…). 

Nhóm nghi lễ: Không gian tiến hành buổi lễ Then được trang trí chủ yếu 

bởi nghệ thuật cắt dán giấy màu rất công phu, với nhiều màu sắc. Những mẫu 

hoa văn trang trí được cắt dán từ giấy màu hay những tấm giấy màu lớn vẽ hình 

con vật được cắt dán treo trên xà nhà. Vào buổi tiến hành nghi lễ, nhiều tấm 

thảm, chăn được treo lên như những bức vách nhằm giới hạn không gian diễn ra 

buổi lễ. Trên mâm lễ trang trí những cây hoa năm cánh được làm bằng giấy kim 

tiền và cắm trên các khúc thân cây chuối. Ở mâm chay có những hình mã như 

hình người, quần áo, lọng che, bó củi, cây hoa, cầu đón vía được cắt bằng giấy 

màu xanh, đỏ ... 

Nhóm trang phục: Áo lễ trong nghi lễ Then là loại áo dài của phụ nữ Tày, với 

cổ áo tròn thấp và có hàng cúc cài sang mép phải. Áo lễ trong khi làm Then có nhiều 

màu như chàm, đỏ, xanh, vàng, tím, trắng để mặc trong mỗi chương, đoạn khác nhau 

và mang ý nghĩa riêng. Và mũ lễ là loại mũ tam kim, gồm 2 mảnh bìa cứng bọc bằng 

vải màu chàm hoặc màu đen. Khi gấp lại, mũ hình tứ giác cân, phía bên trên mũ là ba 

điểm nhọn, trong đó phần nhọn ở giữa cao hơn một chút. Đằng trước mũ được đính hai 

sợi tua trang trí bằng vải màu hình lệnh bài rủ xuống hai bên má người đội, còn đằng 

sau của mũ được gắn những sợi dây dài được trang trí bằng cách thêu hoa văn hình 

chim, phượng... hoặc ghép vải nhiều màu (xanh, đỏ, tím, vàng, trắng).  

Nhóm đạo cụ: ấn (ấn ngũ lôi, ấn tam bảo, ấn Ngọc Hoàng, ấn bái tổ sư…); 

đàn tính; bộ xóc nhạc, kiếm… 
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- Nghệ thuật sử dụng ngôn từ (thơ ca, tụng niệm, nói…) 

Vai trò: Trong NTTD nghi lễ Then, đặc biệt trong đại lễ Then cấp sắc hành 

nghề, nghệ thuật ngôn từ đóng vai trò quan trọng bởi nó chuyển tải nội dung nghi lễ 

và có mặt ở trong tất cả các nghi lễ Then với độ dài ngắn tùy thuộc đường đi của 

nghi lễ, mục đích nghi lễ. 

Nội dung: miêu tả chặng đường thầy Then chỉ huy đoàn âm binh đi hành lễ 

Trong nội dung văn bản Then, chúng ta có thể nhận thấy được sự phản ánh xã hội 

của Then. Phần mở đầu, các nghi thức sỉnh say, trình tổ (trình báo, mời tổ tiên) cho 

ta biết xã hội người Tày lúc này đã xuất hiện tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, còn ở 

đoạn khái pắt ngoàng, khái lọng sluông (sai đi bắt ve sầu, sai đi gọi đò)… thì lúc 

này xã hội đã có sự phân hóa lao động mang tính giai cấp. Những cảnh vật trong 

Then dường như chỉ tồn tại trong mường Trời nhưng mang dáng dấp của không 

gian cư trú quen thuộc của người Tày như: dòng sông, cánh đồng, ghềnh thác, con 

đường... Những cảnh vật thiên nhiên sinh hoạt đời thường được thể hiện ở Then chỉ 

là cái cớ để dẫn dắt, bộc lộ cảm xúc, tâm trạng, tình cảm của con người, và khi kết 

hợp với âm nhạc thì làm nổi bật lên yếu tố trữ tình. Đó là tình yêu quê hương, tình 

cảm gia đình, tình yêu đôi lứa... phù hợp với quan niệm sống, thể hiện tình cảm 

riêng của người Tày.  

Hình thức: Tùy theo cấu trúc nghi lễ mà thành tố nghệ thuật này có thể được 

thể hiện dưới nhiều hình thức như hát, xướng hoặc khấn, độc thoại trong trò 

diễn…Trong đó lời thơ chiếm phần lớn, quan hệ chặt chẽ với âm nhạc trong Then 

như lời thơ dùng để hát, giai điệu lời hát được căn cứ vào từng thể thơ và nhạc đệm 

thì căn cứ vào giai điệu của lời hát. Lời ca trong Then có nhiều dạng dùng linh hoạt 

trong nhiều trường hợp khác nhau như thơ năm chữ, bảy chữ  dùng để hát miêu tả đi 

đường; văn xuôi có vần vè dùng trong để khấn; các đoạn đối thoại dùng  trong các 

trò diễn. Trong đó lối thơ bảy chữ, trong đó chữ thứ bảy của câu trên vần với chữ 

thứ năm của câu dưới, cũng là thể thơ quen thuộc trong nhiều loại dân ca vùng miền 

khác. Chính yếu tố này giúp lời ca trong Then có tính linh động, biến chuyển một 

cách nhịp nhàng mà không cứng nhắc, khô khan. 
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-Nghệ thuật âm nhạc (hát và âm nhạc của cây tính tẩu, chùm xóc nhạc) 

Vai trò: Nếu trong nghi lễ Then lời Then (thơ, tụng, niệm…) có vai trò dẫn 

dắt nội dung nghi lễ thì âm nhạc có vai trò bổ trợ và phụ họa với lời Then để chỉ 

đường dẫn lối cho người xem biết được từng hoạt cảnh, chương đoạn đang diễn ra 

trong một cuộc then. Vì vậy lời then (thơ) có thể được hát có đệm nhạc, có thể được 

ngân nga (tụng niệm, khấn). Ngoài ra âm nhạc của cây đàn tính còn dùng để đệm 

cho múa hoặc phối hợp với chùm xóc nhạc biểu đạt hành trình của âm binh…   

 Nội dung: Âm nhạc trong Then có sự ảnh hưởng, tiếp thu các làn điệu dân 

ca ở từng địa phương khá rõ và điều này đã tạo nên âm nhạc trong Then đa dạng về 

màu sắc, khúc thức và tiết tấu. Âm nhạc trong Then còn có sự giao lưu, tiếp thu và 

cải biên phù hợp nội dung lời ca và quá trình phóng tác của chính người làm Then.  

Hình thức: Người làm Then gọi tên điệu theo nội dung của chương đoạn 

như: điệu tò mạy, điệu khách, điệu khảm hải, điệu tàng nặm, điều tàng bốc, điệu 

khẩu tu vua, điệu pây tàng, điệu pây mạ, điệu khỏa quan, điệu khao sluông, điệu 

puốc vong, điểu khẩu tu đẳm, điệu múa chầu… Tuy nhiên, không phải cuộc Then 

nào cũng sử dụng hết các điệu này mà chỉ có một số điệu phổ biến hay được dùng 

trong Then như: Điệu Pây tàng (đi đường) là điệu hát khi quan quân Then hành 

quân trên đường. Điệu Pây tàng có hai đường đi, đi đường trên cạn (tàng bốc) và đi 

đường sông, đường biển (tàng nặm, khảm hải). Một đặc điểm nữa trong âm nhạc 

Then là chất trữ tình, tự sự nên nhẹ nhàng đầm ấm nên hình thái âm điệu phổ biến 

nhất và cũng là đặc trưng trong hầu hết các làn điệu Then là hình thái âm điệu sử 

dụng nhiều nốt dựa (dạng nốt dựa ngắn).... Như vậy, có thể nói nhạc không lời trong 

Then phổ biến là nhịp phân đôi (tiết nhịp hai phách), là tiết nhịp trong đó các trọng 

âm (phách mạnh) lặp lại đều đặn cách một phách một lần (chủ yếu là nhịp 2/4) [55, 

tr.181-182]. Ở phương diện NTTD, chúng tôi đưa ra một số nhận xét:   

Một là, trước khi vào lễ, thầy Then sử dụng cây đàn tính để dạo nhạc với 

mục đích lấy gam, lấy giọng và tạo không khí cho buổi nghi lễ; 

Hai là, khi hát, các thầy Then sử dụng quãng đồ - son hoặc quãng rề - la tùy 

vào giọng cao hay thấp (không cố định ở một quãng cụ thể);  
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Ba là, việc sử dụng cây đàn tính với mục đích giữ nhịp, tiết tấu cho lời hát 

(không phải đệm đàn theo hát);  

Bốn là, làn điệu trong Then ở Bắc Sơn không có trường độ dài như Then ở 

một số địa phương (như Cao Bằng), mà ngắt đều theo những tiết tấu lặp đi lặp lại;  

Năm là, khi hát, xóc nhạc là nhạc cụ trong âm nhạc và là dụng cụ trong múa 

được thể hiện như tiếng nhạc ngựa khi đi đường nên xóc nhạc chỉ sử dụng ở các 

chương, đoạn khi lời Then miêu tả đoàn quân Then đang đi;  

Sáu là, khi múa, cây đàn tính và xóc nhạc vừa là đạo cụ múa, vừa mang chức 

năng đệm nhịp cho múa. 

- Nghệ thuật múa 

Vai trò: Múa trong Then có tính chất phụ họa, cùng với lời ca nhằm diễn đạt 

nội dung của nghi lễ và chủ yếu chỉ xuất hiện trong các đại lễ. 

Nội dung: Trong NTTD nghi lễ Then của người Tày, thì không phải tất cả các 

chương, đoạn đều có múa mà chỉ xuất hiện ở một số chương, đoạn nhất định và được 

quy định thống nhất trong các cuộc Then. Trong trình diễn thì nhiều khi người thực 

hành nghi lễ Then không múa mà do một tốp người gọi là bạn Then hoặc con hương 

múa thay, vì thế nên số lượng người biểu diễn múa trong Then không xác định, có thể 

là một hoặc nhiều người. Múa trong Then của người Tày ở Bắc Sơn là hình thức múa 

dân gian gồm nhiều điệu khác nhau như: múa chầu, múa sluông, múa tán hoa, múa 

quang cầu, chèo đò... Múa trong Then cũng có nhiều sắc thái tình cảm như: múa 

sluông diễn tả sự hoan hỷ, phấn khởi; múa chầu là sự trang nghiêm,... Vì là múa dân 

gian nên múa trong Then có đặc trưng là thô sơ, mộc mạc, hồn nhiên gần gũi với 

động tác trong quá trình lao động sản xuất của người Tày như: chèo thuyền, kéo dây, 

chặt cây; mô tả những động tác sinh hoạt như: múa quạt, múa khăn, thậm chí là sự 

kết hợp với những yếu tố khác như đi trên than hồng, lưỡi cày nung đỏ. 

Hình thức : Trong NTTD nghi lễ Then, đội hình múa thường đơn giản nhưng 

mang phong cách độc đáo. Trong múa Then thì múa chầu là điệu múa chính và 

thông dụng nhất trong Then, với tính chất trang nghiêm đã phần nào hạn chế động 

tác, nhưng bằng sự điêu luyện, khéo léo của nghệ nhân vẫn có sức hấp dẫn với 
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người xem. Trong múa chầu có các động tác múa chầu quạt, chầu lăn, chầu nhạc, 

chầu tướng và cần từ một đến sáu người để múa. Người múa chầu vừa xóc nhạc vừa 

múa với động tác mang tính chất tôn kính. Điểm đặc biệt trong múa chầu là phạm vi 

di chuyển rất ít, chủ yếu là đứng tại chỗ bởi không gian múa chủ yếu bó hẹp trong 

chiếc chiếu, xung quanh mâm cúng. Các động tác múa trong Then cũng không phức 

tạp, dễ làm theo. Các động tác múa chính thường lặp đi lặp lại, nếu ngồi thì thường 

lắc lư, quay người hoặc dướn lên, cúi xuống; nếu đứng thường nhún nhảy, chéo 

chân. Trong múa Then ở Bắc Sơn thì động tác tay và chân được kết hợp nhịp nhàng, 

nhanh và dứt khoát mà không mềm mại, uyển chuyển, từ từ như múa Then ở Cao 

Bằng hay Bắc Kạn, hay có thể nói yếu tố nhanh, khỏe và nẩy gọn là đặc trưng của 

múa Then ở Bắc Sơn. Trong cuôc̣ lê ̃Then , múa chầu bao giờ cũng là phần thu hút 

đông người xem , là điểm nhấn của cuộc lễ . Theo quan niêṃ của Then , cuôc̣ lê ̃nào 

càng có  nhiều người tham gia múa chầu thì gia chủ càng có tài lôc̣ và tất nhiên , 

cuôc̣ Then càng trở nên sôi nổi, náo nhiệt.  

Đạo cụ trong múa Then tuy không nhiều, chủ yếu là cái quạt, cây đàn tính, 

chùm xóc nhạc nhưng lại được biểu hiện rất đa dạng. Trong cuộc lẩu Then trung lễ 

ở làng Nà Giàng - Bắc Sơn, ba nghệ nhân Then dùng quạt thể hiện động tác chèo đò 

kết hợp với đánh đàn rất đều đặn, nhịp nhàng. Ở Bắc Sơn, chiếc quạt được quan 

niệm là vật dụng nhằm phân cách giữa phần âm và phần dương. Trong múa Then, 

khi chiếc quạt được bà Then xòe mạnh ra che mặt tức là lúc đó “hồn” hoặc “đấng bề 

trên” hiện về. Động tác múa quạt trong Then là sự kết hợp nhuần nhuyễn với động 

tác ở cổ tay nhưng nhìn chung động tác gấp và xòe quạt vẫn còn thô, chưa được 

mềm mại, khéo léo và kết hợp với chuyển động của cơ thể như ở một số dân tộc 

khác. Khi múa Then, cây đàn tính được nghệ nhân Then vừa dùng để tạo ra âm 

thanh, nhịp điệu nhưng cũng kết hợp với động tác múa để lượn trên đầu hay chao 

xuống hai bên cạnh sườn. Chùm xóc nhạc cũng vừa để xóc tạo nhịp và cũng dùng 

để kết hợp với tấm khăn màu hồng trong khi múa. Người thực hành nghi lễ Then 

tay trái cầm khăn, tay phải cầm chùm xóc nhạc và trong khi múa dùng khăn để 

hứng chùm xóc nhạc, khăn và chùm xóc nhạc luôn đổi tư thế cho nhau theo nhịp 

nẩy của chân và tay tạo nên những âm thanh rộn rã.  
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-Trò diễn 

Vai trò: Trò diễn trong Then xuất hiện ở phần hội, mang nhiều yếu tố đóng – 

nhập vai với những động tác mô phỏng, tái hiện những vị khách, tướng về dự lễ… 

Nội dung: Trò diễn trong Then là mô phỏng, tái hiện lại những hoạt cảnh trong 

cuộc sống hiện thực một cách ước lệ thể hiện sự giao tiếp giữa thần linh với con người. 

Hình thức: Tùy vào những nghi lễ cụ thể mà có những trò diễn phù hợp và có 

ý nghĩa tương ứng. Trong lẩu then thăng sắc ở Bắc Sơn có ba dạng trò diễn tương 

ứng với ba dạng nhập đồng tiêu biểu:  

a) Trò diễn được thực hiện trong nghi lễ bắt ngựa (Pắt mạ) với sự tham gia 

của 12 người phụ Then với màn trình diễn tưởng tượng. các bà phụ Then dùng một 

miếng vải đỏ vắt ngang vai – tượng trưng cho chiếc cương ngựa được bắt đầu bằng 

việc vái lạy 3 lần trước bàn thờ Then ở nhà cho đến khi ra rừng bắt ngựa (lấy bó 

gai) rồi mang “ngựa” về nhà.   

      b) Trò diễn trong nghi thức nhập đồng mời các vị Khách, Tướng: Đây là dạng 

phổ biến được diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động tùy vào đặc điểm 

tính cách của mỗi vị. Tuy nhiên, về cơ bản thì đều theo một kịch bản: mời khách, 

khách giao lưu với người trần hoặc khám cỗ, phán truyền… (tùy theo vai trò của 

từng vị), kết thúc nghi lễ về trời… 

       c) Trò diễn nhập đồng tướng Hổ trong nghi lễ mời tướng Hổ về kiểm và nhận 

lễ: Hổ được coi là vị thần cai quản núi rừng và bảo hộ cho người làm Then, có 

quyền lực và đứng đầu các muông thú, vì thế khi lễ vật mặn và giết lợn để dâng thì 

thỉnh tướng Hổ về chứng giám.Trong nghi lễ nào cũng có sự giám sát của tướng Hổ 

nhưng chỉ có đại lễ thì mới thỉnh tướng Hổ về để nhập vào Then. Đây là một màn 

trình diễn độc đáo thể hiện qua những màn nhảy múa, ngoạm đầu lợn và lễ 

vật…của người nhập tướng Hổ.  

Như vậy, trò diễn là một thành tố quan trọng gắn kết được các thành tố khác 

như: âm nhạc, văn học, múa, mĩ thuật trong nghi lễ Then, qua đó liên kết các thành 

viên tham dự gia làm cho lễ Then phong phú, sinh động và độc đáo.  
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2.2. Đại lễ tăng sắc - một nghi lễ tổng hợp của các yếu tố cấu thành nghệ 

thuật trình diễn nghi lễ Then 

Để người đọc hình dung được tính nguyên hợp của NTTD nghi lễ then đồng 

thời để tiện cho việc theo dõi về trình tự nghi lễ cũng như hiểu hơn về ý nghĩa qua 

các câu hát NCS xin phép đưa phần Phiên dịch tiếng Việt vào phân tích. Bản dịch 

do các thầy Then tham gia nghi lễ và sự phối hợp của thạc sỹ Văn hóa học Dương 

Thị Lâm - dân tộc Tày, người địa phương (Giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa 

nghệ thuật Việt Bắc) hỗ trợ phiên dịch, hiệu đính phần tiếng địa phương. NCS sẽ 

tiến hành khảo sát NTTD Then đại lễ tăng sắc theo cấu trúc nghi lễ Then trong 

không gian và thời gian nghi lễ từng ngày:  

2.2.1. Trình diễn thứ nhất - các thủ tục ban đầu (ngày, đêm 26 /11/2013) 

Mục đích của cuộc trình này là thực hiện công tác chuẩn bị ban đầu cho cuộc 

lễ từ việc xin phép qua trình báo với tổ tiên; viết thư mời các vị thần linh về chứng 

giám đến công đoạn tẩy sạch bụi trần cho không gian diễn ra các nghi thức được 

trong sạch để đoàn quân Then làm nhiệm vụ được thành công…. 

Trước khi vào lễ, các phẩm vật như bánh kẹo, hoa quả, gạo và các cây tiền, 

cây hoa đều đã được bài trí xung quanh bàn thờ Then. Trong lễ này, do Then Lực đã 

được cấp sắc và hành nghề nên đã được đội mũ lễ; Then Niên là người chủ trì “dẫn 

đường” nên trong suốt cả quá trình hành lễ sẽ hát trước còn Then Cao và Then Lực 

đều phải hát nối theo sau. Nghi lễ bắt đầu từ 6h00 sáng 26/11 

Sỉnh say, trình tổ (trình báo, mời tổ tiên): Là nghi thức do các thầy Then 

khấn bằng lời với mục đích trình báo tới tổ tiên dòng họ của Then Lực về ý nghĩa 

của lễ tăng sắc và mời tổ tiên về chứng giám. 

Viết thư: Mở đầu, Then Niên, Then Cao và Then Lực sẽ tiến hành “viết thư”, 

nêu rõ thời gian và địa điểm hành lễ gửi lên khắp nơi trên tam giới để mời Ngọc 

Hoàng, Phật tổ, các vị thánh tướng, tổ sư xuống dự lễ. “Viết thư” được gọi theo 

đúng cách dùng của thầy Then. Then Niên cho biết: đây là cách được truyền lại từ 

các đời Then trước, có ý nghĩa nhằm thông báo cho những ai được mời đến dự và 

chứng kiến lễ Then sẽ biết được địa điểm, thời gian, thông tin người thực hành lễ, 
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hay nói cách khác đây là cách thể hiện lịch sự và tôn trọng người được mời (là các 

vị thần linh nêu trên)…“Thư” ở đây không phải bằng giấy, bằng chữ mà bằng lời 

hát và bằng sự tưởng tượng, Then tiến hành “xếp thư vào hòm”, “phong kín hòm 

thư” rồi sai âm binh mang kiệu vàng, kiệu bạc đến để đưa thư đi đến các cửa. Lúc 

này, thành tố nghệ thuật văn học và âm nhạc xuất hiện chủ đạo. Cả ba Then đều hát:  

Mẹ Phật Xích Ca/ Mẹ Phật Ngọc Hoàng/ Thái Thượng Lão Quân/ Tề Thiên 

Đại Thánh/ Huyền Thiên Đại Thánh/ Huyền Đàn Đại Thánh/ Hắc Hổ Thần Tướng/ 

Hưng Đạo Đại Vương/ Quan Pháp Ké, Pháp Luông/ Tướng Cao Công, Phù Thuỷ/ 

Thổ Công/ Quan Thành Nam/ Cao Công Tay Đàn/ Các tổ tiên/ Đôi Tướng Kim 

Cang Bạch Xà/ Táo Phủ thần quân…  

Nội dung trong “thư” thông qua các lời hát rằng hôm nay là ngày đẹp trời, 

sau hai năm làm việc chính nghĩa là cứu nhân độ thế, giải hạn, cầu an cho dân làng 

thì Then Lực xin thỉnh tới tổ sư của mình, tới các vị thánh về chứng giám cho công 

việc ngày hôm nay: tấu lên Ngọc Hoàng xin được phong thêm phẩm hàm, cấp thêm 

quân âm binh để công việc làm Then được hiệu quả hơn nữa. 

Sau khi “viết thư” thông báo xong các Then ăn cơm chay (7h30).  

Tiếp đó vào lúc 8h00, các Then vào làm lễ và được phân công rõ ràng: Then 

Niên mời quân quyền (lính bộ), binh mạ (lính cưỡi ngựa) về nhà Then Lực để giúp 

việc. Then Cao cũng thỉnh tướng thánh, quân binh (là cách gọi binh lính nói chung 

của thầy Then) của mình. Trong khi thực hiện các nghi lễ, bàn thờ gia chủ và bàn 

thờ Then đều phải thắp hương liên tục và không được để cho hương tắt. Đây là công 

việc của những người giúp việc trong buổi lễ. Hương ở đây vừa có ý nghĩa là cây 

hương thắp, vừa dùng để soi đường chỉ lối…Trong lời khấn, Then Niên, Then Cao, 

Then Lực ngâm ngợi chậm rãi kết hợp với kỹ thuật đánh dây buông nhấn nhá của 

cây đàn tính vào đầu mỗi câu. Đây chính là hình thức biểu đạt của yếu tố âm nhạc, 

với hình thức đơn giản, âm hình chủ đạo là rề, mi, sol và có quãng 2, 3, 4. Tiết tấu 

của các bài văn hát chậm, nghiêm trang, mỗi nốt nhạc tương ứng với một lời ca.   

10h sáng tiếp tục thực hiện các thủ tục sau: 



61 

Cấm thế, Thao vế: Sau khi trình báo các vị thần linh xong, các Then sẽ dùng 

phù phép để thực hiện nghi thức Cấm thế, cấm tất cả mọi loại ma quỷ không được 

làm tổn hại đến lễ vật cũng như những người đang có mặt tại buổi lễ, và nghi thức 

Thao vế, tức là nghi thức giải uế, trừ tà bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc với mục 

đích quét tất cả những cái xấu, cái ác, ma qủy trong khu vực làm lễ tại nhà Then 

Lực. Thực hiện nghi lễ này, Then Niên cầm bát là bưởi vừa hát vừa vẩy ra xung 

quanh làm nghi thức giải uế cho khu vực tiến hành nghi lễ, Then Cao, Then Lực hát 

theo Then Niên (cả ba Then đều không sử dụng đàn mà chỉ dùng lời hát). Lúc này, 

gia đình Then Lực chuẩn bị một con dao đã nung đỏ và nhúng vào chậu nước có 

ngâm lá bưởi để tẩy uế với ý nghĩa làm thanh sạch nơi hành lễ, lời hát:  

Giai nam (chỉ người làm Then) cất lệnh truyền sai 32 hiệu tướng xuống cửa 

này giải vang/ Giai nam sai 32 hiệu Tướng xuống trần gian giải uế/ Con nam nhấc 

bát nước lá đào lên ngang trán/ Con nam nhấc bát nước thanh thảo ngang đầu/ 

Con nam nhấc bát nước cành đào về phía Đông phương/ Đông phương vía độc, vía 

xấu/ Thỉnh mời chư Tướng lai lâm đàn tràng giải vế/ Thỉnh mời giáng hạ bát nước 

cành quế tại nơi trần thế giải vang/ Lai lâm giáng hạ xuống bát nước lá đào thanh 

khiết tại trạm trần thế giải uế 

11h30 các Then nghỉ trưa và 14h làm các lễ tiếp theo: 

Trình báo: là nghi thức trình qua các cửa thổ công (thần trông coi làng bản), 

cửa táo quân (thần trông coi việc bếp núc và gia đình) và cửa đẳm (tổ tiên các đời của 

nhà Then Lực). Trong lễ này, các Then sẽ phân công nhau hát vào các cửa cùng một 

lúc để rút ngắn thời gian của cuộc lễ. Then Niên trình báo cửa thổ công, Then Cao 

trình cửa táo quân và Then Lực trình báo cửa tổ tiên. Lúc này, mỗi Then vừa đàn vừa 

hát theo hình thức độc diễn khi vào cửa và song diễn khi đi đường, chùm nhạc được 

các bà phụ Then xóc nhạc theo nhịp hát. Điểm khác biệt của Then Bắc Sơn ngày nay 

chính là không móc xóc nhạc vào chân như ở những vùng Then khác mà là cầm ở tay 

hoặc do những người chấp tác- giúp việc cho thầy Then sẽ xóc theo nhịp điệu đàn và 

tiếng hát của thầy Then. Ngựa được tượng trưng bằng bộ xóc nhạc, tiếng rung của 

quả nhạc được ước lệ thay cho tiếng chuông đeo ở cổ con ngựa.  



62 

Từ 19h tối 26/11 đến rạng sáng 27/11 

Pây tàng (đi đường): Sau nghi lễ viết thư và gửi thư, được diễn ra và nối tiếp 

là lễ Pây tàng (đi đường) miêu tả đoàn quân Then hành quân đi đón các Tướng trên 

trời xuống để làm tuần chay phát đường quang lộ chuẩn bị làm lễ tăng sắc ngày hôm 

sau. Trong lễ này, Then Niên hát trước, Then Cao và Then Lực hát sau, các phụ Then 

xóc nhạc cùng một lúc. Âm nhạc tùy thuộc vào các đoạn và hát theo làn điệu pây mạ 

(đi ngựa), tính chất âm nhạc khẩn trương, thúc giục. Các Then hát qua các đoạn: 

Pây tàng bốc (đi đường bộ): Miêu tả chặng đường đầu tiên của quân Then 

khi lên lễ tổ. Đoạn Then này mô tả đoàn quân lên đường với khí thế vô cùng hùng 

dũng, các nghệ nhân sử dụng rất nhiều từ láy như “rằng rặc, lườn lượt, thăng thắc” 

để tăng tính rộn ràng và vui tươi, rất cuốn hút người nghe. 

Pắt mèng ngoảng (bắt ve sầu): Sau một thời gian hành quân vất vả, quân 

Then đến khu rừng ve sầu. Quân binh phần vì mệt mỏi, phần vì nhớ nhà lại nghe 

tiếng ve sầu kêu râm ran, thảm thiết do đó nhuệ khí giảm dần. Trước tình hình ấy, 

quan Then bèn ra lệnh sai quân đi bắt tất cả lũ ve sầu để chúng không kêu được nữa. 

Âm nhạc ở đây nghe ai oan, xót thương cho số phận con người, đồng thời nói lên 

nỗi cực nhọc, vất vả của đoàn quân Then trên đường đi. 

Khau khắc, khau hai (vượt núi khau khắc, khau hai): đây là 2 ngọn núi mang 

tính hình tượng trong tín ngưỡng dân gian xuất hiện ở tất cả các dòng Then và vùng 

Then. Qua lời Then miêu tả thì đây là ngọn núi cao chọc trời, rất cheo leo và nguy 

hiểm, nó nằm án ngữ ngay giữa chặng đường lên trời, đoàn quân Then đã phải rất 

vất vả mới có thể vượt qua được. 

Thấu quang, thấu nạn (săn hươu, nai): Sau khi vượt núi cao, để làm phong 

phú thêm lễ vật, quan Then sai quân lính đi bắt hươu nai trong rừng về làm mâm cỗ 

tiến dâng các quan. Đoạn Then này giàu tính nhân văn sâu sắc ca ngợi tình mẫu tử 

giữa mẹ con hươu, miêu tả cảnh hươu mẹ xả thân nhận lấy cái chết thay cho con. 

Lúc này, âm nhạc miêu tả sự thở than của mẹ con hươu nai.  

Dâm tâu dà dỉn (mượn gậy yêu tinh): dà dỉn là mụ yêu tinh ăn thịt người. Mụ 

có một chiếc gậy thần thông, đầu gốc chỉ núi thì núi tan, chỉ người thì người chết; 
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đầu ngọn chỉ sông kạn thì sông có nước, chỉ người chết thì người chết sống lại. Để 

có thể vượt qua mọi nguy hiểm trên chặng đường lên lễ tổ, Then phải đoạt lấy bằng 

được chiếc gậy đó. 

Pjốc pú ké, pú cáy (đánh thức thần khổng lồ): trên đường đi, đoàn quân Then 

phải đi qua xứ sở của người khổng lồ. Thần khổng lồ nằm gối đầu trên một quả núi, 

chắn cả dòng sông rộng mênh mông và đoàn quân Then không thể nào đi qua được. 

Khi thần ngủ thì ngáy ầm ầm như sấm, mồm thần há hốc trong đó có hàng ngàn con 

trăn, gấu, hổ, rắn… đi ra, đi vào. Giấc ngủ của thần kéo dài ba năm và Then phải 

dùng mưu và tài trí để xin phép thần đi qua xứ sở này. 

Khảm hải (vượt biển): Sau phần lễ đi đường bộ là lễ khảm hải. Trong đoạn 

Then khảm hải, các Then trình bày thành ba phần, lời ca chủ yếu theo điệu lượn 

Slương phổ biến của người Tày ở Bắc Sơn (điểm khác là không đánh nhau với thủy 

quái như Then ở nơi khác) theo trình tự sau: 

Cho thuông (gọi ông lái đò): thuông là một người đàn ông trung niên, có 3 bà 

vợ; là người chuyên làm nhiệm vụ lái đò đưa khách vượt sông nước. Để có thể vượt 

qua sông lớn (sông Ngân Hà, dòng sông không có thực, nhưng được các Then mô tả 

rộng lớn như biển cả), quân Then phải gọi ông lái đò, còn gọi là ông thuông.  

Chuẩn bị đò đây là cảnh ông lái đò mang thuyền ra thau rửa sạch sẽ để đón 

quân binh Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương, phần này Then Niên hát độc lập. 

Chèo đò khảm hải (chèo thuyền vượt sông Ngân Hà): sau khi gọi thuông và 

chuẩn bị đò xong các Then bật mạnh quạt, quạt về phía bàn thờ Then rồi hất trở lại 

như động tác đang kéo thuyền sau đó gấp quạt lại, chống quạt xuống sàn nhà rồi 

đung đưa mô phỏng động tác chèo thuyền. Trong khi các Then đang thực hiện “kéo 

đò” thì các bà phụ Then cũng giơ cao bộ nhạc lên rồi vừa rung vừa xoay vòng tròn 

trước mặt với mục đích là phụ giúp các Then “chèo đò” cho nhanh tới bến. Lúc này, 

các Then đến dự đánh đệm đàn tính để phụ họa. 

Sau khi đã vượt qua sông Ngân Hà sẽ Khẩu tu Tướng (vào cửa tướng). Đoàn 

quân Then vào cửa tướng. Lúc này Then Lực đứng dậy, cầm chiếc chuông trên bàn thờ 
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lắc liên tục, Then Niên hát xin phép tướng. Trong lúc đó, gia đình Lực bê một nồi nước 

lá thơm và một bát bồ kết nướng lên đặt cạnh bàn thờ Then để xông khói thơm tẩy uế. 

Đến đây đã là 2h45 phút sáng ngày 27/11; các Then tạm đi nghỉ chuẩn bị cho 

đường Then tiếp của ngày hôm sau. 

2.2.2. Trình diễn thứ hai - phát đường quang lộ (ngày, đêm 27/11/2013) 

5 giờ 30 Ngày thứ hai là thực hiện công đoạn Phát đường quang lộ đón rước 

các tướng và khách hoàng, khách phượng nam huân (là những vị khách được vua 

Ngọc Hoàng cử xuống phong ấn phong châm). Trong phần nghi lễ này, trò diễn 

đóng vai trò chủ đạo trong trình diễn nghi lễ Then được cụ thể hóa như sau: 

Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 27/11, sau khi đã hoàn tất các công việc chuẩn 

bị, 12 bà phụ Then dùng một miếng vải đỏ vắt ngang vai - vật tượng trưng cho chiếc 

cương ngựa - tiến đến trước bàn thờ Then, vái lạy 3 lần rồi bước qua cửa chính để 

thực hiện bắt ngựa và lập trạm- với mục đích đi kiếm tìm những con ngựa béo tốt để 

cho các Then và quân binh cưỡi và lập thành những “trạm âm” quân binh, ngựa 

nghỉ ngơi qua trên đường hành lễ [PL 5, 5.2.15.]. Nơi diễn ra lễ “bắt ngựa” là một 

khu rừng cách làng Mỏ Khuyn 1,5 km, nơi có rất nhiều cây dẻ gai. Khi đến nơi, 

việc đầu tiên là các bà nhảy nhót xung quanh cây dẻ gai, vừa nhảy vừa hò hét náo 

động như muốn làm lũ “ngựa” hoảng sợ. Tiếp đó các bà quây thành vòng tròn rồi 

dùng con dao đeo sau lưng chặt cây và bó thành từng bó lớn (12 bó). Sau khi bó 

xong họ dùng miếng vải đỏ buộc ngang bó lá, tượng trưng cho ngựa đã đóng cương. 

Có hai loại ngựa được bắt: “ngựa xanh” thực chất là các bó lá dẻ có gai nhọn, được 

bó buộc cẩn thận thành từng bó lớn vừa một người ôm. Những “con ngựa” này 

được các bà phụ Then đi hái từ sáng sớm. Sau khi hái về và thực hiện các lễ phù 

phép những bó lá sẽ trở thành con vật linh thiêng để các vị quan tướng khi về nhập 

đồng sẽ cưỡi. “Ngựa hồng” là những bó đuốc bằng tre khô được buộc túm hai đầu. 

Những bó đuốc này sẽ được đặt lên một chiếc đế lớn bằng đất rồi đốt lên để quan 

Tướng khi về đồng sẽ dẫm qua. Những bó đuốc này đã được chuẩn bị sẵn và để ở 

đầu sàn. Khi đoàn người đã “bắt ngựa xanh” về thì đồng thời sẽ đưa “ngựa hồng” 

vào nhà luôn. Mỗi bó đuốc được cắm một nén hương.      
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Khi đã hoàn thành công việc “bắt ngựa”, các bà lên đường trở về [PL 3, 3.8]. 

Họ vừa đi vừa nhảy múa mô phỏng động tác cưỡi ngựa phi nước đại và giả tiếng ngựa 

hí cho đến khi về đến nhà. Trước khi vào cửa, họ thực hiện nghi thức giải uế (người đi 

bắt ngựa sẽ bước qua một chậu than được đốt với bồ kết với ý nghĩa giải hết những bụi 

bẩn trong khi đi bắt ngựa, để vào nhà được sạch sẽ không vấn bẩn đến các Then). Khi 

đã vào trong nhà, các bó lá gai được xếp ngay ngắn trước bàn thờ, mỗi bó lá được cắm 

một nén hương. Các Then và các phụ Then tay cầm xóc nhạc, vừa xóc nhạc, vừa múa 

đi xung quanh những bó lá gai làm nghi lễ đưa ngựa vào “trạm”: 

Binh mã Đại lương, Cốc lấu, Tiểu lương/ Cùng phụ tá vào cung vào trạm/ 

Tiến quân đến trạm ông công đầu làng/ Tiến quân qua đức thành hoàng ngự gốc 

nhãn ngoài sân/ Đầu đội mũ đồng cân/ Chân trái xỏ giầy hoa chân phải giày vàng/ 

Mặc chiếc áo ba mươi chiếc cúc bốn mươi khuyết/ Để binh mã Đại lương Cốc lấu 

Tiểu lương/ Cùng phụ tá vào tòa, nhập trạm/ Để dâng sớ cung quan thổ công/ Để 

dâng văn trạm ông thành hoàng/ Xin mở cửa trạm đón sớ văn 

Kết thúc phần lễ, các bó lá được buộc gọn lại, đóng cương và cất đi [PL 3, 

3.11. Người ta tách ra 6 bó lá nhỏ buộc vào bên dưới bàn thờ Táo quân (phía đối 

diện với bàn thờ Then) để làm “trạm” cho quân lính nghỉ ngơi. Then Niên và Then 

Cao làm lễ đưa quan vào trạm. 

Lễ loát lẩu (quét rượu): Vào 11h buổi trưa ngày thứ hai, thầy Tào Nguyễn 

Văn Tạng, pháp danh Pháp Sơn, thực hiện lễ loát lẩu với mục đích khai quang, quét 

sạch mọi uế tạp để ban thờ cho sạch sẽ, sáng sủa. Thầy Tào thắp 3 nén hương, chắp 

tay cầm nhang theo hiệp chưởng ấn và bắt ấn Tý và đọc chú khai quan. Sau đó, 

người nhà Then Lực lấy dẻ sạch lau khô ban thờ và thắp nhang, nến, thay nước mới. 

Trong lúc thầy Tào làm lễ “loát lẩu”, các Then và các phụ Then chuẩn bị cho lễ 

phát tàng (phát đường quang lộ). Trước khi làm lễ phát tàng, những bộ xóc nhạc 

được các bà phụ Then tiến hành áp mạ, (nghĩa là “tắm rửa cho ngựa”- xóc nhạc), 

làm cho bộ xóc nhạc sáng bóng trở lại.  

18h Chiều tối ngày 27/11 Phát tàng (phát đường quang lộ): lễ này diễn ra với sự 

chủ trì là Then Niên. Ở vùng Then Bắc Sơn, việc phát tàng hoàn toàn đều dùng âm 



66 

nhạc và lời ca. Diễn trình các bước, các chương đoạn trong lễ này tương tự như lễ viết 

thư. Trong lễ này, các quan tướng sẽ nhập đồng các Then để về phán bảo, dặn dò. Khi 

các Then hát đến phần ủ men và nấu rượu thì người nhà sẽ mang lên những chiếc rọ tre 

nhỏ đựng bỗng rượu với hàm ý vừa để dâng cúng các quan, tướng; đồng thời vừa để 

cầu mong cho người làm Then sẽ luôn tấn tài, tấn lộc. Tiếp đó, các vị tổ sư sẽ nhập lần 

lượt vào Then Niên và Then Cao để phán bảo dặn dò bằng lời hát, mọi người sẽ đồng 

thanh hô “dạ…”. Qua cửa tổ sư, đoàn Then vào lễ Khẩu tu pú ké (vào cửa ông pháp 

ké). Pháp ké là vị thần được mô tả giống cụ người Nùng, sống lâu mấy trăm tuổi, 

chuyên cai quản về bệnh tật, ốm đau của con người, quyền uy của ông rất lớn nên Then 

phải vào cửa ông để nộp lễ. Trong các cửa Then, bao giờ pháp ké về nhập cũng là lúc 

vui nhất với nhiều tích trò hài hước như: Pháp ké hút thuốc, pháp ké nhổ râu, pháp ké 

đau lưng, pháp ké soi gương… Trong lần về nhập này, (nhập vào Then Niên), pháp ké 

chỉ dùng quạt che mặt và phán bảo dặn dò. Khi pháp ké về nhập, bao giờ câu đầu tiên 

cũng là “to tí te tò te” mô phỏng tiếng pílè (một nhạc khí thuộc bộ hơi của người Tày - 

Nùng giống như kèn tầu của người Kinh). Then Niên hát mời ông pháp ké giáng thế: 

Binh mã Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương/Phụ tá hai bên, theo quan tướng xuống tòa/ 

Theo tướng vào đông quan/ Để đón pháp ké pháp luông/ Chân trái xỏ giầy hoa, chân 

phải giầy vàng. Lúc về nhập, pháp ké pha trò hài hước, giao tiếp với những câu dí dỏm 

bằng tiếng Kinh: A lối, ở đây lễ to thế/ ta gánh lợn, gánh gà qua đây thấy đẹp lắm lố/ ta 

muốn trang điểm, soi gương đi dự lễ lố… và mọi người râm ran đáp lại: Pháp ké đẹp 

quá/ gà to, lợn lớn quá/ Pháp ké chứng giám và phù hộ Then Lực nhé!...Những sự giao 

lưu, đối đáp đã làm cho không khí cuộc Then thêm sinh động và vô cùng vui vẻ. 

21h đêm: lễ khẩu tu tam bảo (vào cửa tam bảo). Then ở đây quan niệm tam 

bảo chính là đức Phật. Đức Phật trong Then đã hoà vào với tín ngưỡng dân gian bản 

địa, trở thành một vị Phúc thần bảo trợ cho bản làng. Do vậy, Then phải mời Phật 

xuống chứng giám cho cuộc lễ. Khi được thỉnh về, Phật nhập Then Niên và nói 

tiếng Kinh trong trang phục của Then Niên đang mặc áo thầy Then màu đỏ (không 

có riêng trang phục), chủ yếu là khen ngợi, tuyên dương về sự chuẩn bị nghi lễ của 

gia chủ, căn dặn Then nên cố gắng bỏ công sức ra đi giúp dân, cứu nhân độ thế. 
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Việc thỉnh Phật về với vai trò giám sát toàn bộ nghi lễ, được thỉnh từ đầu đến khi 

kết thúc lễ. Khi Phật nhập về Then Niên phán rằng: Hôm nay, ta rất vui khi được 

xuống chứng đàn lễ cho Then. Dù Then còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng 

được làng xóm, bạn bè quí trọng là ta rất mừng. Lễ hôm nay cũng rất đầy đủ, các 

quan các Tướng về dự nhiều. Ta sẽ phù hộ cho có nhiều sức khỏe để đi cứu dân độ 

thế, nhưng không được làm những điều không tốt, không được lợi dụng lòng dân 

nhé! Chúc cho mọi người mạnh khỏe và vui nhé! Trong lúc ấy mọi người tham gia 

đều trật tự lắng nghe và bày tỏ lòng thành kính. Qua khảo sát thì chúng tôi nhận 

thấy đường Then đi của các vùng Then nơi khác như: Văn Quan, Tràng Định, thành 

phố Lạng Sơn đều có thỉnh lên Đức Phật nhưng qua lời hát, lời khấn để thỉnh lên 

chứ không có đoạn Phật nhập vào Then và phán truyền như ở Bắc Sơn. 

23h30 Lễ xỉnh khách (mời khách). Danh từ khách trong Then có hai ý nghĩa: 

Thứ nhất, đó là các vị tiên trên trời được mời xuống để “kỳ châm, khai quang làng 

bản tăng sắc”. Thứ hai, đó là “ma Then” của dòng họ. Tuỳ từng dòng Then có thể 

có một hoặc hai khách xuống nhập. Trong dòng Then Bắc Sơn thì Khách là các vị 

tiên trên trời gồm: khách hoàng và khách phượng nam huân. Các vị này được mời 

xuống để dự lễ, chứng giám lễ và giao lưu với người trần gian.  

Để thực hiện lễ này, Then Lực và Then Cao thay áo màu hồng trắng, cổ đeo 

tràng hạt và vòng hoa [PL 3, 3.4.]. Then Niên hát mời khách bằng tiếng Kinh có 

đánh đàn nhưng không xóc nhạc: Để quân binh Đại lương, Cốc lấu, Tiểu lương,/ 

toà thánh, thiên sứ về chầu hai bên/ Để phụ tá đôi khách hoàng, khách phượng nam 

huân/ Giáng xuống trần thế dương gian. 

Khi khách về nhập, Then Lực và Then Cao bật mạnh quạt nhiều lần sau đó nhảy 

lên ngã tựa vào đoàn người phía sau đang dang tay ra làm rào ngăn và đỡ Then ngã, 

việc phối hợp này hoàn toàn mang tính chủ động của những người tham gia, không có 

sự chỉ đạo của Then Niên. Một quy định của Then là: Khi các vị quan tướng, thần linh 

về nhập và nhẩy bật người lên như vậy thì gia đình phải cử người ra đứng phía sau để 

đỡ, không được cho Then ngã xuống sàn vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ 

và tính mạng người làm Then, đồng thời sẽ làm cho quân âm binh “yếu đi”. Khi khách 
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về nhập, các Then hát bằng tiếng Kinh nhưng không đàn, không xóc thể hiện như lời 

giãi bày (trong lúc ấy người giúp Then sẽ lấy những tràng làm bằng dây hoa giấy được 

cắt sẵn quàng vào cổ khách) và ngồi bên cạnh hai khách nghe hát: 

Đôi tướng khách hoàng, khách phượng/ Xuống đàn tràng phong châm/ 

Xuống trần gian phong lẩu/ Vì lòng thương, là thưa gửi/ Hàng ngày ăn chay nằm 

mộc,/ Làm tràng hoa, tràng hạt/ Để đeo vào cổ, vắt lên vai cho khách/ Để đôi khách 

hoàng, khách phượng/ Được hầu hạ hai bên/ Để tỏ lòng thương cho khách. 

Đôi ghế quan tướng cạnh bàn thờ Then được mang ra để khách ngồi. 

Trước khi khách ngồi, các bà phụ Then lấy một tấm thảm hoa trải lên mặt ghế và 

dùng bộ xóc nhạc, xóc xung quanh ghế một vòng tượng trưng cho tiếng ngựa 

dừng chân. Tiếp đó, các bà dâng khách ba tuần hương, rượu và trà. Điều đặc biệt 

là khi dâng hương, người ta đốt mỗi tuần hai nén hương cháy thành ngọn lửa để 

khách ngậm vào miệng cho dập tắt lửa, sau đó rút ra ngay và cắm vào khúc cây 

chuối có dán giấy đỏ, đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi khách đã “thụ” (ăn) xong ba 

tuần hương như vậy, người phụ Then cầm khúc cây chuối có cắm ba tuần hương, 

vái lạy ba vái và đặt lên bàn thờ. Sau khi khách đem rượu dâng lên tổ sư ở tầng 2 

của ban thờ, mọi người trong gia đình đều cầm chén rượu đến mời khách. Khi 

mời mọi người phải dâng hai tay và cầm dưới đáy chén còn khách cầm trên 

miệng chén. khách vừa hát lượn slương vừa đung đưa chén ba vòng rồi uống 

kạn, mỗi bên uống một nửa. Mỗi người uống rượu với khách đều tặng khách một 

món quà bằng dải vải đỏ đã chuẩn bị sẵn. Kết thúc màn mời rượu, khách ra về, 

lúc đó mọi người lập tức bá vai nhau để kết thành một hàng ngang phía sau để 

Then Cao và Then Lực “thoát đồng” mà không bị ngã xuống sàn. Trong lúc đó, 

Then Niên hát để tiễn hồn khách về trời và trả lại hồn cho Then Lực, Then Cao. 

Sau khi hồn khách đã xuất khỏi thân xác, các Then xếp một hàng ngang theo thứ 

tự từ trái sang phải là Then Cao, Then Lực và Then Niên để cùng múa vái lạy tạ 

ơn trước bàn thờ Then lúc 3h sáng 28/11 

Phần trình diễn này chủ yếu vẫn là các phần nghi thức chuẩn bị cho phần 

nghi lễ chính ở ngày hôm sau nên yếu tố tương tác giữa thầy Then với những người 
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giúp việc và người xem chưa rõ nét. Lúc này bà con lối xóm và người thân của 

Then Lực chưa đến dự đông đủ mà chỉ là những đệ tử của Then Niên, Then Cao và 

bạn Then của Then Lực đến trợ giúp.  

2.2.3. Trình diễn thứ ba - “chính lẩu” (ngày, đêm 28/11/2013) 

Khi vào chính lễ, thời điểm diễn ra các nghi lễ chính, tới nhiều cửa chính, 

diễn ra nhiều chương chính, nhiều tích trò và NTTD…, thì tất cả các thành tố nghệ 

thuật đều xuất hiện với sự kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một bức tranh xác thực về 

NTTD nghi lễ Then, qua đó góp phần làm nên sự cuốn hút của nghi lễ Then, có thể 

xem xét những biểu hiện cụ thể thông qua buổi lễ tăng sắc như sau: 

Lễ cấp mũ và tuyên sắc ngoài mộ bà thư, tổ sư của chủ lễ (từ 7h đến 9h30 

sáng ngày 28/11/2013) 

Đúng 7 giờ sáng, sau khi đã hoàn tất các công việc chuẩn bị tại nhà, mọi 

người cùng ra mộ bà thư (bà sư) - cách gọi theo phát âm của người Tày nơi đây, 

vừa là bà thầy vừa là tổ sư Huyền Đạo, là bà nội của Then Lực để làm lễ tăng sắc. 

Tổ sư Huyền Đạo cũng làm nghề Then tên là Dương Thị Thí tự là Huyền Đạo, được 

xem là thầy phần âm trực tiếp của Then Lực. Theo Then Lực cho biết: cụ mất năm 

1947. Cụ mất rất trẻ, khi con trai mới 7 tuổi. Khi ra đến mộ, các mâm Then, mâm 

Tào và mâm lễ được bày ra bên cạnh mộ bà thư các lễ vật chủ yếu là đồ chay như: 

Chuối xanh, hoa qủa tùy mùa, gạo, xôi trắng, bánh dày, nước, cây vàng cây tiền, 

cầu hào quang nhỏ, hương…[PL 3, 3.1]. Đối diện các mâm Then, người ta đặt một 

cây chuối còn nguyên gốc rễ, có 7 lá để treo mũ Tướng, phía trên ngọn có buộc một 

dải lụa vàng kéo dài xuống gốc, trên thân cây chuối có cắm những chiếc giá nhỏ để 

chiếc mũ Then 5 dây và chiếc mũ bằng giấy được đặt bên cạnh cây chuối. 

Theo quan niệm của Then thì cây chuối là hiện thân của tất cả các vị tổ sư và 

các bậc tiền bối trong dòng Then từ xưa đến nay, còn dải lụa vàng là cây cầu nối âm 

dương, các vị tổ sư, quan, tướng sẽ theo cây cầu đó để xuống trần gian, gọi là cầu 

“bà binh” hay “hào quang”. Phía bên trái cây chuối có đặt bàn thờ tam phủ: Thiên 

phủ, thuỷ phủ và địa phủ. Bàn thờ này gồm ba tầng được đan bằng tre, có bắc một 

chiếc cầu “hào quang” bằng giấy để các quan đi xuống. Lễ vật trên bàn thờ chủ yếu 
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là lễ đồ chay gồm bánh dầy không nhân, oản, hương, vàng và nước. Thầy Tào sẽ 

thỉnh mời Ngọc Hoàng các vị thần linh trong tam giới (mường Trời, mường Đất, 

mường Nước) và Tổ Sư giáng xuống ngự trên ba tầng này để chứng giám lễ tăng 

sắc. Ở mộ bà thư có đặt bốn ngọn đèn dầu ở bốn góc mộ để soi sáng cõi âm, phía 

chân mộ có đặt một chiếc đĩa đựng 7 ngọn bấc đang cháy. Từ chỗ ngọn bấc, người 

ta bắc một dải vải trắng, phía đầu dải vải là mâm của bà thư trên mâm có đặt hình 

nhân, tàn lọng và 5 chén rượu, vong linh của bà sẽ theo dải vải này để lên trần gian. 

Như đã trình bày, trong Then Bắc Sơn quy định trong tam phủ: cầu có dải vải màu 

vàng để đón tướng trong “Lẩu Then” (thiên phủ), dải vải màu trắng/xanh để đón 

quan trong Then “giải hạn, cầu yên” (thủy phủ), dải vải màu đen trong Then cúng 

hồn ma (địa phủ) để đón các vong hồn. Các dải màu trong nghi lễ Then là tín hiệu 

để đón, rước các vị quan, tướng, ở thủy phủ về giúp Then hành lễ.  

Trong lễ này, đầu tiên các Then hát bài ca quang thớ, quang cường (vầng 

ánh sáng, sức mạnh của cho người có căn làm Then) sau đó cho quân binh Then 

Niên, Then Cao đến phục vụ và chuẩn bị đón rước vong hồn Bà Thư về dinh trạm 

mới. Then Niên và Then Cao thay nhau hát mời các Tướng về ngự ở bàn thờ ba 

tầng để dự lễ, sau đó Then Lực cầm một chiếc phong bao đựng sớ vái lạy trước bàn 

thờ rồi đưa cho thầy Tào làm lễ tấu trình thổ công, thổ địa và các vị thần linh rồi 

tiến hành hoá sớ trước bàn thờ ba tầng, dưới chân cầu vàng. Sau khi thầy Tào thỉnh 

mời thần linh xong thì chiếc đĩa có bảy ngọn bấc được thắp sáng và đặt ở đầu dải 

lụa phần mộ bà thư. Then Niên và Then Cao dẫn đầu đoàn người vừa đi xung quanh 

mộ vừa hát bài tứn binh, tứn mạ - (đánh thức âm binh), còn những người trong gia 

đình và các phụ Then vừa đi, vừa múa và dùng cành lá dâu quật xung quanh mộ để 

đánh thức âm binh và gọi vong bà thư dậy. 

Sau khi đã gọi vong bà thư lên các phụ Then và người nhà vẫn tiếp tục múa 

chầu xung quanh cây chuối. Lúc này, nghi lễ linh thiêng được thực hiện, đó là lễ 

“cấp âm binh”. Then Lực quỳ xuống trước vong linh bà thư hai bàn tay đặt ngửa 

trên đùi, đầu đội chiếc khăn đỏ. Đầu tiên, thầy Tào gõ thanh la liên hồi để khẩn cáo 

các vị thần linh rồi tiến hành đọc sớ. Nội dung sớ chủ yếu là báo với các vị thần linh 

địa điểm hành lễ, họ tên pháp danh và ngày tháng năm sinh người được tăng sắc. 
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Tiếp đó thầy Tào giơ cao chiếc hốt lên đầu vái khắp 4 phương rồi chải 3 lần 

từ đầu xuống lưng Then Lực với ý nghĩa để chải sạch bụi trần. Sau đó thầy đặt chiếc 

đĩa có bảy ngọn bấc đang cháy lên trên đầu Then Lực và vẽ bùa. Bảy ngọn bấc 

(tượng trưng cho vầng hào quang của người con trai, nếu là Then nữ sẽ là 9 ngọn) 

đó chính là 7 ngọn đèn soi sáng cho suốt cuộc đời người làm Then để người làm 

Then luôn minh mẫn và giữ được đạo đức nghề nghiệp. Khi đọc sớ xong thầy Tào 

vừa niệm chú vừa vỗ tay lên trên đĩa bấc 3 lần để khai sáng trí tuệ cho Then Lực, 

Then Niên cũng dùng quạt phẩy ba lần vào chiếc đĩa bấc và phán: hào quang rất 

sáng láng, rồi đặt chiếc đèn xuống mâm của bà thư, tiếp đến là thầy Tào làm lễ trao 

mũ đọc chú và dùng nén hương để làm phép ở 2 mặt chiếc mũ giấy. Sau đó, mũ 

giấy này được đốt trước bàn thờ Tam Phủ rồi mới đội mũ 7 dây lên đầu Then Lực. 

Người Tày cho rằng mũ giấy này được đốt cho vía thứ ba của người làm Then. Lúc 

này Then Lực quỳ và làm theo sự hướng dẫn của thầy Tào. 

Sau khi làm lễ cấp mũ xong là lễ tuyên thắc (đọc sắc). Sắc của Then là một 

tấm vải vàng, trên đó có ghi đầy đủ các thông tin về người làm Then bằng chữ Hán 

Nho [PL 3, 3.9], và quy định bổ sung thêm số lượng âm binh mà nhà trời ban cho 

Then Lực và được đóng dấu Tào (đây là loại ấn đặc biệt mà chỉ có thầy Tào mới 

được dùng). Phần đọc sắc là do thầy Tào đảm nhiệm, các thầy khác ngồi nghe riêng 

Then Lực thì quỳ trước bàn thờ lắng nghe (không có âm nhạc). Kết thúc buổi lễ, 

hình nhân [PL 5, 5.1.3.] và tàn lọng được hoá tại khu mộ, đoàn người làm lễ rước 

sắc trở về nhà chính. Cả đoàn rước đi theo tứ tự: thầy Tào, các thầy Then, người 

giúp việc, người tham dự…và trên nền của tiếng đàn tính và xóc nhạc. Khi rước sắc 

về phải lên sàn vào cửa sổ không được vào cửa chính (không được vào cửa nhà 

hàng ngày mình đi). Đến 11h30 trưa là kết thúc phần lễ diễn ra trong buổi sáng, mọi 

người nghỉ ngơi, ăn cơm và chuẩn bị cho phần lễ buổi chiều. 

Vào buổi chiều (từ 13h-14h), các thầy xem giờ tốt và tiến hành làm lễ dựng 

cầu hào quang- hào quang là từ được phiên theo Hán Việt của người Kinh và có ý 

nghĩa là là cầu nối giúp cho các Then lên thỉnh cầu tới các mường trong tam giới 

(Trời- Đất- Nước và mỗi một mường sẽ có những phủ riêng do các vị thần linh khác 
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nhau cai quản-quan niệm này giống như sự phân công trong tín ngưỡng Tam phủ của 

người Kinh; điều này khẳng định hơn sự giao thoa văn hóa rất sâu đậm ở nơi đây 

giữa tộc người Kinh- Tày). Thực chất là một chiếc thang có 9 bậc, mỗi bậc được dán 

một tờ giấy có vẽ voi ngựa hoặc có cắt hình các loại hoa văn. Phía bên ngoài nơi 

hướng về bàn thờ Then có phủ 3 lớp vải, lớp trong cùng là vải trắng, lớp giữa là vải 

đen và lớp ngoài cùng là vải vàng, tương ứng với tam phủ [PL 5, 5.1.4]. Xung quanh 

cầu, người ta bày các mâm lễ chay, các cây hoa, phía chân cầu đặt một đôi kiếm, 

chiếc đĩa bấc và bát hương. Lễ này thực chất là đo các Then đọc chú (theo tiếng dạo 

nhạc đàn tính), chỉ dẫn cho các phụ Then bài trí, sắp xếp lễ vật. Quan tướng sẽ theo 

cây cầu này mà xuống trần gian. Kết thúc cuộc lễ khoảng 16h30, các Then nghỉ ngơi 

ăn cơm để chuẩn bị cho các nghi lễ cuối cùng sẽ diễn ra vào chiều tối cùng ngày… 

Khoảng thời gian từ 18h30 đến rạng sáng hôm sau sẽ diễn ra các nghi lễ 

chính trong lẩu tăng sắc cho Then Lực. Ngay từ lúc xế chiều, bà con trong và ngoài 

làng đã đến để tham dự đông đủ, càng về khuya số lượng “khán giả” càng đông. 

Theo quan sát của chúng tôi, vào lúc đông nhất (20h30) thì số lượng người có mặt 

tham dự lễ lên đến hàng trăm người. Điều này đã làm cuộc “Lẩu Then” trở thành 

một ngày hội của bản làng, một “chương trình nghệ thuật” đặc sắc mà diễn viên 

chính là các nghệ nhân Then. Các chương đoạn mở đầu của cuộc Then đều tương tự 

như các lễ viết thư và phát tàng quang lộ nhưng trong lễ này, các yếu tố shaman sẽ 

được thể hiện rõ ràng nhất. Nội dung chính là thỉnh cầu, báo cáo lên các quan, 

Tướng…về chứng giám, dặn dò các Then và chung vui cùng gia đình Then Lực: 

Đón Tướng khám cỗ (từ 19h-20h30) 

Mở đầu nghi lễ đón tướng khám cỗ vẫn là những thủ tục kiểm tra và nộp lễ 

(nộp lễ là nộp theo lời hát tới các cửa mà Then tâu). Then Niên vừa đệm đàn vừa 

hát: tâu về ba vị Đức Phật, Đức Phật Quan Âm/ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Vua 

Cha Ngọc Hoàng/ Thái Thượng Lão Quân/ Tề Thiên Đại Thánh/ Huyền Thiên Đại 

Thánh/ Vô Thiên Đại Thánh/ Giám Đàn Không Lộ/ Giáp Thai Giáp Đàn Hưng 

Đạo/ Đại Vương, Ngũ Vương/ Ông Phù Ông Vua/ Vạn Tai Hậu Phù/ Phù Hưng Ba 

Nghĩa Báng/ Binh Lộc Ba Vị Trưng đại Tướng/ Đế Tướng Thiên Cang/ Đại Tướng 
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Huyền Đàn/ Đại Tướng Hắc Hổ/ Đại Thần, Tướng Cố, Tướng Than, Tướng Pháp/ 

Chân Huyền, Chân Tình/ Các chư vị Quan Tướng tổ sư, pháp sư liên Chung/ Quân 

quyền liên toà để mà tán lộc/ Xuống Quan để hỏi/ Tâu về ba vị Tổ Thư/ Tổ Thư tự 

Pháp Thắng, Tổ Thư tự Pháp Tín/ Tổ Thư tự Huyền Đạo/ Lai lâm giáng về chứng 

giám đàn tràng… 

Lúc này, thánh và tổ sư về sẽ mượn thân thể các Then để về phán bảo, dặn 

dò và Then Niên sẽ là người điều hành buổi lễ. Khi thánh và tổ sư về thì quá mạ 

hồng (cưỡi ngựa hồng) Sau khi hỏi mọi người “ô! ngựa này béo quá, tốt quá, mua 

đâu về đấy?” thì các tướng nhập sẽ nhảy lên giẫm 3 lượt rồi rửa chân bằng nước lá 

thơm (mục đích là để tẩy bụi trần khi tướng xuống trần gian), mặc dù ngọn lửa cháy 

rất dữ dội song không có Then nào kêu bỏng, rát. Tiếp đó Then Niên đưa các vị 

thánh tướng đi xung quanh cây cầu hào quang 5 lần để kiểm lễ.  

Sau đó quá mạ kheo (cưỡi ngựa xanh) các Then đội bó lá lên đầu rồi vừa giả 

tiếng ngựa hí vừa nhảy xung quanh cây cầu hào quang một vòng sau đó để bó lá gai 

xuống đất rồi nằm lên, vần nát bó lá mô phỏng động tác như đang cưỡi ngựa (mục 

đích miêu tả lại cuộc hành trình của các tướng xuống trần gian). Các thánh hưởng 

trầu rượu và ban lộc là chiếc lá hái từ “roi ngựa”. Sau đó là tiễn thánh và tổ sư: 

Then Niên làm lễ để tiễn hồn thánh, tổ sư về trời và trả lại hồn cho Then Cao và 

Then Lực. Khi tướng xuất hồn, Then Lực và Then Cao cũng bật mạnh quạt và nhảy 

lên nhiều lần rồi ngã ra đằng sau. 

Đón Khách (từ 21h-22h) 

Sau khi làm thủ tục đưa tướng cao công vào dinh, trạm nghỉ ngơi, các Then 

tạm nghỉ ngơi thay trang phục chuẩn bị đón khách. (hai khách là một nam, một nữ) 

các phụ Then và dân làng cùng múa vui xung quang cầu hào quang để “chiêu đãi 

các tướng”. Sau màn tướng nhập vào các Then là đến màn mời khách. Lúc này 

Then Lực và Then Cao thay trang phục áo trắng hồng, cổ đeo tràng hoa. Khi khách 

về nhập, Then Niên chuyển sang hát theo làn điệu lượn slương: 

Làng ngàng ơ lệnh sai, ơ lệnh sai!/ Vua sai đại thánh truyền lệnh tới khách 

phải lo liệu việc quan./ Chẳng mấy khi đôi tướng khách hoàng, khách phượng/ 
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Xuống trần gian dự hội vui, xuống dương thế kiểm lễ./ Giáng ngự đàn tràng, bàn 

Then/ Để các bà mẹ thớ hương, lòng thương thờ án,/ Mùa xuân này, ăn chay nằm 

mộc,/ Canh dưa muối nhạt, ba ngày sáu buổi./ Có thêm tràng hoa, tràng hạt. 

Khách về nhập, được các phụ Then quàng vào cổ những tràng hoa, tràng hạt đã 

được chuẩn bị trước. Diễn trình các bước từ khi nhập đến khi thoát xác cũng tương tự 

như trên song nhưng khi khách về nhập, các Then sẽ không thực hiện nghi thức cưỡi 

ngựa và nghi thức ban lộc mà sẽ mang rượu đi mời mọi người có mặt tại buổi lễ. 

Khách (Then Lực và Then Cao) đi trước mời, các phụ lễ bưng khay rượu và khay trầu 

theo. Dân làng ai uống rượu hay ăn miếng trầu của khách đều tặng khách một món quà 

gì đó có trong người. Nếu ai ngần ngại khách sẽ dùng giai điệu lượn slương xin bằng 

được. Dân làng ai biết hát lượn có thể đối đáp với khách tạo thành cuộc giao lưu văn 

nghệ lớn trong cuộc lễ. Chính mối tương tác giữa người tham dự và Then đã tạo nên sự 

hấp dẫn và thu hút người tham dự bởi lúc này khoảng cách giữa thần linh và người trần 

như được thu hẹp lại, gần như không còn ranh giới. Ví dụ như khi dự lễ thì nghiên cứu 

sinh cũng được giao lưu, nhận quà, mời rượu cho khách và đặc biệt là được “phán 

truyền” như những lời nhắc nhở cho rủi ro, vận hạn của cả năm…. 

Tiễn lễ qua biển (từ 22h-23h15) 

Trong lúc này Then Cao vẫn tiếp tục ngồi hát trước bàn thờ Then, đưa lễ qua 

biển. Theo Then Niên giải thích thì “biển” ở đây được hiểu là một trong những yếu 

tố tồn tại của vũ trụ (theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) 

Binh mã Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương,/ Hành quân vượt núi vượt khe 

rầm rộ như đàn bướm tháng ba./ Quân Then qua suối, gần đến bờ sông Ngân Hà,/ 

Nào cây hoa, cây vàng, cây bạc rực rỡ lung linh,/ Quân binh vác cây to, chặt cây 

lớn đã đến bến sông Ngân Hà./ Để trống bên mình, quân binh đánh lên dóng dả,/ 

Tiếng reo vang sấm dậy, quân binh đã vượt qua sông lớn… 

Đến đoạn này, các bà phụ Then sẽ dừng xóc nhạc. Then Cao và Then Lực trở 

về ngồi trước bàn thờ Then để thực hiện các nghi lễ tiếp theo. Then Niên vừa hát 

vừa đệm đàn, Then Lực và Then Cao sẽ hát nối theo sau. Sau khi quân lính lấy lại 

sức, Then Niên hát để sai quân lính xuống sông bắt cá để làm cỗ dâng quan trên. 
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Các nghệ nhân gọi đoạn Then này là Tức pia (đánh cá), mô tả cảnh đoàn quân Then 

bổ lưới bắt cá trong tiếng reo hò vang dội, khiến các loài thuỷ tộc như ba ba, thuồng 

luồng phải kinh sợ mà chạy trốn: Quân binh mau đến bờ sông Ngân Hà tập trung 

đầy đủ,/ Bên bờ sông Ngân Hà không được vắng mặt./ Quan Then sai quan báo 

quan Thuông, quân lính hai bên,/ Mau xuống nước bắt cá dâng quan, bắt ngư dâng 

Tướng./ Bên này lưới thuồng luồng dạo chơi, / Bên kia chài ba ba vẩn vơ. 

Sau một thời gian hành quân vất vả, quân Then đã đến cung vua. Theo quan 

niệm của người Tày, vua là người có quyền hành to nhất tại các nơi: vua Ngọc 

Hoàng: trên trời. Vua Long vương: quản lí âm ngục. Vua Chang hả: trên lưng trời. 

Lúc này, Then sẽ sai sứ giả đến vào trình báo với vua (Ngọc Hoàng); sứ giả của 

Then chính là con én nhỏ. Theo quan niệm về các vị vua trong Then thì ở Bắc Sơn 

có các vị Vua tương ứng với ngũ hành- mỗi một vị sẽ có trách nhiệm và quản lí một 

mệnh của con người: Xích đế (hỏa); Bạch đế (kim); Thanh đế (mộc); Hắc đế (thủy); 

Hoàng đế (đất). Tuy nhiên mỗi một lễ Then lại có những vị vua xuất hiện riêng. Ví 

dụ như trong Then “giả lễ học trò” thì đoàn quân âm binh phải vào cửa vua Chang 

há rồi đến cửa 5 vị Vua và sau đó là trình tấu lên Vua đốc học để làm lễ chính cho 

gia chủ; cuối cùng là qua vua nam tào (người nắm giữ sổ sách những người chết) để 

xin xóa tên trong sổ thì nghi lễ mới thành công. 

 Nộp lễ (từ 23h30-1h45) 

Các nghi thức diễn ra là sự minh họa cho việc đoàn quân Then trên đường 

mang lễ vật lên trời báo vua thì đều phải qua các cửa tấu trình, báo lễ; khi được các 

Tướng, các thánh chứng đàn, chứng lễ của gia chủ thì mới được vào nộp lễ. Với cấu 

trúc nghi lễ được diễn đạt thông qua các thành tố trình diễn từ sự bài trí sắp đặt lễ 

vật đến trang trí trong không gian thiêng và được thể hiện thông qua các thành tố 

biểu diễn rất độc đáo và thể hiện như một màn diễn trên sân khấu,… 

Nộp lễ vào cửa tướng: Để chuẩn bị lễ này, người ta khênh ba con lợn ra đặt ở 

ngoài sàn [PL 3, 3.7.], sau khi tướng kiểm tra lễ xong, những con lợn này sẽ được 

giết để làm lễ mặn dâng các tướng (Mỗi lần quan hay tướng nhập về đều đi kiểm tra 

lễ vật). Then Niên mặc áo vàng ngồi trước bàn thờ Then và hát: các tướng lần lượt 
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giáng xuống đàn tràng/ Chân trái xỏ giầy hoa, chân phải đi giày vàng./ Đầu đội mũ 

đồng cân./ Tướng nhà ta về mắt liếc trông sang, liếc ngang trông thấy,/ Thấy binh 

mã Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương. / Xếp hàng ngay ngắn trước cửa dinh ta./ 

Con hương nhà thớ nhớ mở đường thông thoáng./ Quét sạch bên trong bên ngoài,/ 

Chiếu trơn trải ra, chiếu hoa rải vào,/ Chiếu trơn rải trong, chiếu hoa rải bên 

ngoài./ Con hương nhà tướng, nhà thớ,/ Cứ cuốn theo nhau mà bảo rằng:/ Bảo 

rằng khó cũng tìm nghèo cũng kiếm/ Sắm sửa đầy đủ cây hoa cây vàng cây bạc, / 

Lợn to, lợn nhỏ, gà mẹ, gà con dâng các quan tướng.  

Khi trình báo đến phần này thì gia đình sẽ cử người ra đầu sàn chọc vào nách 

lợn cho chúng kêu vang, mục đích là báo các quan biết là lễ đã đủ. Sau thủ tục này, 

ba con lợn được đem đi mổ phanh và đặt ngay ngắn trước cây cầu hào quang. Các 

phụ Then và dân làng tiếp tục múa xung quanh cầu hào quang để “hầu tướng”. 

+ Mời Pháp Ké: nhận lễ, Then Cao và Then Lực thay áo Pháp Ké; trong khi 

đó, các bà phụ Then dùng một miếng vải đệm để lót lên trên bó lá để làm yên ngựa. 

Pháp Ké về cũng cưỡi “ngựa xanh” và nhảy vòng quanh cây cầu hào quang để kiểm 

tra lễ vật trong tiếng đàn, tiếng hát, tiếng xóc nhạc của Then Niên và các bà phụ 

Then, Then Niên hát: Để binh mã Đại lương, Cốc lấu, Tiểu lương/ Đang phù tá 

Pháp Ké xuống núi để kiểm tra cầu, kiểm tra lễ./ Pháp Ké qua sông, qua đồng trên 

dương gian,/ Để cho con hương được mãn cầu, mãn lễ. 

Pháp Ké “cưỡi ngựa xanh” đi 2 vòng quanh cây cầu có các bà phụ Then vừa đi 

vừa múa chầu theo sau, đến vòng thứ 3 có thêm con cháu anh em trong gia đình. Pháp 

ké vừa đi vừa ngó nghiêng xem lễ, xem cầu, vừa khen đẹp, đầy đủ, chu đáo. Đến vòng 

thứ 5, hai “con ngựa xanh” dừng lại trước án, các phụ Then dâng rượu, dâng nước cho 

Pháp Ké uống. Trong lúc đó gia đình vẫn tiếp tục đi vòng quanh cây cầu theo tiếng 

đàn, tiếng hát của Then Niên. Sau khi đã kiểm tra xong, pháp ké dùng cây mía làm gậy 

chống đi về phía những người tham dự đang theo dõi để bắt vài người vào hầu thuốc. 

Pháp Ké ngồi trên “ngựa”, hướng về phía cây cầu bà binh mà “hút thuốc” (tượng trưng 

bằng củ giềng), sau đó bôi “phấn” để “trang điểm” (tượng trưng bằng lớp phấn ngoài 

vỏ quả bí đao), rồi dùng “nhíp” (đôi đũa) “nhổ râu” và “soi gương” bằng giấy bạc gọi 
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là gương quang hàn. Điều đặc biệt là, khi “hút thuốc” Pháp Ké bắt mọi người phải lần 

lượt châm thuốc cho ông hút bằng cách dùng một nén hương đang cháy châm vào đầu 

củ giềng; đồng thời vừa hút vừa buông lời trêu ghẹo người trần gian. Người trần gian 

cũng đùa vui với Pháp Ké bằng những câu đùa gọi tên ngài bằng tiếng Nùng (vì Pháp 

Ké là người Nùng, giới tính Nam và già rồi nên phải chống gậy), kết hợp với tiếng 

Kinh như: Ôi Pú Ké đẹp trai quá; Pú Ké nói chuyện hay quá! 

Đây chính là sự tương tác qua lại giữa Then và khán giả đến dự và làm 

khoảng cách giữa con người với thế giới siêu nhiên dường như ngắn lại. Sau khi đã 

hút thuốc và làm đỏm. Pháp Ké ban lộc bằng cành lá và các viên bánh nhỏ cho mọi 

người. Lúc này đoàn người đi vòng quanh cầu hào quang cũng đã dừng lại. Pháp Ké 

nói nguyên văn: Pú Ké xuống núi, xuống đèo/ Phát lộc cho con cháu lố!/ Con cháu 

sắp quang gánh để Pú Ké gánh lễ về nhé! Khi đã phát lộc xong, Then Lực và Then 

Cao quay mặt trở lại phía bàn thờ Then. Lúc này những người phụ việc đã chuẩn bị 

sẵn “gà trời” (tượng trưng bằng hoa chuối) và “lợn trời” (tượng trưng bằng quả bí 

xanh) vào “đòn gánh” (cây mía) để Pú Ké “gánh” về trời. Then Lực và Then Cao để 

ngang cây mía trên lưng “ngựa”, sau đó nhẩy mạnh mô phỏng động tác ngựa phi 

nước đại rồi ngã ngửa ra đằng sau và thoát. 

12h30h Nộp lễ tướng Cao Công: tướng Cao Công là vị thần có trong truyền 

thuyết của đạo giáo, là vị tướng rất nghiêm khắc được thỉnh về và tra hỏi nhiều điều 

trong suốt quá trình diễn ra nghi lễ. Chủ trì việc mời tướng Cao Công là Then Cao. 

Tướng về nhập vào Then Niên và mặc áo dài màu xanh lá cây. Sau khi đã đi kiểm 

tra các tầng cầu và lễ, tướng Cao Công dùng chiếc kiếm bằng tre nhúng vào chậu 

tiết rồi vẽ hai đường dọc ngang trên lưng ba con lợn để chia lễ. Tiếp đó ngồi xuống 

ghế để các bà phụ Then dâng ba tuần hương, trầu rượu, thuốc lá rồi hỏi gia đình. 

Trong phần này tướng Cao Công nói bằng tiếng Kinh và nội dung chủ yếu là nhắc 

nhở Then Lực phải luôn giữ đạo đức nghề nghiệp; làm Then thì phải đến nơi đến 

chốn, không được làm thiếu, làm dối gian. Đồng thời các quan sẽ mở lộc xuống để 

Then lực luôn được “mãn châm, mãn cầu, mãn lễ”: “Hôm nay làm ăn mãn châm, 

mãn cầu, mãn lễ, người đón phải đi, người đưa phải về. Đi đến nơi, về đến chốn, đi 
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không được dối cha, về không được dối mẹ nhé! Các tướng công đồng chư linh mở 

lộc cho đồng thớ thêm binh, đồng giang thêm mã”. 

Sau đó Tướng còn dặn dò các Then đang có mặt tại buổi lễ phải giúp đỡ, hỗ 

trợ Then Lực trong quá trình hành đạo. Ngoài ra tướng có lời cảm ơn, khen ngợi các 

Then, họ hàng và bà con lối xóm đã đến phụ giúp để Then Lực hoàn thành lễ: “Ba 

kỳ xấp vào một kỳ thế này là tốt lắm rồi, lâu lắm rồi các tướng nhà binh mới xuống 

mở lộc cho đồng thớ thêm binh, đồng giang thêm mã thế này. Bây giờ là phải chịu 

khó nhé! Binh mã pháp sư Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương nhé! Các bà mẹ thớ 

hương lòng thương thớ án, các bà mẹ, bà chị làng trên xóm dưới giúp công giúp 

việc giúp lời nói cho nhà cửa gia đình con hương nhà thớ thế này là tốt lắm rồi! Để 

cho đồng thớ thêm binh, đồng giang thêm mã, thanh đồng được đi tứ phương dẹp 

nam đánh bắc cứu nhân độ thế nhé!” 

Sau khi phán bảo dặn dò xong, Then Cao hát để rước hồn tướng vào trạm 

nghỉ ngơi: Binh mã Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương/ Mở trạm, mở dinh đón tướng 

Cao Công/ Phụ tá hai hàng đôi bên rước tướng vào dinh trạm nghỉ ngơi/ Mời khách 

xuống tán đàn 

Mời khách xuống tán đàn (1h00-2h00): trong lần nhập này, khách sẽ không 

đem rượu đi mời mà sẽ thực hiện nghi thức “tán đàn”. Để chuẩn bị cho lễ này, gia 

đình phải dùng thóc nếp đem rang nổ thành bỏng để tán đàn. Then Niên hát trước, 

Then Cao và Then Lực cầm trên tay bát bỏng thóc, sau đó bốc từng nắm tung vào 

về phía bàn thờ Then và cây cầu hào quang, vừa tung, vừa hát bài Tán đàn, lúc 

này các bà phụ Then sử dụng những bộ xóc nhạc phụ họa: “Tán đi hết nước thanh 

thuỷ trước hương án,/ Tán đi hết nước sái tịnh trước mặt thớ,/ Tán đi hết nước 

thanh thuỷ trước vua cha,/ Tán đi hết nước sái tịnh trước vua Hoàng./ Ngựa sắt 

phụng mệnh Pháp Sư tán đàn,/ Ngựa gang phụng mệnh Vua Cha tán lễ,/ Ngựa sắt 

đi đường, ngựa gang đưa lễ,/ Tán lễ để cho ngựa sắt đi cứu dân, ngựa gang đi độ 

thế./ Tán lễ mâm hào quang bản mệnh con hương,/ Tán hết lễ để đưa vào cửa 

trạm, cửa dinh,/ Trạm lớn, trạm nhỏ, trạm trên cho đến trạm dưới,/ Trạm ngang, 

trạm dọc, trạm hai hàng đôi bên./ Trạm trong, trạm ngoài, trạm giữa, trạm học 
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trò. Sau khi khách thoát hồn về trời, các Then thực hiện nghi thức bái tạ thần linh 

trước bàn thờ Then.  

Thỉnh Tướng Hổ (2h00- 4h00) 

Then Cao và Then Lực thay áo vằn hình da hổ ngồi xếp bằng trước bàn thờ 

Then. Then Niên đánh đàn và hát thỉnh mời tướng Hổ: 

Binh mã Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương,/ Mau xếp hai hàng để nghênh 

đón khách Hổ nam huân bạch xà,/ Xuống trần gian án ngự đàn tràng,/ Thục binh, 

khai quang làng bản tăng sắc./ Cho con thớ mừng lòng mừng dạ./ Tướng Hổ giá 

ngự chân trái đi giầy hoa, chân phải xỏ giầy vàng/ Đệ tử mừng lòng mừng dạ xếp 

hai hàng đón tướng. 

Sau khi Then Niên đã thỉnh mời, tướng hổ về nhập thì Then Lực và Then Cao 

bật người lên rồi ngồi xổm và gầm gừ tựa tiếng hổ. Tiếp đó, các Then nhẩy xung quang 

cây cầu hào quang bằng cả tứ chi mô phỏng động tác hổ đang rình mồi rồi dùng răng 

gặm các lễ vật ném vào 3 chiếc mâm trước bàn thờ Then. Kết thúc phần lễ, tướng hổ 

ngoặm vào tai lợn ném cả những chiếc thủ lên mâm rồi thoát xác ngay trong sự ngạc 

nhiên và thích thú của khán giả đến xem. Kết thúc, Then Niên đánh đàn và hát tiễn hồn 

tướng Hổ: “Binh mã Đại Lương, Cốc Lấu, Tiểu Lương/ Phụ tá khách Hổ nam huân/ 

giáng đồng xuống nhân gian điểm binh,/ Ngự giá dương gian kiểm tra lễ,/ Cho cửa nhà 

con thớ được bình yên,/ Cho đệ tử được mừng lòng, mừng dạ/ Lính lệ trai tráng xếp hai 

hàng,/ Mau phụ tá khách Hổ nam huân,/ Về dinh trạm nghỉ ngơi” 

Lúc này khoảng 4h sáng ngày 29/11/2013 mọi người đi nghỉ… 

Như vậy, đây là buổi trình diễn chính trong nghi lễ Then tăng sắc bởi nó 

hội tụ đầy đủ các thành tố biểu diễn như hát, âm nhạc, múa, văn học, trò diễn 

cũng như sự tương tác giữa người diễn (thầy Then) và những người có mặt 

tham dự vào nghi lễ. Khác với 2 buổi diễn trước mang tính chất lễ nghi, buổi 

trình diễn này có thể xem như điểm nhấn của cả quá trình diễn ra nghi lễ thăng 

sắc. Điều này thể hiện ở không khí diễn ra của buổi lễ, các phần trình diễn cũng 

như sự hưng phấn có phần được đẩy cao của thầy Then trước sự cổ vũ nhiệt 

tình của những người đến dự. 
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2.2.4. Trình diễn thứ tư - “mãn án” (sáng ngày 29/11/2013) 

6h00 sáng Then Lực và Then Cao mặc trang phục Then và cùng với các phụ 

Then múa chầu xung quang cầu hào quang, còn Then Niên thực hiện nghi thức cúng 

tán đàn, đốt hết tất cả các cây hoa và cây tiền xung quanh cây cầu hào quang và hạ 

cầu xuống, Then Niên đánh đàn và hát (bản dịch): “Hôm nay tuần chay đón quan 

Tướng xuống ngự đàn tràng,/ Đồng thớ, đồng giang, binh mã xếp hai hàng đôi bên,/ 

Phụ tá tướng quan giáng xuống trần gian rầm rộ./ Để giải đàn, để giáng xuống bàn 

thờ,/ Đệ tử trai giới, tĩnh tâm tuần chay ba ngày sáu buổi,/ Đón các quan nhập toà, 

vào trạm./ Để tướng quan mừng lòng, mừng dạ,/ Rước lễ về cung vua, rước sắc về 

cung hoàng,/ Để cửa nhà con hương được bình yên, / Con cháu khấu đầu lạy bàn 

thờ, hương án,/ Cầu cho gia cảnh được an lành.” 

Các cây hoa được hóa tuần tự chỉ còn một cây hoa, cây vàng, chiếc cầu được 

tháo xuống, các mâm chay được dọn đi, riêng chiếc đĩa có 7 ngọn bấc vẫn cháy. 

Miếng vải bắc cầu được cuộn xuống dưới, Then Lực quỳ xuống và bò đi dưới chiếc 

mâm có 7 ngọn bấc nối với miếng vải bắc cầu đi dần về phía bàn thờ Then và đặt ở 

phía trước bàn thờ Then gọi là “để cho vía thứ ba của mình phù lộc”. Sau đó miếng 

vải bắc cầu được gấp vào đặt bên cạnh còn phần khung cầu được đưa lên đặt ngang 

xà nhà (với quan niệm khi có lễ này cây cầu được đặt lên đó để hứng được lộc của 

nhà Vua truyền xuống cho gia chủ). 

Các Then thay trang phục, nghỉ ngơi và chuẩn bị nghi lễ cúng chúng sinh và 

khao quân binh. Pháp sư- thầy Tào sẽ khao ngũ cương ở bên ngoài (những con ma 

về xem hội phải khao cho chúng ăn và đuổi đi chỗ khác). Đại Lương- Then Niên 

khao chư vị quan Tướng xuống dự lễ và Then Cao, Then Lực khao binh mã giúp 

sức trong cuộc Then vừa rồi. Đây là thủ tục cuối cùng của cuộc Đại lễ Lẩu Then 

tăng sắc. Các Then sẽ dùng lời hát để triệu tập tất cả quân lính, âm binh từ bốn 

phương, từ các cửa như cửa tổ sư, tam quan… về trước bàn thờ Then để làm lễ khao 

quân. Lời Then mô tả đoạn này như sau: “Giờ này quan sai lệnh cho ba quân đều 

biết./ Đồng thớ mau dừng binh, đồng giang mau nghỉ mã./ Binh mã Đại Lương, Cốc 
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Lấu, Tiểu Lương,/ Mau ra trạm để khao quân, mau ra dinh để khao mã./ Khao mã 

Pháp Quang, khao quân Huyền Hội/ Khao mã Pháp Âm, khao quân Huyền Dẫn / 

Khao mã tổ sư, khao quân tổ thánh,/ Khao mã Cao Công, khao quân Pháp Ké,/ 

Khao mã bà thư Dương Thị Thí/ Pháp hiệu Huyền Đạo./ Khao mã tướng ông, tướng 

bà,/ Khao mã Thuông Báo, Khoả Quan,/ Khao mã Huyền Đàn Đại Tướng,/ Khao 

mã Hắc Hổ Đại Thần,/ Khao mã Quan Âm Đại Sĩ,/ Khao mã Tề Thiên Đại Thánh,/ 

Khao binh Huyền Thiên Đại Tướng,/ Khao bà thầy cấp binh, khao Bà Thư cấp mũ/ 

Khao mã Bà Binh, khao quân Bà Hai…” 

Khoảng 11h trưa, sau khi đã cúng khao xong toàn bộ tiền vàng được hoá 

đi. Cuối cuộc lễ, Then Niên bật ngón tay ba lần, nẩy người lên thể hiện động tác 

xuất thần rồi bật mạnh quạt ba lần quạt về hướng bàn thờ Then làm nghi thức kết 

thúc toàn bộ cuộc Đại lễ Lẩu Then tăng sắc. Gia chủ mở tiệc chiêu đãi dân làng 

và Khách đến dự, mọi người cùng ăn uống vui vẻ, mừng cho gia đình đã hoàn 

thành cuộc đại lễ và bản làng có thêm một thầy Then cấp bậc cao để giúp đỡ 

người dân. 

Từ kết quả khảo sát NTTD đại lễ tăng sắc chúng ta  nhận thấy sự thể hiện rõ 

nét tính nguyên hợp trong trình diễn nghi lễ then ở các khía cạnh cụ thể: Về sự đa 

chức năng (đa chức năng của thầy Then (thầy cúng + nghệ sĩ dân gian) đa chức 

năng của nghi lễ: vừa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng vừa đáp ứng nhu cầu trình diễn, 

thưởng thức nghệ thuật vừa có ý nghĩa giáo dục và trao truyền tri thức dân gian…; 

Sự phối hợp của các thành tố nghệ thuật; Sự tích hợp văn hóa của các tộc người 

(Kinh, Tày, Nùng); Sự tương tác giữa người các đối tượng tham gia trình diễn. 

Thông qua một buổi trình diễn Then, một hệ thống các tín hiệu, biểu tượng không 

thể chỉ xuất hiện và có ý nghĩa một chiều của người trình diễn mà phải có tính 

tương tác cao với người xem, giúp họ cảm nhận, đồng cảm được với phần trình 

diễn. Một buổi trình diễn Then không diễn ra trước mắt những người tham dự (khán 

giả) thì cũng sẽ không tồn tại yếu tố sân khấu trong Then bởi có mối liên hệ tương 

tác mật thiết giữa ông/ bà Then (diễn viên) và khán giả. Tất cả các yếu tố ấy đã đem 

đến một sân khấu tâm linh vô cùng độc đáo. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Vận dụng lý thuyết về nghệ thuật trình diễn, chúng tôi nghiên cứu NTTD 

nghi lễ Then thông qua lựa chọn một nghi lễ điển hình là đại lễ thăng sắc và khảo 

sát nó theo trình tự thời gian diễn ra trong các không gian cụ thể, bối cảnh cụ thể. 

Theo đó có thể coi nghi lễ Then là một tác phẩm văn hóa dân gian với đầy đủ tính 

chỉnh thể nguyên hợp của nó. 

Từ kết quả khảo sát NTTD đại lễ tăng sắc bước đầu luận án đã giải mã lớp 

nghĩa của các thành tố nghệ thuật trong nghi lễ, từ đó khẳng định tính nguyên hợp 

trong NTTD nghi lễ Then (đối tượng chính của luận án) trong sự gắn kết giữa các 

thành tố, sự tương tác của những thành tố này với không gian, người trình diễn, 

người tham dự,… Kết quả nghiên cứu của chương 2 đã cho thấy trong suốt quá 

trình của đại lễ, những thành tố nghệ thuật biểu diễn như tạo hình, âm nhạc, hát, 

múa, trò diễn,… sẽ cùng diễn ra, trong đó có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn, hỗ trợ 

tương tác với nhau một cách bài bản. Sự liên kết nội dung ấy vô cùng chặt chẽ, 

không có công đoạn này thì không có công đoạn kia. Các nội dung diễn ra phong 

phú, cuốn hút người xem, điều này sẽ được phân tích cụ thể trong diễn trình của 

“đại lễ Then tăng sắc”. Qua đây cho thấy, bằng các thủ pháp nghệ thuật riêng của 

mình, thầy Then đưa người tham dự đi qua các cung bậc cảm xúc, từ những giai 

điệu, tiết tấu nhẹ nhàng có tính chất dẫn dắt ở buổi diễn thứ nhất và thứ hai cho đến 

cao trào ở buổi lễ thứ ba và lắng đọng ở buổi diễn thứ 4.  

Như vậy, qua tìm hiểu, nghiên cứu về các thành tố nghệ thuật cấu thành nên 

nghệ thuât trình diễn nghi lễ Then, có thể thấy di sản văn hóa Then là sự tổng hòa 

của các yếu tố văn hóa như tín ngưỡng, tập quán, lối sống… được biểu đạt dưới sự 

kết hợp của nhiều hình thức nghệ thuật như văn học – âm nhạc – múa – trò diễn – 

tạo hình,... Những thành tố này được kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một bức tranh 

xác thực về NTTD nghi lễ Then. Chính các yếu tố ấy giúp cho tín ngưỡng Then 

vượt từ nghi lễ đến sự trình diễn và đạt đến sự tổng hợp nghệ thuật trình diễn Then. 
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Chƣơng 3 

ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ CỦA NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN NGHI LỄ 

THEN CỦA NGƢỜI TÀY Ở HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN 

3.1. Đặc điểm nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then Bắc Sơn 

Nằm trong vùng Then Tày, Nùng Đông Bắc nên ngoài những đặc điểm 

chung của vùng thì Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn cũng mang những đặc 

điểm riêng phản ánh sắc thái văn hóa tộc người của địa phương. Để làm rõ luận 

điểm này, chúng tôi tập trung phân tích những đặc điểm cơ bản trong NTTD nghi lễ 

Then của người Tày ở Bắc Sơn và xem đó như là những cơ sở để nhận biết Then 

của người Tày ở Bắc Sơn. 

3.1.1. Phản ánh nét chung và riêng trong hệ thống Then Tày, Nùng vùng 

Đông Bắc 

Nét chung và riêng hay sự thống nhất trong đa dạng là một đặc điểm chung 

trong văn hóa của người Tày ở vùng Đông Bắc trong đó có NTTD nghi lễ Then. Để 

thực hiện nội dung này, chúng tôi sẽ lấy cơ sở là NTTD nghi lễ Then đại lễ (cụ thể 

là lễ cấp sắc/tăng sắc), và sử dụng cách tiếp cận nghiên cứu không gian văn hóa, tức 

là đặt Then Bắc sơn trong vùng Then của người Tày vùng Đông Bắc để tiến hành 

phân tích trong sự đối sánh các yếu tố cấu thành nên NTTD nghi lễ Then của người 

Tày ở Bắc Sơn với NTTD nghi lễ Then của người Tày ở huyện Quảng Uyên (Cao 

Bằng), huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) [109, tr.556-557], Then Nùng ở thành phố Lạng 

Sơn [110, tr.104-167].   

3.1.1.1. Về mục đích nghi lễ 

Vì cùng nằm trong vùng văn hóa Đông Bắc, chịu sự tác động của yếu tố 

không gian văn hóa nên nghi lễ cấp sắc và tăng sắc nói chung là thủ tục bắt buộc 

của người làm nghề Then không chỉ ở người Tày, mà cả ở người Nùng, ở khắp các 

địa phương thuộc các tỉnh Đông Bắc. Đây là nghi lễ đánh dấu thời điểm chính thức 

vào nghề (cấp sắc) và được cấp thêm quân binh (tăng sắc hay là tăng cấp bậc) mà 

mỗi thầy Then đều phải trải qua. Đó là nghi lễ được tổ chức dành cho những người 
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có căn Then hoặc gia đình, dòng họ người đó phải có “tổ Then”. Theo cách giải 

thích của thầy Then: những người có căn Then là những người có số trời nhất định 

phải trở thành Then, nên bản thân những người này rất nhạy cảm và nếu họ đến xem 

làm Then ở đâu thì họ là đối tượng đầu tiên bị cuốn hút tham gia vào việc múa 

chầu, xóc nhạc giúp thầy Then hành lễ. Còn gia đình, dòng họ có “tổ Then” là gia 

đình, dòng họ đã có người làm Then từ nhiều thế hệ.  

Mục đích của nghi lễ Then là dâng lễ vật lên Ngọc Hoàng để cầu xin được 

cấp sắc, cấp áo mũ cho người bắt đầu vào nghề hoặc tăng sắc với người đã làm nghề 

để tăng dải vải trên mũ, cấp thêm binh mã, có thêm phép thuật. Tuy nhiên, do nguồn 

gốc cũng như sự trao truyền dòng nghề ở mỗi địa phương khác nhau nên NTTD 

nghi lễ Then cấp sắc (hoặc tăng sắc) ở mỗi địa phương lại thể hiện những nét riêng 

với những sắc thái địa phương khác nhau mà dưới đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ 

hơn, qua đó làm rõ nét riêng của Then người Tày ở Bắc Sơn.  

3.1.1.2. Những người tham gia 

Tất cả các địa phương đều có hai thành phần chính tham gia vào diễn trình 

nghi lễ là người điều hành buổi lễ và người phục vụ nghi lễ. 

Điểm chung ở cả Then Tày và Nùng là đều phải có thầy Tào và thầy Then 

tham gia điều hành trực tiếp trong nghi lễ cấp sắc (hay tăng sắc).  Bởi theo quy 

định truyền thống mỗi một người chính thức ra nhập Then đều phải nhận một 

thầy Then gọi là Then mẹ (là người trực tiếp truyền nghề) và một thầy Tào (hoặc 

thầy Mo) gọi là thầy cha (là người thay mặt Ngọc Hoàng cấp sắc cho họ). Về 

điểm này Then người Tày ở Bắc Sơn có quy định giống với Then Tày ở huyện 

Chợ Mới (Bắc Kạn), Then Tày ở huyện Văn Quan (Lạng Sơn) về đối tượng 

(Then và Tào) cũng như số lượng thầy Then tham dự buổi lễ (2 người chính). 

Riêng Then huyện Quảng Uyên, Cao Bằng là thuộc dòng Then của nam giới, 

tiếng địa phương gọi là Dàng, thì có quy định phải có từ 7 - 9 thầy Then mới đủ 

để làm đại lễ cấp sắc. Dòng Then này quy định các thầy Then phải học nghề theo 

sách, phải biết chữ Hán, chữ Nôm Tày nên các thầy tự cấp sắc cho nhau mà 

không phải nhờ đến thầy Tào. Ngoài ra, với người làm Then ở huyện Chợ Mới 
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có một nguyên tắc phải thực hiện, đó là người làm Then phải chú trọng nguyên 

tắc nối nghiệp tổ tiên, họ phải nhớ rõ dòng họ nhà mình có bao nhiêu người làm 

nghề qua các đời để khấn trình trong khi làm lễ.  

Theo Báo cáo khoa học của Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 

“Nghiên cứu và sưu tầm các hình thức diễn xướng Then ở huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn” (do PGS.TS Nguyễn Thị Hiền chủ biên, thực hiện 2015) thì: Khi có 

biểu hiện xuống Then (ma nhập bắt làm Then) và đi xem bói biết rằng người đó 

phải làm thầy thì gia đình mời thầy Then về làm lễ báo với Tổ tiên và thần linh 

biết, sau đó học làm Then.Còn ở Bắc Sơn thì khi nhận biết là phải làm Then thì 

người đó phải làm lễ tới nhà thầy Then (là thầy được tổ tiên của người đó hiện 

về chỉ bảo, ấn định) xin phép được nhận làm Đại lương- người hướng dẫn cách 

thức làm Then.   

Sự tương đồng còn thể hiện khi thầy Then làm lễ thì các Then phải “nhập 

đồng” để chu du “hồn” lên xứ sở của thần linh và vượt qua nhiều cửa ải (Thổ công, 

sông, núi, Ngọc Hoàng…) sau đó quay trở về trần gian giống như ở Bắc Sơn thì thầy 

Then khi bắt đầu làm lễ sẽ gọi quân đến giao nhiệm vụ, dẫn dắt, điều khiển đoàn quân 

“âm binh” của mình đi lên các cửa Then và đến mỗi cửa thì mời các thánh, tướng, tổ 

tiên….”nhập đồng” vào thầy Then để nhận lễ, chứng lễ và phán truyền. Một điểm 

khác với Then Nùng (ở Lạng Sơn) là nếu Then Tày cần 2 thầy (Đại lương và Tiểu 

lương). Tuy nhiên, để làm lễ thì ở Then Nùng thì chỉ cần 1 thầy, và thầy Then này sẽ 

đảm nhiệm vai trò của cả hai thầy kia. Cũng như vậy, thầy Then trong nghi lễ cấp sắc 

của Then Nùng đảm nhận hầu hết các công việc trong nghi lễ như trình báo, xin phép 

vào các cửa, đưa lễ vật vào cống nạp ở các cửa và vào cửa Ngọc Hoàng. Điều này 

khác nhiều so với Then Tày nhưng lại có sự tương đồng với đồng thầy trong lễ trình 

đồng mở phủ của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Kinh. 

Giống như ở các địa phương khác, Then Tày ở Bắc Sơn cũng có những quy 

định bắt buộc đối với thầy Then như vai trò là người điều hành nghi lễ: về độ tuổi, 

tư cách, thực hiện nghiêm các giới luật,… mà chúng tôi đã trình bày khá kỹ ở 

chương 2. Theo đó, xét về dòng nghề thì Then của người Tày ở Bắc Sơn là thuộc 



86 

dòng Then nữ - dòng Then phổ biến của người Tày ở miền tây tỉnh Cao Bằng và 

Then Tày ở các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn.   

Với tính chất là đại lễ nên việc chuẩn bị và phụ giúp trong nghi lễ là rất quan 

trọng và dù ở đâu thì nghi lễ này cũng phải huy động khá đông số người tham gia, 

đồng thời họ phải tuân thủ những quy định chung như phải ăn chay, không đến 

những chỗ dơ bẩn, không quan hệ tình dục, kiêng không cho những người có bầu 

hay ở thời kỳ kinh nguyệt ngồi chiếu của thầy Then,… Tuy nhiên, do sự khác nhau 

của cấu trúc và nội dung nghi lễ mà ở mỗi dòng Then lại có những quy định khác 

nhau về thành phần và số lượng người tham gia phục vụ. Về cơ bản thì ở các dòng 

Then cả ở Then Tày và Nùng đều phải có các nàng thiếu nữ chưa chồng làm Pản 

lẩu (ủ rượu), có các thanh niên thẳng tướng (phục vụ tướng/đón tướng), ngoài ra 

tùy từng nơi mà có thêm các thành phần cùng những quy định nghiêm ngặt khác. Ở 

Then Chợ Mới, Bắc Kạn còn có những quy định với người hái hoa (miặt bioóc) 

phải là những cô gái chưa chồng, nhanh nhẹn hoạt bát, xinh đẹp và nhà không có 

tang sự. Trong những ngày làm lễ, những cô gái này không được tự ý bỏ về nhà, 

không được trêu đùa, tán tục. Hai là, người ủ rượu phải là những người phụ nữ ở 

tầm tuổi trung niên, có đức độ, gia đình không có tang sự và không trong thời kỳ 

thai sản. Những người được chọn phải đến từ hôm trước buổi lễ để chuẩn bị các 

khâu liên quan. Ở Then Bắc Sơn tuy không có những cô gái chuyên biệt thực hiện 

Pản lẩu (ủ rượu) và Miặt bioóc (hái hoa) nhưng lại có sự tham gia của 12 đệ tử 

Then phục vụ nghi thức vào rừng bắt ngựa gai hay phụ giúp trong các chương đoạn 

khác nhau trong Then. Thực chất của khác biệt ở phần hộ lẩu này chỉ là tên gọi, còn 

về chức năng tham gia nghi lễ của nhóm đối tượng này thì tương đối giống nhau, 

bởi  họ là những người đến giúp việc cho gia chủ và các thầy Then để thực hiện tốt 

các phần việc trong các nghi lễ. 

3.1.1.3. Thời gian tổ chức và cấu trúc nghi lễ 

Về đại thể, đại lễ lẩu Then (cấp sắc, tăng sắc) của người Tày có cấu trúc khá 

giống nhau. Tuy nhiên, khi đi sâu vào tìm hiểu thì mặc dù cấu trúc nghi lễ có điểm 

tương đồng với nhau những việc tổ chức lại có điểm khác biệt. Đại lễ lẩu Then (cấp 
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sắc, tăng sắc) ở Then Chợ Mới, Bắc Kạn thường diễn ra theo trình tự sau: Một là, lễ 

dọn đường. Hai là, rước lễ. Ba là, nghi lễ chính. Bốn là, tổng kết vui hội. Trong đó, 

phần rước lễ và nghi lễ chính nhiều khi gộp làm một, ví dụ như đang rước lễ nhưng 

đến đúng giờ tốt là tiến hành luôn nghi lễ chính, sau đó tiếp tục dâng lễ sau. Trình 

tự này khá khác với Then Bắc Sơn. Ở Bắc Sơn, đại lễ thường được diễn ra từ 3 đến 

5 ngày, đêm với các trình tự sau: một là viết thư (lễ báo cáo công việc); hai là phát 

đường quang lộ đón rước các tướng (bà sư, tổ sư) và khách Hoàng, khách phụ Nam 

Huân (khách nhà vua xuống phong ấn phong châm); Ba là chính lẩu (dâng lễ); bốn 

là mãn án (tiễn khách, khao quân). 

Đại lễ lẩu Then (cấp sắc, tăng sắc) ở vùng Then Quảng Uyên (Cao Bằng) 

thường diễn ra trong ba ngày, gồm hai phần lễ và hội với các trình tự như sau: Một 

là mở đường, trình việc; Hai là, dâng lễ vật, làm lễ cấp sắc (tăng sắc); Ba là, đón 

tướng, vui chơi khao hội, kết thúc. Then Quảng Uyên là then nam và có trình tự này 

khá giống với Then Bắc Sơn. Sự khác biệt có là ở nghi lễ đón tướng.  

3.1.1.4. Không gian nghi lễ và nghệ thuật bài trí không gian nghi lễ  

Về cơ bản, hình thức trang trí sử dụng nghệ thuật cắt dán giấy màu chiếm vị 

trí chủ đạo trong nghi lễ Then Tày, Nùng ở khu vực Lạng Sơn. Đồ hàng mã được 

trang trí gồm những cây bạc tiền được trang trí bằng giấy màu; những con ngựa 

được làm bằng các bó gai; lợn trời bằng quả bí xanh, gà trời là hoa chuối rừng; cây 

mía tượng trưng cho cây gậy sinh tử của Dả Dìn; các cỗ én làm bằng giấy màu cắt 

hình hoa lá, xâu thành chuỗi theo con số lẻ; xóc nhạc tượng trưng cho binh mã,… 

Tuy nhiên, ở Then Nùng không làm những mô hình tượng trưng cho núi, thuyền vì 

họ quan niệm những hình tượng này chỉ có thể nhìn thấy trong cõi âm. Ngoài ra, 

Then Nùng có thêm đồ mã là hình nhân thế mạng được bày ở góc bên trái không 

gian nghi lễ, khu vực đối diện với ban thờ Then. Hình nhân thế mạng được sử dụng 

trong nghi thức “quét lẩu”, và chỉ riêng thầy Then do Tướng đang nhập thực hiện, 

trong tay cầm cây mía tượng trưng quyền năng từ cây gậy phép thuật của mụ Dả 

Dỉn đi quét đuổi cái hạn, cái xấu, cái ác trên ban thờ Then, ban thờ tổ tiên. Khi 

tướng quét đến cầu vải, hình nhân thế mạng nếu nhà ai (hoặc người nào) có hạn thì 



88 

cây hương trên cây mía sẽ rung và chỉ thẳng vào lễ vật của gia chủ và họ hàng đem 

đến (tức là miếng vải hoặc nải gạo). Người phục vụ trong lễ sẽ lấy vôi quết vào 

phần lễ vật đó để sau buổi lễ thầy Then giải thích xem gia đình gặp hạn gì, phải 

cúng và giải lễ như thế nào. 

Việc trang trí không gian diễn ra nghi lễ và các yếu tố liên quan đến nghệ thuật 

tạo hình của Then Tày ở các địa phương về cơ bản là giống nhau, đó là sử dụng nghệ 

thuật cắt giấy để trang trí tại ban thờ và cửa ra vào. Các thầy dùng giấy màu cắt các 

đồ mã như cờ các loại, hình nhân cưỡi ngựa, hình mã dán trên các nấc thang của cầu 

hào quang, tiễn mã cắt bằng giấy bản,… những người giúp việc làm các mô hình 

tượng trưng như thuyền bè, lầu hoa, núi,… đây là những biểu tượng được trình bày 

trong nội dung lời hát Then như thuyền để vượt biển, núi để săn bắn. Việc trang trí 

không gian diễn ra nghi lễ và các yếu tố liên quan đến nghệ thuật tạo hình vẫn sử 

dụng nghệ thuật cắt giấy với gam màu đỏ là chủ đạo, một số biểu tượng như thuyền, 

lợn, gà, chim én,… tuy nhiên, đi vào chi tiết thì cũng có nhiều điểm khác nhau.  

Ở Then Chợ Mới (Bắc Kạn) thì các yếu tố này tương tự như ở nghi lễ của 

người Nùng và có sự ảnh hưởng của văn hóa Hán nhiều hơn. Đó là ngoài các trang 

trí mang tính biểu tượng của nghề Then như cờ lọng, các hình giấy cắt,… còn có 

các sào treo phù hiệu các binh tướng của Tào viết bằng chữ Hán trên giấy màu, 

được bố trí lần lượt từ ngoài vào trong, hàng đầu là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tiếp 

theo là các thánh và cuối cùng là các vị tổ tiên. Ngoài ra còn có thêm câu đối đại tự 

viết trên giấy đỏ và cờ bằng vải đỏ. Điểm khác trong trang phục của Then Chợ Mới 

là toàn bộ lễ phục của các thầy Then đều là màu đỏ, bộ lễ phục của thầy Tào cũng 

lấy màu đỏ làm chủ đạo với các họa tiết trang trí theo thế giới đạo giáo.  

3.1.1.5. Thành tố nghệ thuật trong diễn trình nghi lễ 

Về cơ bản, NTTD nghi lễ Then cũng khá tương đồng ở cả hai vùng Then 

Lạng Sơn và Cao Bằng khi có sự kết hợp giữa hát (yếu tố văn học có tính tự sự, trữ 

tình), nhạc cụ (đàn tính), khí cụ (xóc nhạc, chuông,…), múa, nhập đồng để tạo nên 

không khí vui tươi, sôi nổi nhưng không kém phần trang trọng của buổi lễ, trong đó 

múa là  một hình thức nghệ thuật gây ấn tượng và thu hút nhiều người tham dự 
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nhất. Cả hai vùng Then Lạng Sơn và Cao Bằng đều có hình thức nhập đồng và 

mang tính sân khấu cao. Điều này được lí giải bởi đặc điểm chung về nhân sinh 

quan, thế giới quan của người Tày, cũng như NTTD nghi lễ Then là chung trong 

không gian văn hóa của người Tày vùng Việt Bắc.  

Tuy nhiên, đi vào cụ thể thì lại có nhiều điểm khác nhau. Ở Bắc Sơn (Lạng 

Sơn) có màn cưỡi ngựa gai, nhẩy lửa trên than hồng (mọi người đốt củi tạo thành 

than cháy hồng rải trên mặt sàn hoặc cho vào chậu nhôm xong thầy Then sẽ cưỡi 

ngựa gai nhảy trên than hồng đó) thì ở Quảng Uyên (Cao Bằng) mặc dù cũng có 

màn cưỡi ngựa gai nhưng nhẩy trên bó đuốc đang cháy to (người ta đốt trực tiếp bó 

ngựa gai ấy và thầy Then sẽ dẫm lên, hay có màn nhập đối đáp của Pú Ké bằng 

tiếng Nùng (ở Bắc Sơn) và của Hỏa Thang bằng tiếng Kinh ở (Quảng Uyên). Trong 

Then Chợ Mới, việc nhập đồng chủ yếu là hình thức nhập đồng tổ tiên vào người 

được cấp sắc (hoặc tăng sắc), được con cháu mời nước chè, mời rượu hoặc thuốc 

lào, thuốc lá (tùy theo sở thích). Các thầy Then sẽ đối đáp hỏi han tổ tiên về các vấn 

đề liên quan đến nghi lễ. Vị tổ tiên trò chuyện thêm với người nhà rồi thăng. Với 

Then Bắc Sơn thì ngoài các vị tổ tiên còn có nhập đồng chư vị thánh, tướng thông 

qua người được cấp sắc (tăng sắc) và thầy Then với nhiều nội dung khác nhau tùy 

theo vai trò của từng vị. 

Điểm khác với Then nơi khác là ở Bắc Sơn thì trích đoạn “khảm hải” - vượt 

biển lại không phải là vượt biển như mọi nơi mà là “vượt sông Ngân Hà” (dòng 

sông tượng trưng cho sự ngăn cách âm - dương trong quan niệm của người Kinh) 

được thể hiện qua lời hát giao duyên đối đáp đặc trưng của sự giao thoa văn hóa 

Kinh- Tày chứ không phải là đánh nhau với thủy quái hay thủy tề như ở Then của 

các địa phương khác. 

Cùng là người Tày ở Lạng Sơn nhưng giữa Then Văn Quan và Then Bắc 

Sơn cũng có một số điểm khác nhau. Ví dụ như trong đại lễ Then của hai huyện đều 

có nghi thức nhập đồng nhưng số lần các chư vị thánh, tướng nhập ở Bắc Sơn nhiều 

hơn và có tính “diễn hơn” bởi lẽ mỗi khi nhập thì đều có sự trình diễn lại lai lịch, 

nguồn gốc, vai trò của các vị và có sự giao lưu của các thánh, tướng với người tham 
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dự qua các câu hỏi đối đáp; đặc biệt là có thay đổi trang phục; còn sự ở Then Văn 

Quan thì từ đầu đến cuối lễ Then mặc một loại trang phục qui định và ít giao lưu với 

người tham dự; (ví dụ nghi thức thỉnh tướng Hổ về kiểm chứng lễ vật thì ở Bắc Sơn 

có thay trang phục cho các thầy Then được nhập về và múa, nhảy còn bên Văn 

Quan thì không có) [theo phỏng vấn Then Lương Thị B, dân tộc Tày, sinh 1944 ở 

Nà Súng, Vĩnh Lại, Văn Quan ngày 6/6/2017].  

So với Then Tày thì Then Nùng có nhiều điểm khác biệt hơn. Cụ thể như  

Then Nùng không có múa trong nghi lễ mà chỉ múa vào lúc thầy Then nghỉ ngơi 

giữa hai cuộc lễ trong khi đó ở Then Bắc Sơn lại có rất nhiều loại điệu múa khác 

nhau như múa chèo thuyền, múa phi ngựa, múa chầu,… Cũng như vậy Then Nùng 

không có màn mời tướng Hổ xuống dự, ở Then Tày là bắt buộc.  Qua khảo sát thực 

tế về Then Tày ở Bắc Sơn và tham khảo về then Nùng từ bài “Bảo tồn và phát huy 

Then của người Nùng” [106] của tác giả Nguyễn Thị Yên, tôi đưa ra những so sánh 

sơ bộ về Then Tày, lấy cơ sở là Then Bắc Sơn với Then Nùng như sau: 

Bảng 3.1: Bảng so sánh giữa Then Tày Bắc Sơn và Then Nùng 

 Then Tày Then Nùng 

Đối tượng 

hành nghề 

Cả nam và nữ Phần lớn là nữ 

Chủ thờ Ngọc Hoàng  Phật bà Quan Âm 

Trang phục  Về cơ bản giống nhau, bao gồm chiếc áo dài, mũ với các dải dài phủ 

sau lưng biểu trưng cho trình độ và cấp bậc nghề nghiệp. Tuy nhiên, 

trang phục của Then Nùng khác Then Tày ở một số chi tiết như: phần 

trang trí họa tiết trên áo dài, hai dây đai bằng vải vắt chéo trước ngực, 

chiếc áo ngắn cài cúc lệch về bên phải, chiếc mũ có thêu mô phỏng 

biểu tượng Phật bà ở giữa và xung quanh có các đệ tử. 

Dụng cụ 

làm nghề 

Về cơ bản thì 2 nhóm Then này đều sử dụng đàn tính, chùm xóc 

nhạc, ấn Then, quạt khi làm nghề. 

NTTD Mang yếu tố biểu diễn nhiều hơn, 

yếu tố shaman có ở một số trò diễn. 

Mang nhiều yếu tố phù thủy, 

bùa chú và vu thuật dân gian. 
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 Then Tày Then Nùng 

Thầy Then chủ động trong việc đánh 

đàn tính và xóc nhạc khi làm lễ. 

Khi đánh đàn tính thì thầy Then lẩy 

ngón tay ra. 

Khi nhập đồng, các Tướng nói tiếng 

Kinh 

Văn bản Then có nhiều pha nhiều 

tiếng Kinh và sử dụng âm Hán Việt 

Múa xuất hiện trong nhiều chương 

đoạn Then, kể cả lúc dâng lễ. 

Có người phụ đi theo chuyên 

lo việc xóc nhạc. 

Khi đánh đàn tính thì thầy 

Then lẩy ngón tay vào. 

Khi nhập đồng, các Tướng 

nói tiếng Nùng 

Văn bản Then dùng tiếng 

Nùng 

 

Múa chỉ xuất hiện vào lúc 

nghỉ ngơi với mục đích thư 

giãn. 

  

Như vậy, cùng nằm trong không gian văn hóa vùng Việt Bắc nhưng NTTD 

nghi lễ Then ở mỗi địa phương khác nhau lại mang những đặc điểm khác nhau, 

mang dấu ấn riêng của từng tiểu không gian văn hóa. Điều này có thể lý giải bởi 

những nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, ở mỗi tiểu vùng văn hóa thường có sự ảnh hưởng, giao thoa văn 

hóa đậm nhạt khác nhau, từ đó có tác động khác nhau đến đời sống văn hóa, trong 

đó có Then. Ví dụ như vùng Then ở Cao Bằng được phân biệt khá rõ hai dòng Then 

nữ (miền tây) và Then nam (miền đông) tương truyền gắn với truyền thuyết về hai 

ông tổ nghề là Nông Quỳnh Văn và Bế Văn Phụng từ thời nhà Mạc còn ở Cao 

Bằng. Do ảnh hưởng của yếu tố cung đình nên Then ở Cao Bằng có những nét đặc 

sắc riêng với khả năng lan tỏa rộng trong cộng đồng người Tày vùng Việt Bắc. Và 

sự khác biệt giữa Then Tày và Then Nùng ở Bắc Sơn, Lạng Sơn là phản ánh sự tiếp 

biến của Then Tày với văn hóa Kinh thông qua cách thức thực hành nghi lễ, qua 

ngôn ngữ, qua lễ vật,… 

Thứ hai, trong cùng một tiểu vùng văn hóa nhưng cũng có sự khác biệt nhất 

định bởi sự tác động của đặc điểm học nghề và truyền nghề. Ta biết rằng những giá 
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trị Then được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng hình thức truyền khẩu nên 

sự tiếp nhận của mỗi cá nhân không giống nhau, bị sai lệch qua năm tháng, cũng 

như phụ thuộc vào khả năng lĩnh hội, ứng tác trong trình diễn của mỗi cá nhân.  

Thứ ba, về cơ bản thì nội dung, trình tự và đặc điểm của NTTD nghi lễ Then 

cũng như sự ảnh hưởng và tác động của nó đối với đời sống cộng đồng vẫn được 

bảo lưu khá nguyên vẹn. 

3.1.2. Dấu ấn văn hóa của tộc người Kinh 

Đây có thể coi là đặc điểm nổi bật của Then Tày ở Bắc Sơn. Có lẽ do nguồn 

gốc là người Tày gốc Kinh nên Then của người Tày ở Bắc Sơn mang đậm dấu ấn 

văn hóa của người Kinh hơn so với Then ở các địa phương khác. Điều này thể 

hiện qua bài trí điện thần có nhiều điểm tương đồng với điện thần của tín ngưỡng 

tam, tứ phủ của người Kinh; qua nghệ thuật tạo hình, trang trí không gian thờ đã 

có sự đơn giản hơn so với ở Bắc Kạn hay Cao Bằng,… Đặc biệt trong văn bản 

hành lễ của Then thì tiếng Kinh chiếm tỉ lệ lớn, có những đoạn dài không dùng 

tiếng Tày, thậm chí ngay cả trong khi nhập đồng, màn đối đáp với Pháp Ké (vốn là 

người Nùng) thầy Then cũng sử dụng tiếng Kinh. Điểm này cũng khác căn bản với 

Then của vùng Văn Quan- là một huyện ngay sát huyện Bắc Sơn nhưng khi thực 

hành nghi lễ Then thì sử dụng hoàn toàn tiếng Tày, các bài hát trong nghi lễ 

thường mang âm hưởng các bài lượn ví, sli, slương (Bản thân tác giả khi tham dự 

nghi lễ Then ở Văn Quan luôn phải có người phiên dịch trong suốt buổi lễ thì mới 

hiểu hết được các qui trình) còn ở Bắc Sơn thì 50% là tiếng Kinh và những bài 

hát, lượn có âm hưởng đối đáp, giao duyên giống như người Kinh. Mặt nữa, do 

quá trình giao lưu và ảnh hưởng của văn hóa của người Tày lưu quan (một đặc 

điểm chúng tôi trình bày rất rõ trong phần 1.3.2) thì ở Then Bắc Sơn có hình thức 

tiểu lễ “giả lễ học trò” - nghi lễ thực hiện khi một người được xem (bói) có căn số 

làm con vua, được đỗ đạt làm quan (quan âm) thì phải làm lễ này để tạ dưới âm, 

nếu không sẽ gặp tai ương trong cuộc sống [PL4.4]. Đây là nghi lễ rất độc đáo với 

sự xuất hiện của vua quan Đốc học giống như quan niệm của người Kinh trong khi  

Then ở Văn Quan không có dạng nghi lễ này [theo phỏng vấn Then Hoàng Thị V 

(dân tộc Tày, sinh 1977 ở Khòn Cọong, Tú Xuyên ngày 6/6/2017]. 
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Để làm rõ vấn đề này, dưới đây chúng tôi sẽ tập trung phân tích về nghi lễ 

nhập đồng trong về đại lễ cấp sắc của Then Tày ở huyện Bắc Sơn như là một biểu 

hiện đậm nét của sự tương đồng về NTTD nghi lễ Then đại lễ của người Tày ở 

Bắc Sơn với nghệ thuật lên đồng trong lễ trình đồng mở phủ của người Kinh. Với 

cách tiếp cận nghiên cứu từ phương diện lý thuyết NTTD, chúng tôi sẽ nghiên cứu 

vấn đề này qua một số khía cạnh sau đây:   

3.1.2.1. Về mục đích nghi lễ 

Then của người Tày và lên đồng của người Kinh đều thuộc hình thức 

shaman, một tôn giáo nguyên thủy cổ xưa của loài người. Tuy nhiên, do quá trình 

phát triển xã hội tộc người khác nhau mà dẫn đến có sự khác biệt về NTTD giữa 

Then và lên đồng. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận ra sự tương đồng giữa hai hình thức 

Shaman qua so sánh hiện tượng nhập đồng trong lễ thăng sắc của Then Bắc Sơn với 

nghệ thuật hầu đồng trong nghi lễ trình đồng mở phủ của người Kinh vốn đều là hai 

nghi lễ có liên quan đến nghề nghiệp của họ.  

Chúng ta biết rằng, lễ cấp sắc của Then có mục đích là đem lễ vật đi tiến 

cống Ngọc Hoàng để được thụ phong, nhận sắc phong (chứng chỉ hành nghề), hay 

để “thăng quan, tiến chức” trong đại lễ tăng sắc. Ở phương diện này, mục đích của 

lẩu Then giống với mục đích của nghi lễ trình đồng bởi đây là nghi lễ mang ý nghĩa 

khai mở, bắt đầu để một người trở thành thanh đồng (người thực hiện nghi lễ hầu 

đồng). Nghi lễ này còn có các tên gọi: mở phủ, ra đồng, trình đồng mở phủ, xuất thủ 

trình đồng, khai phủ đại đàn,…  

3.1.2.2. Những người tham gia 

Tuy thành phần và số lượng người tham gia nghi lễ cũng như phân công 

công việc ở hai loại hình tín ngưỡng có khác nhau nhưng đều có điểm chung là đều 

phải có hai đối tượng tham gia nghi lễ là thầy cúng và thầy đồng (ở người Kinh); 

thầy Tào và thầy Then (ở người Tày). Trong đó thầy đồng và thầy Then đều tham 

gia với tư cách là thầy của đệ tử được cấp sắc hoặc trình đồng mở phủ (ở người 

Kinh gọi là đồng thầy, ở người Tày gọi là thầy mẹ). Cả hai bên đều có những người 
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phục vụ tương tự như con hương (người giúp việc dâng hương, sắp lễ, xóc nhạc,…ở 

người Tày) và hầu dâng (dâng hương, sắp lễ, thay áo,… ở người Kinh). Điểm khác 

cơ bản là ở người Kinh là đã có sự chuyên môn hóa bộ phận phục vụ âm nhạc (cung 

văn) trong khi ở người Tày thì thầy Then có thể kiêm luôn cả là nhạc công, múa,… 

3.1.2.3. Thời gian tổ chức và cấu trúc nghi lễ 

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai nghi lễ là lễ trình đồng mở phủ chỉ mời các thánh 

nhập xác để chứng đàn, còn ở lễ Then ngoài nhập đồng các tướng nhập thì nội dung 

chính lại là màn trình diễn sân khấu tâm linh mô tả cuộc hành binh đi dâng lễ vật lên 

thiên giới của thầy Then và đoàn âm binh, vía gia chủ, Thổ công. Đó là nguyên nhân 

khiến lễ Then dài hơn lên đồng, thời gian tổ chức nghi lễ trình đồng mở phủ thường chỉ 

diễn ra trong một buổi còn lễ cấp sắc của Then phải diễn ra trong vòng từ 2-3 ngày. Do 

vậy, nói đến sự tương đồng của hai nghi lễ này là nói đến nội dung nhập đồng các chư vị 

thánh, tướng để giao lưu, phán truyền và ban tài lộc cho người tham dự.  

Về cơ bản, việc nhập đồng trong cả hai nghi lễ đều có ý nghĩa thể hiện sự 

hiện diện của các chư vị thánh, tướng để làm sinh động và linh thiêng thêm cho 

buổi lễ.   

3.1.2.4. Không gian nghi lễ 

Cả hai hình thức nghi lễ đều phải tổ chức trong không gian thiêng là ngôi nhà 

của đệ tử (Then Tày) hoặc đền to, phủ lớn, điện tư nhân (người Kinh). Điểm khác là 

do Then gắn với việc nối nghiệp gia đình nên việc thờ phụng tổ tiên được coi trọng. 

Điển hình là ở Then Bắc Sơn mục cấp áo mũ còn được mở rộng không gian trình 

diễn ở khu mộ của tổ sư - người làm Then thuộc thế hệ trước trong gia đình mà đệ 

tử đó nối nghiệp.  

Tương tự, cả hai hình thức đều thờ thần phật và các vị tướng liên quan nhưng 

ở người Tày bài trí ban thờ đơn giản hơn so với ban thờ Mẫu của người Kinh có 

một hệ thống thần thánh đã được biểu tượng hóa qua hệ thống tượng thờ. Điều này 

có thể lý giải là do sự khác nhau ở đặc điểm hình thành của hai hình thức tín 

ngưỡng, cũng như sự tác động khác nhau bởi các yếu tố của điều kiện tự nhiên, xã 

hội, kinh tế, văn hóa ở hai nhóm tộc người. 
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3.1.2.5. Lễ vật và nghệ thuật bài trí không gian nghi lễ 

Điểm nổi bật trong việc trang trí ở không gian trình diễn của cả Then và 

lên đồng là ở nghệ thuật cắt giấy. Tuy nhiên, nếu ở Then các hình ngựa, hình 

người, lầu mẹ Hoa,… được cắt đơn giản mang tính tượng trưng thì ở người Kinh 

nó đã được nâng lên trở thành một công nghệ chế tác hàng mã với sự chuyên 

môn hóa cao bởi những làng nghề chuyên làm đồ hàng mã. Cũng như vậy, so với 

nghi lễ lên đồng thì ở Then còn bảo lưu những trang trí mang tính biểu tượng 

phản ánh quan niệm về nghề nghiệp của người làm Then như cỗ én, những xâu 

giấy nhiều màu cắt hình hoa lá, chim muông xâu thành sợi dày và thường được 

những người đến tham dự tự tay làm nên. Ngoài ra, trong nghi lễ của Then còn 

còn có những lễ vật mang ý nghĩa tượng trưng nhằm biểu đạt hình ảnh trong lời 

hát Then như: “lợn trời” (quả bí xanh), “gà trời” (hoa chuối rừng), gậy sinh tử 

Dà Dỉn (cây mía), ngựa xanh (lá dẻ có gai nhọn được bó lại vừa một người ôm), 

ngựa hồng (bó đuốc bằng tre khô được buộc túm hai đầu), cây cầu hào quang 

(những dải vải), mũ Tướng,… 

3.1.2.6. Trang phục và đặc điểm trang phục 

Một trong những đặc điểm nổi bật trong nghi lễ nhập đồng của Then Bắc 

Sơn là đã có những quy ước riêng về trang phục cho các thánh Tướng nhà trời với 

nhiều nét tương đồng với nghi lễ lên đồng ở người Kinh. Điều này khác với Then ở 

các vùng khác ví dụ như ở Bắc Sơn khi nhập đồng thì trang phục sẽ được qui định 

về trang phục rõ ràng: tướng Hổ, Pú Ké, khách Hoàng, khách Phượng Nam 

Huân…Còn ở Văn Quan thì các giá nhập dù là tổ tiên hay các tướng nghề thì đều 

mặc duy nhất bộ trang phục thường là màu đỏ dùng trong các đại lễ của thầy Then. 

[theo phỏng vấn Then Lương Thị B, dân tộc Tày, sinh 1944 ở Nà Súng, Vĩnh Lại, 

Văn Quan ngày 6/6/2017]. 

Mặt khác, các vị thánh tướng nhà trời nhập đồng trong Then ở Bắc Sơn cũng 

nhiều hơn về số lượng, đa dạng về chức năng hơn so với Then ở các địa phương 

khác. Cụ thể, trong cuôc̣ lẩu Then tăng sắc ở Tân Lập , Bắc Sơn các Then đã 12 lần 

đón tướng xuống nhâp̣ trong 3 ngày đêm liên tục , ngoài các vị tổ sư qua các đời của 
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dòng Then là các vị thánh tướng nhà trời với những quy ước về trang phục , chức 

năng, nhiệm vụ như sau: 

Cai Đàn: Là các vị tướng nhà trời ngự về sẽ mặc áo màu xanh , cầm kiếm đi 

soát lễ vật. 

Pháp Thông, Pháp Lục: Là các vị tổ sư đời trước của dòng Then, nhâp̣ về để 

dăṇ dò con cháu, măc̣ áo màu đỏ. 

Mẻ Nàng Con Dăm: Là Quan Thế Âm Bồ Tát, môṭ nhân vật quan trọng trong 

Phâṭ giáo. Khi Ngài về ngư ̣ , Then sẽ mặc áo trắng có hoa và ngồi xếp bằng tại chỗ 

chứ không đứng dâỵ. 

Pháp Ké (nhập 2 lần): Chủ về quản lý âm binh , khi giáng đồng thường măc̣ 

áo Nùng ngắn màu đen hoặc xanh. 

Khách hoàng, khách Phượng Nam Huân (nhập 2 lần): Là các vị thần tiên trên 

trời, có cung cách lịch sự , tao nhã, khi về thường hát ví và mang rươụ đi mời moị 

người trang phục giống như các quan với màu trắng , màu hồng. 

Cao Công (nhập 2 lần): Là thần chủ về bệnh tật , âm binh, khi về thường ngồi 

lên bàn chông, thường măc̣ áo màu đỏ.  

Tướng Hổ Lang : Chúa sơn lâm , có nhiệm vụ hộ vệ cho Then trong các cuôc̣ 

lê,̃ khi nhập đồng Then sẽ mặc áo  màu vàng hoặc áo có vằn như da hổ và làm động 

tác hổ vờn.  

Với hệ thống thiên tướng, khách trong Then Tày ở Bắc Sơn, chúng ta thấy 

rằng quan niệm trong tín ngưỡng của người Tày đã có sự phân chia nhiệm vụ khá rõ 

ràng, như có vị lo soát lễ vật, hộ vệ, phụ trách âm binh, về làm chứng,… Mặc dù 

không chia thành các phủ, miền như trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Kinh 

nhưng sự phân chia nhiệm vụ cụ thể này cũng phản ánh sự ảnh hưởng, giao thoa 

văn hóa giữa người Tày ở Bắc Sơn và người Kinh trong khu vực khá rõ nét, không 

còn theo hình thức một vị thần linh bao quát và quán xuyến mọi công việc của trần 

gian như trước đây nữa. Cũng chính quan niệm này đã tạo nên sự khác nhau và đặc 

điểm tạo hình trong trang phục của các vị thần linh này khác với một số vùng Then 

Tày khác như Cao Bằng, Bắc Kạn. 
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Như vậy, với các lần Tướng nhập có các bộ quần áo khác nhau đã cho thấy ở 

Then Bắc Sơn bước đầu đã có các quy định về trang phục cho các giá nhập. Mặc dù 

trang phục trong nghi lễ Then còn đơn giản, chưa cầu kỳ, tinh xảo như trong nghệ 

thuật tạo hình trang phục như người Kinh nhưng qua đó cho thấy sự gần gũi về 

quan niệm cũng như hình thức nhập đồng của Then Tày ở Bắc Sơn so với nghi lễ 

lên đồng của người Kinh, điều này góp phần tạo nên những đặc điểm riêng của 

Then Tày ở khu vực này.  

3.1.2.7. Thành tố nghệ nghệ thuật trong trình diễn hai nghi lễ    

Để thuận tiện theo dõi, chúng tôi lập bảng so sánh một số yếu tố trong NTTD 

giữa hai nghi lễ, cụ thể là: 

Bảng 3.2: Đặc điểm riêng trong nghệ thuật trình diễn giữa hai nghi lễ Then của 

ngƣời Tày ở Bắc Sơn trong tƣơng quan với nghi lễ trình đồng của ngƣời Kinh 

 Nghi lễ Then Nghi lễ trình đồng 

- Nghệ thuật âm nhạc 

+ Giống nhau Trong hai loại hình nghi lễ này, sự phối hợp giữa âm nhạc, lời 

ca với các yếu tố khác như múa, tích trò, nhập đồng... là những 

yêu cầu nghiêm ngặt, không thể tùy tiện. Chính sự kết hợp 

giữa nhiều thành tố nghệ thuật này trên nền nhạc là điểm tương 

đồng trong trình diễn nghi lễ Then và trình đồng. 

+ Khác nhau 

Người thực hiện Thầy Then Ban hát văn 

Nhạc cụ đàn tính, xóc nhạc, chuông trống cái, sáo, đàn thập lục, 

đàn nhị, kèn bầu,... 

- Nghệ thuật ngôn từ 

Giống nhau Nghệ thuật ngôn từ trong hai nghi lễ này chủ yếu là dòng văn 

học dân gian, trong đó thể hiện đời sống văn hóa xã hội trong 

từng giai đoạn phát triển, phần nào tái hiện được cuộc sống, 

tâm tư, tình cảm của mỗi cộng đồng qua nhiều thế hệ. 

Khác nhau Miêu tả chặng đường thầy Hầu hết các bài chầu văn 
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 Nghi lễ Then Nghi lễ trình đồng 

Then chỉ huy đoàn âm binh đi 

hành lễ (lên mường Trời, 

xuống thủy phủ Long 

Vương…), những cảnh vật này 

mang dáng dấp của không gian 

cư trú quen thuộc của người 

Tày như: dòng sông, cánh 

đồng, con đường,...  

trong nghi lễ trình đồng mở 

phủ kể về sự tích, lai lịch của 

nhân vật được chầu. Các vị 

thần linh này có một số là 

những người có thật với nhiều 

đóng góp cho cộng đồng và 

tên tuổi đã khắc sâu trong tâm 

trí của người đời sau. 

- Nghệ thuật múa 

Giống nhau Cả hai nghi lễ đều là hình thức múa tín ngưỡng cho nên về cơ 

bản động tác của hai hình thức múa này thường đơn giản, 

mang tính mô phỏng các động tác trong cuộc sống, dễ liên 

tưởng và thường lặp đi lặp lại nhiều lần. Các tuyến múa theo 

hướng lên xuống, tuyến ngang như đi ngang, đi nửa vòng 

cung... Động tác múa tay như cuộn, lượn, xoay ở các tư thế 

cao, trung, thấp và được kết hợp với các động tác chân như hai 

bàn chân nối nhau, các bước nhẩy nhỏ, nhún với chân trụ 

thẳng tại chỗ.  

Khác nhau Múa chầu, ở các chương, đoạn 

trình lễ vật lên thánh, Tướng 

hay tán lễ vật cho những người 

tham dự lễ. 

Múa tính cách, thể hiện đặc 

điểm riêng của các vị thần 

linh. 

- Giáng - nhập đồng 

Giống nhau - Lửa là yếu tố xuất hiện trong cả hai nghi lễ. 

- Mượn thân xác của người thực hành nghi lễ để phán truyền. 

- Thần Hổ là nhân vật xuất hiện ở cả hai nghi lễ, với động tác 

và phục trang khá tương đồng. 

Khác nhau - Việc nhập đồng chủ yếu là do - Những màn giáng - nhập 
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 Nghi lễ Then Nghi lễ trình đồng 

các tướng, khách về nhập để 

kiểm tra lễ vật. 

- Thay áo trước khi làm lê ̃mời 

thần linh xuống nhâp̣. 

- mỗi lần “tẳng tướng” có thời 

gian nghỉ ngơi để chuẩn bi ̣ 

khoảng mươi phút. 

tương ứng với các vị thần linh, 

thông qua mỗi giá đồng. 

- Thánh nhập thì thầy đồng 

mới thay áo. 

- các “giá đồng” diễn r a liên 

tục, không gián đoaṇ cho 

đến hết một “vấn hầu”. 

Như vậy, qua so sánh cho thấy NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn 

có nhiều điểm tương đồng với hầu đồng của người Kinh. Điều này phản ánh nguồn 

gốc tộc người, đặc điểm kinh tế, xã hội, giao lưu văn hóa,… của người Tày ở Bắc 

Sơn có sự tiếp biến văn hóa rõ rệt với người Kinh qua nhiều giai đoạn trong chiều 

dài lịch sử phát triển của tộc người.  

3.1.3. Độc đáo trong cách thức thể hiện nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then  

Trong NTTD nghi lễ Then ở Bắc Sơn, bên cạnh những nét chung như ở các 

địa phương khác thì còn có những nét riêng độc đáo thể hiện qua nghệ thuật múa 

Shaman và nghệ thuật giáng đồng.  

3.1.3.1. Nghệ thuật múa Shaman tập thể 

Múa trong Then Bắc Sơn là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các thành tố nghệ 

thuật mang đậm tính chất Shaman tập thể, nhất là trong các chương đoạn có múa 

chầu, điều này thể hiện cụ thể như sau: 

Thứ nhất, sự kết hợp giữa âm nhạc và múa được thể hiện trong các chương 

đoaṇ nh ư: Khảm hải  (vươṭ biển ), pây tàng  (hành quân trên đường bộ ),… và các 

đoaṇ nhac̣ lưu không. Càng gần giai đoạn xuất thần của thầy Then thì âm nhạc càng 

nhanh, càng dồn mạnh mẽ tạo sự cộng hưởng cho thăng hoa tột đỉnh của thầy Then. 

Tiếng đàn tính mềm maị kết hơp̣ với tiếng xóc nhac̣ rắn rỏi nâng đỡ nhau thành bè 

cao, bè trầm tác động không chỉ đến bản thân thầy Then mà còn cả với những người 

tham gia cuôc̣ lễ . Khi lời ca , điêụ nhac̣ đaṭ đến mức đô ̣  cao trào , nghĩa là đã có sự 

trao đổi thân xác giữa thầy Then và các vị thần linh thì lập tức vũ đạo sẽ diễn ra . 

Động tác đầu tiên mở đầu cho quá trình giao lưu giữa thần linh với người trần là 
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đôṇg tác thầy Then bâṭ quạt rất mạnh , nhiều lần liên tuc̣ và hai đùi đập xuống sàn 

nhà một cách mạnh , dứt khoát. Sau đó, thầy Then và các bà phụ xóc nhạc liền đứng 

dâỵ thưc̣ hiêṇ “mủa chầu” tức múa chầu . Theo nghê ̣nhân Hoàng Văn T ở phố Ba 

Toa, thành phố  Lạng Sơn thì : “Múa chầu là điêụ múa linh thiêng đươc̣ Then và 

những người phu ̣giúp múa trước thần linh với muc̣ đích chào mừng và làm vui lòng 

các quan, thánh” [phỏng vấn ngày 21 tháng 7 năm 2016].  

Thứ hai, thầy Then ở Bắc Sơn quan niệm rằng múa là biểu hiện sự tôn kính 

của con người với thế giới siêu nhiên, là sự chào đón các thánh về dự lễ nên các 

động tác và đạo cụ khi thể hiện yếu tố shaman ở Bắc Sơn cũng khác với các vùng 

Then ở nơi khác, đó là động tác tay không được vung tay quá đầu, quá mặt bởi họ 

cho rằng đó là phần đầu là nơi để các thánh về nhập nên phần chân tay không thể 

vung cao quá. Về đạo cụ thì ở Bắc Sơn cũng không quá quy định một cách nghiêm 

ngặt. Khi bộ xóc nhạc không đủ thì những ai tham dự có thể sử duṇg cả q uạt, đàn, 

khăn, thâṃ chí còn múa cả tay không bởi theo quan niêṃ của Then, cuôc̣ lê ̃nào 

càng có nhiều người tham gia múa chầu thì gia chủ càng có tài lộc và tất nhiên , 

cuôc̣ Then càng trở nên sôi nổi , náo nhiệt . Cũng chính vì  tính chất vui vẻ như vậy 

nên múa chầu chỉ đươc̣ Then sử duṇg trong các cuôc̣ lê ̃vui như “Lẩu Then”, “Chúc 

thọ”, “Giải haṇ”, “Giả ơn học trò” ,… Còn các cuôc̣ lê ̃mang tính chất đau buồn , bi 

thương như tang lễ, bốn mươi ngày, mãn tang thì không có múa chầu.  

Thứ ba, trong múa chầu thì người bi ̣ nhâp̣ không phải chỉ có riêng thầy Then 

mà còn có cả những người bình thường khi tham gia múa chầu nếu họ “nhẹ vía” . 

Hiện tượng nhập này không xuất hiện trong tất cả các phần múa mà chủ yếu xuất 

hiện trong phần múa thứ 3 (múa xuyên) trong trình tư ̣sau đây của múa chầu : 

Múa vái lạy: Then vừa múa vừa vái laỵ trước bàn thờ của Then, vái lạy trước 

cây cầu hào quang đăṭ ở giữa nhà và bàn thờ gia tiên nhà chủ. 

Múa soát lễ: Là múa xung quanh các mâm lễ và cây cầu hào quang (cầu này 

chỉ có trong đại lễ) - cây cầu linh thiêng nối liền hai cõi âm dương đươc̣ dưṇg ở 

giữa nhà. 



101 

Múa xuyên: Đây là phần sôi nổi nhất của múa chầu , Then và các bà phụ giúp 

sẽ tiến hành múa vờn, xuyên qua nhau trước bàn thờ Then. 

Hiêṇ tươṇg shaman rất dê ̃xảy ra trong chăṇg múa chầu thứ ba này . Vị thánh 

về nhâp̣ khi múa chầu thường là “tướng Cả” (lúc này có sự nhập của cả tiểu đồng - 

là thần trẻ con xuống để dắt ngựa cho “ tướng Cả”). Biểu hiêṇ khi bi ̣ nhâp̣ là người 

múa sẽ co một chân , nhảy lò cò liên tục , vừa nhảy vừa hò hét , cười đùa như những 

người bi ̣ bêṇh tâm thần . Sau đó, họ thường có các hành độ ng khác lúc bình thường 

như nũng niụ, cười đùa hoăc̣ ăn trôṃ môṭ đồ vâṭ gì đó của khách tham gia lê ̃ Then. 

Múa chầu vái tạ : Là đoạn cuối cùng của múa chầu , Then và những người 

tham gia múa chầu se ̃hướng về bàn thờ Then vái 3 vái rồi trả bộ xóc nhạc về chỗ 

cũ. Trong phần cuối này , thầy Then sẽ bốc một nắm gạo tung về phía tất cả những 

người tham gia múa chầu , đăc̣ biêṭ là những người đang bi ̣ “tướng Cả” nhâp̣ với 

mục đích trả lại hồn vía cho họ và tiễn các siêu linh đang ngự trong thân xác người 

múa chầu về cõi trên.  

Thứ tư, trong Then có màn trả laị hồn vía cho những người tham gia múa 

chầu. Nghi thức này nhằm giải quyết việc xuất thần và nhâp̣ thần một cách bị động 

khi người tham gia nghi lê ̃ Then bị âm nhạc và vũ đạo của thầy Then cuốn hút mà 

tư ̣đôṇg “xông vào” lấy bô ̣xóc nhac̣ để múa môṭ cách vô thức . Người tham gia 

được “trả lại” hồn vía (thầy chính trong cuộc lễ sẽ nắm môt nắm gạo thổi một hơi 

vào và tung về phía người đang lạc vía) khi màn múa và nhạc kết thúc. 

Qua khảo sát có thể thấy sự khác nhau giữa Then Bắc Sơn với Then Văn 

Quan là khi múa chầu thì ở Bắc Sơn cả thầy Then và người giúp lễ đều nhập và múa 

cùng nhau rất vui và tạo sự giao lưu còn ở Văn Quan là hình thức thầy Then sẽ đánh 

đàn cho người giúp lễ múa. (chúng tôi đã phân tích kĩ trong chương 2)  

Như vâỵ , sư ̣xuất nhâp̣ thần trong múa này không phải chỉ có riêng thầy 

Then mà còn có cả những người bình thường tham gia . Loại bỏ đi những yếu tố 

mang tính huyền bí thì cuôc̣ múa chầu là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng, qua đó gắn kết tình cảm của những người kể cả thân quen cũng như xa la ̣

với nhau . Ngoài ra , múa chầu còn là nét tiêu biểu , đăc̣ sắc mang tính nghê ̣thuâṭ 
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và là điểm nhấn tạo n ên sức lôi cuốn , thu hút do tài năng của thầy Then đối với 

nhân dân. 

3.1.3.2. Hiện tượng giáng đồng 

Chúng tôi dùng khái niệm “giáng đồng” là cách dùng trong tín ngưỡng 

tam phủ, tứ phủ của người Việt , còn trong nghi lễ Then quá trình nhập đồng  

đươc̣ goị là “ lồng tu thể ” (ma nhập) hay “lồng đang ” (ma nhập). Trong tiếng 

Tày, “lồng” có nghiã là bước xuống , “tu thể ” hay “đang” đều là cơ thể con 

người . Vì vậy có thể hiểu là sự trắc giáng của các vị thánh tướng xuố ng nhâp̣ vào 

cơ thể thầy Then để phán bảo , dăṇ dò và thưc̣ hành các nghi lễ . Tuy nhiên , khác 

với múa chầu , là hình thức shaman mang tính tập thể , thì nghi thức “ lồng tu thể ” 

hoàn toàn mang tính chất cá nhân của riêng thầy Then. Căn cứ vào tính chất và 

đặc điểm diễn xướng thì có thể phân loaị nghi thức nhâp̣ đồng trong Then ra 2 

loại , đó là nhâp̣ đồng nhỏ trong tiểu lễ và nhâp̣ đồng lớn trong đại lễ . Nhâp̣ đồng 

nhỏ là quá trình từ khi thánh nhập , thánh thă ng chỉ diêñ ra trong phaṃ vi chiếc 

chiếu nhỏ khi thầy Then đi làm lễ cho các gia chủ còn nhâp̣ đồng lớn diêñ ra 

trong các đại lễ liên quan đến lễ cúng tổ nghề tại nhà của thầy Then (không gian 

tại nhà chủ lẩu, nơi thờ cúng và ngoài mộ tổ sư). Hiện tượng này là nét riêng ở 

Then Bắc Sơn, và mang những điểm chung với nghi lễ lên đồng của người Kinh 

mà chúng tôi đã trình bày ở mục trên.   

Ngoài các yếu tố xuất - nhập thần, giáng đồng thì trong nghi lễ Then còn 

xuất hiện một số hình thức phù chú , ma thuâṭ để làm tăng thêm tính linh thiêng , 

huyền bí . Những hình thức này được thực hiện từ đầu đến cuối của mỗi cuộc Then. 

Ngay ở phần đầu cuôc̣ Then, thầy Then đa ̃sử duṇg ma thuâṭ trong viêc̣ điều binh 

khiển mã. Đầu tiên thầy sẽ bật  ngón tay phải thành tiếng 3 lần sau đó đưa lên ngang 

măṭ và nẩy giâṭ người . Sau đó  sẽ dùng chiếc quạt quạt 3 lần về phía trước nén 

hương trên ban thờ . Theo Then giải thích, viêc̣ bâṭ ngón tay và đưa lên trước măṭ là 

hiêụ lêṇh triêụ tâp̣ binh ma ̃nhà Then, còn hành động quạt vào nén hương đang cháy 

chính là các Then đa ̃vén tấm màn âm dương để có thể thấy đươc̣ cõi linh thiêng . Từ 

đây, cuôc̣ lê ̃Then chính thức bắt đầu,… 
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Trong suốt quá trình nhâp̣ thần của các đấng siêu linh vào cơ thể thầy Then 

có khá nhiều nghi thức thần bí và đầy tính chất ma thuâṭ . Điều đó đươc̣ thể hiêṇ 

ngay từ sư ̣mời goị các vi ̣ thần linh , thánh tướng về nhập tại thân xác thầy. Đó là các 

đôṇg tác, các vũ đạo bật nhẩy và phất mạnh chiếc quạt nhiều lần trong tiếng nhạc , 

tiếng hò hét của người tham gia cuôc̣ lễ , trong khói hương nghi ngút và không gian 

linh thiêng tôṭ đô ̣ . Khi thánh tướng đã  về nhâp̣ đồng rồi thì các Ngài se ̃thưc̣ hiêṇ 

các nghi lễ ma thuật theo trình tự: 

Đầu tiên là màn cưỡi ngưạ. Có hai loại “ngựa” mà thánh tướng  sẽ cưỡi trong 

cuôc̣ nhâp̣ thần đó là ngưạ hồng và ngưạ xanh. Theo chứng kiến ở nghi lễ Then cấp sắc 

ở huyện Cao Lộc thì cũng có màn nhập cưỡi ngựa nhưng không có sự giao lưu, đối đáp 

với người tham dự như Then Bắc Sơn. Khi thánh tướng đa ̃thươṇg đồng về ngài se ̃tiến 

đến cây cầu hào quang. Lúc đó, người nhà đem bó đuốc đang cháy rưc̣ đăṭ giữa nhà 

(nếu là nhà sàn thì se ̃đăṭ đuốc lên môṭ chiếc đế bằng đất nêṇ) để tượng trưng cho ngựa 

hồng. Ngài sẽ vung quạt, quạt vào bó đuốc ấy và hỏi: Ngưạ này mua ở đâu mà to béo 

thế ? (Mọi người sẽ trêu ngài bằng cách trả lời ) :-Mua ở Hà Nôị đấy  ! (Ngài sẽ ban 

khen) Ô ! Vâỵ là vất vả đấy ! Khen cho gia đình nhé !  

Tiếp đến, sau khi đa ̃khen ngưạ xong , ngài sẽ cưỡi ngựa bằng cách nhẩy lên 

bó đuốc 3 lần với đôi chân trần . Nhiều Then không chỉ nhảy mà ho ̣còn vần bó đuốc 

đang cháy tóe ra khắp nhà , nhưng không ai kêu bỏng hoăc̣ bi ̣ thương . Môṭ số người 

bình thường nếu họ ăn chay và được các Then phù chú vào bàn chân thì vẫn có thể 

đi qua than hồng mà không hề bi ̣ thương (nghi thức này cũng diễn ra ở đại lễ mừng 

sinh nhật chúa Then tại Đền cậu Lưu ở huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang diễn ra 

vào tối 28/2/2017). Theo chúng tôi , có thể đây là nghi thức tẩy uế của các ông thầy 

Shaman để thân xác đươc̣ trong sáng và sac̣h se ̃hơn .   

Tiếp theo, các Then sẽ cưỡi ngựa xanh. Ngưạ xanh là những bó lá có gai như 

lá găng, lá dứa dại (PL3, 3.11),... đươc̣ kết laị thành từng bó lớn và đăṭ bên bàn thờ 

Then. Khi “ ngưạ hồng”   đa ̃bi ̣ vần nát , thánh tướng sẽ tiến về phía bó lá gai , vừa 

quạt vừa khen  ngơị ngưạ béo , ngưạ tốt . Sau đó ho ̣làm đôṇg tác như vỗ vào lưng 

ngưạ rồi nhảy lên bó lá gai . Vừa nhảy ho ̣vừa giả tiếng hí của ngưạ và “phi”  ngưạ 
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(ngồi lên bó gai, nhảy và kéo lê trên mặt sàn nhà) xung quang không gian hành lễ để 

kiểm tra lê ̃vâṭ . Then thầy phải luôn đi theo để báo cáo về lê ̃vâṭ với các ngài . Sau 

phần kiểm tra , thánh tướng sẽ quay lại trước bàn thờ Then và vần nát bó lá . Điều 

thú vị là dù bó lá nhiều gai như vậy nhưng các t hầy Then không hề bi ̣ thương , quần 

áo họ mặc cũng không bị rách hoặc bị thủng . 

Sau khi đa ̃ cưỡi ngưạ hồng  và ngựa xanh, gia đình nhà Then sẽ mang một 

chiếc ghế có lưng tưạ , tay viṇ và có trải môṭ miếng vải đêṃ ở trên măṭ ghế  ra cho 

thánh tướng ngồi. Trước khi ngồi, các ngài sẽ phẩy quạt và quạt ba lần vào mặt ghế , 

sau đó các ngài laị dùng bô ̣xóc nhac̣ cũng xóc vòng xung quanh ghế ba lần rồi mới 

ngồi xuống. Đó là ma thuâṭ dùng để quét sạch moị buị trần vấy bẩn bám trên ghế để 

chiếc ghế luôn trong sac̣h, xứng đáng là nơi để các ngài ngồi.  

Khi các ngài đa ̃an toạ thì các Then phụ giúp sẽ thực hiện nghi thức  “vần 

lầu” nghĩa là dâng hương , rươụ cho thánh. Các thứ dâng như bát gaọ có cắm 5 nén 

hương và chén rươụ sẽ được các Then sẽ chuyền nhau 3 lần theo chiều ngươc̣ kim 

đồng xung quanh thầy Then đang ngồi trên ghế , do là các đấng siêu nhiên nên cách 

thụ hưởng lễ vật của các ngài cũng khác với người trần gian . Khi trao đổi với các 

Then hành lễ , chúng tôi được biết rằng khi truyền tay hương và rươụ vòng quanh 

như vâỵ thì cá c ngài đa ̃thu ̣hưởng lê ̃vâṭ rồi . Sau khi đa ̃vần lẩu xong , người ta se ̃

đốt môṭ bó hương to đang cháy rưc̣ thầy Then - lúc này đang đóng vai trò là thánh 

tướng - sẽ đưa thẳng vào miệng và nhai nát bó hương ấy . Nghi thức này được gọi là 

“kin hương”, nghĩa là ăn hương . Đó là hình thức biểu lô ̣thần oai của thánh tướng 

cũng như những người làm Then để thu phục lòng tin cộng đồng vào quyền năng 

tâm linh của ho.̣ Việc sử dụng thủ pháp nghệ thuật như cách điệu, tượng trưng trong 

động tác làm màn trình diễn này rất hấp dẫn và ấn tượng. 

Tiếp đó thánh tướng se ̃ban lôc̣ cho các Then đến phụ giúp và cho cả gia 

đình . Sau phần ban lôc̣ thì Then sẽ đến trước bàn thờ , bâṭ quaṭ và bâṭ nhảy 

nhiều lần để xuất thần ra khỏi thân xác và nga ̃ngửa người ra sau . Theo quan sát 

thì Then cấp sắc ở Cao Lộc thì Tổ sư Then nhập về thì sẽ yêu cầu chủ lễ (Cốc 

lấu) sẽ đi tắm cho sạch bụi trần gian sau đó mới được vào làm những nghi thức 
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khác còn ở Bắc Sơn thì Tổ sư nhập về thì soát lễ, khuyên bảo và chứng đàn cho 

gia chủ… 

Như vậy, hiện tượng giáng đồng trong nghi lễ Then Tày ở Bắc Sơn dưới sự 

hỗ trợ bởi các yếu tố nghệ thuật khác như mỹ thuật, âm nhạc, cùng với sự tương tác 

của những người tham dự đã đem lại hiệu quả cao về mặt thị giác, gây ấn tượng cho 

những người tham dự. Chính sự kết hợp này đã giúp NTTD nghi lễ Then thêm phần 

hấp dẫn, thu hút người xem bởi tăng yếu tố thiêng, là kênh giao tiếp giữa thần linh 

và con người; điều này không chỉ giúp những người tham dự được “an định tinh 

thần”, mà còn giúp cho họ có thêm niềm tin vào cuộc sống, thêm niềm tin về sự phù 

hộ độ trì của các bậc thần linh trong Then. 

3.1.3.3. Tính độc diễn và ngẫu hứng sáng tạo của thầy Then  

Thầy Then có vị trí quan trọng trong NTTD bởi xét trong tính bài bản của 

nghi lễ Then thì thầy Then luôn đóng vai trò chủ chốt. Trong quá trình diễn ra nghi 

lễ, thầy Then không những có vai trò chủ động liên hệ với thần linh (lên các cửa 

tướng nghề xin binh mã) mà còn chủ động trình diễn trong hầu hết các phân cảnh 

của buổi lễ như dẫn binh mã trở về đàn cúng; khao binh mã trước khi lên đường; chỉ 

huy binh mã lên đường mang lễ vật đi nộp vào các cửa thần linh; mời các vị thần 

tướng rửa mặt ăn trầu, dâng lễ vật, hóa vàng; và khao binh mã, hồi binh mã về trời 

khi kết thúc buổi lễ. Chính vì có vị trí quan trọng trong nghi lễ Then nên thầy Then 

rất cần có kĩ năng độc diễn và việc ngẫu hứng sáng tạo của thầy Then sẽ góp phần 

quan trọng trong sự thu hút, hấp dẫn đối với người xem cũng như thỏa mãn tâm lí 

của gia chủ. Điểm này khác với ông/ bà đồng trong hầu đồng chỉ tập trung vào việc 

trình diễn vì có cả ban chầu văn phục vụ.  

Trong NTTD nghi lễ Then thì yếu tố ngẫu hứng sáng tạo của thầy Then là rất 

cần thiết bởi nó tạo nên sự hấp dẫn của nghi lễ Then. Về nguyên tắc thì mỗi nghi lễ 

Then đều diễn ra theo những bài bản có sẵn, như trong Then Bắc Sơn là theo trình 

tự: sắp binh mã, giải uế, khám cỗ, thắp đèn, thành nam, cửa phép, hồi binh mã,... 

Nên chính sự sáng tạo của thầy Then tạo nên phong cách đặc trưng riêng và xác lập 

đẳng cấp của mỗi thầy Then trong cộng đồng. Cụ thể: 
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Trong Then, tiếng đàn tính luôn đi cùng cho lời ca nên sự gắn bó của tiếng 

đàn với tiếng hát chặt chẽ tới mức giai điệu mở đầu và kết thúc của Then phụ thuộc 

rất nhiều vào sự ngẫu hứng, điêu luyện của thầy Then. Chính điều này đã làm nổi 

bật trình độ của từng thầy Then bởi có thầy Then đạt đến trình độ khá điêu luyện, kĩ 

năng đánh đàn nhuần nhuyễn tạo nên các tiết tấu, giai điệu có sức lôi cuốn và rung 

động lòng người nhưng cũng có thầy chỉ ở trình độ đơn giản, thô sơ với lời ca tiếng 

đàn chỉ để ngâm họa, đọc thơ hay để cúng bái mà thôi. Cũng vì tính độc diễn nên 

khả năng sáng tạo của thầy Then đóng vai trò quan trọng để hấp dẫn, lôi cuốn người 

xem. Do việc truyền nghề trong Then không có quy định chặt chẽ nên tính sáng tạo 

phụ thuộc rất nhiều vào kĩ năng, trình độ thẩm mĩ của từng thầy Then, cùng trên 

một bài bản thì sự trình diễn lại có sự khác nhau đáng kể. 

Chúng ta có thể thấy được sự sáng tạo của các thầy Then qua quan sát và so 

sánh đại lễ cấp sắc hành nghề của Then Hoàng Văn Lực (thôn Mỏ Khuyn, xã Tân Lập, 

huyện Bắc Sơn) vào tháng 3 năm 2011 và đại lễ Then tăng sắc cũng của Then Lực vào 

tháng 11 năm 2013. Mặc dù cách thức tiến hành và trình tự thực hiện hai đại lễ này 

tương tự nhau trong một số chương đoạn nhưng cũng với nội dung đấy thì được các 

Then trình diễn với những sắc thái khác nhau, mang đặc trưng riêng của người chủ trì 

buổi lễ. Trong đại lễ Then cấp sắc hành nghề do Then Danh chủ trì buổi lễ thì tập trung 

nhiều đến những thành tố văn học, âm nhạc, múa. Ở đại lễ Then tăng sắc do Then Niên 

chủ trì thì lại tập trung nhiều đến yếu tố trò diễn, những màn tung hứng sôi nổi đầy biến 

tấu giữa các Then và khách đến dự. Như vậy, NTTD nghi lễ Then gắn liền với tài năng 

ứng tác ngẫu hứng và sáng tạo của các thầy Then, cùng với làn điệu bài bản (văn học, 

múa, trò diễn) phong phú sẽ là bệ phóng cho những sáng tạo mới mang đậm bản sắc 

của người Tày. Đây cũng là một điểm cần lưu ý trong vấn đề bảo tồn và phát huy giá 

trị của NTTD nghi lễ Then. 

3.2. Giá trị của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then Bắc Sơn  

Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người 

sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con 

người với môi trường tự nhiên và xã hội [6, tr.10]. Với cách tiếp cận này thì chúng 
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ta có thể nhận diện Then ở một số đặc trưng như tính hệ thống, tính giá trị, tính 

nhân sinh, tính lịch sử. Trong phạm vi của đề tài này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về tính 

giá trị trong NTTD nghi lễ Then, từ đó làm cơ sở cho việc bảo tồn nhằm phát huy 

hiệu quả những giá trị của Then trong đời sống văn hóa của người Tày, thể hiện ở 

các khía cạnh: cảm nhận; sáng tạo và thụ hưởng; trao truyền; quảng bá. Do đó, để 

nhìn nhận về những giá trị của NTTD nghi lễ Then, chúng tôi sẽ xem xét nó trong 

đời sống văn hóa của người Tày ở những biểu hiện sau đây:  

3.2.1. Phản ánh thế giới tâm linh của người Tày 

Ta biết rằng văn hóa Tày là sự giao lưu hội nhập giữa văn hóa bản địa với các 

yếu tố du nhập đến từ văn hóa của người Nùng từ Trung Quốc và từ người Kinh ở 

miền xuôi. Điều này cũng được thể hiện rất rõ qua NTTD nghi lễ Then nói chung và 

NTTD nghi lễ Then ở Bắc Sơn nói riêng. Nói một cách cụ thể thì với đặc trưng riêng 

của mình, NTTD nghi lễ Then đã biểu đạt một cách hết sức độc đáo thể giới tâm linh 

của người Tày. “Đó là một thế giới đa thần, trong đó phản ánh sự giao lưu hội nhập 

giữa yếu tố tôn giáo tín ngưỡng bản địa với các tín ngưỡng du nhập thuộc về Tam 

giáo” [110, tr.303]. 

Như đã trình bày ở chương 2, NTTD nghi lễ Then được hợp bởi yếu tố con 

người, không gian, thời gian, các thành tố nghệ thuật tạo hình, ca múa nhạc, trò 

diễn,… cùng với một cấu trúc nghi lễ hoàn chỉnh đã tạo nên một nghi lễ Then hết 

sức độc đáo mà không phải ở tộc người nào cũng có được. Nếu ở người Kinh thế 

giới thần linh thường được thể hiện một cách hết sức trực quan thông qua hệ thống 

tượng thờ thì ở người Tày thế giới thần linh được mường tượng như là sự lộn 

ngược của cuộc sống trần gian và thầy Then với tư cách là người trung gian bằng 

tài nghệ của mình đã dẫn dắt người tham dự làm cuộc viễn du đi vào thế giới 

tưởng tượng đó.  

Trước hết, trong NTTD Then, âm nhạc (bao gồm lời hát và nhạc khí) có vai trò 

quan trọng chuyển tải nội dung nghi lễ từ khi mở đầu cho đến khi kết thúc. Thông qua 

lời ca, tiếng hát mô tả cuộc hành trình lên thiên giới của Then, thế giới tâm linh của 

người Tày được hiện ra với những quan niệm về cõi Trời (nơi cư ngụ của các thần 
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linh), cõi nhân gian (nơi ngụ của con người) và cõi đất (nơi ngụ của linh hồn dưới lòng 

đất). Trong Then, những quan niệm về phần hồn và phần xác trong mỗi con người thực 

chất là sự nhận thức, giải thích một cách đơn giản về mối quan hệ giữa con người với 

thế giới tự nhiên, về niềm tin về có sự tồn tại của linh hồn bên cạnh thể xác và cả sự tồn 

tại của linh hồn sau cái chết. Thông qua những câu chuyện, những sự vật, sự việc được 

nhắc đến trong lời khấn, lời hát ở các lễ Then nói về tình yêu, ma chay, cưới hỏi, cầu 

may mắn, cầu tự (cầu có con), chữa bệnh, cầu phúc, cầu thọ, cầu an, giải hạn,… người 

ta có thể nhận ra đó chính là những mảnh ghép của cuộc sống đã được văn học hóa, thi 

ca hóa, âm nhạc hóa và được trình bày lại bằng hát, múa, trò diễn. Qua các nghi lễ, 

những người làm Then, cùng với đoàn quân của mình, có thể đi lại một cách dễ dàng từ 

cõi này đến cõi khác. Trong lời văn, cõi trời được lí tưởng hóa khi là hình ảnh mô 

phỏng của cõi nhân gian như rừng, núi, biển, ruộng vườn, chợ,… và chư vị thần linh ở 

trong các cung, phủ với người hầu hạ. Không những thế, những nhân vật và vật dụng 

trong nghi lễ Then đều là sự cụ thể hóa quan niệm vạn vật hữu linh trong tín ngưỡng 

dân gian người Tày. Thông qua các bài cúng, Then xem hồn - vía là những sinh linh 

mềm yếu, dễ bị tổn thương nên khi đưa hồn - vía trở về với thân chủ thì phải vỗ về, dỗ 

dành hay phải dọa dẫm. 

Nưa vạ mì cẩu khoăn lồng cái 

Hồn phách quá mọi khái lồng pây 

Mì phấn đảy păn đây thả thá 

Mì phấn là au mạ au ngần 

Mì phấn là gàm tâm thư pháp 

Mì phấn là khỏ khát hàn cơ… 

Trên trời có cầu hồn cầu mệnh 

Hồn phách mới có chốn lại qua 

Có người được phân chia chỗ tốt 

Có người được cưỡi ngựa có tiền 

Có người phải còng lưng gồng gánh 

Người phải chịu đói khát lầm than… 
1
 

Tiếp đến, bên cạnh lời ca và âm nhạc, nghệ thuật tạo hình với đặc thù của 

mình lại góp phần mô phỏng và  biểu đạt thế giới tâm linh của người Tày qua cách 

bài trí bàn thờ, khu hành lễ cùng các vật trang trí. Những vật dụng như con én hay 

quả trứng được xem là những biểu trưng riêng của những người làm Then (có vai 

                                           
1 Trích bài Lập cầu hào quang (bắc cầu hào quang), bà Then Liễu Thị Xuân. Lời dịch của bà 

Nguyễn Thị Chuyền trong nghi lễ Then giải hạn ở Bắc Sơn. 
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trò dẫn độ và phục vụ linh hồn thầy đi hành nghề) hay như cây cầu có ý nghĩa về 

sức khỏe; tuổi thọ và sức khỏe của người già lại gắn liền với bồ gạo; quả bí xanh 

tượng trưng cho con lợn; hoa chuối rừng gắn với hình tượng con gà trống; bẹ chuối 

tượng thay thế cho thuyền loan thuyền phượng,… Có thể thấy những vật biểu trưng 

trong Then đã thể hiện một thế giới tâm linh rất phong phú của người Tày, mà ở đó 

còn giữ được nhiều quan niệm nguyên sơ, thuần phác của họ trong quá khứ. Ta biết 

rằng, hệ thống điện thần của Then được phân chia theo từng nhóm và thể hiện sự 

dung hợp giữa các yếu tố bản địa và các yếu tố được du nhập. Có thể chia hệ thống 

thần linh của Then theo các nhóm sau: 

 Nhóm các tướng giữ phép nghề 

 Nhóm các vị tổ tiên trong gia đình của thầy Then 

 Nhóm các vị thần trong đạo giáo 

Hệ thống điện thần của thầy Then khá nhiều tầng lớp nhưng không có sự phân 

cấp chặt chẽ về ngôi thứ cũng được thể hiện qua nội dung lời hát như là sự mường 

tượng về thế giới thần linh với đặc điểm giao lưu hội nhập của người Tày. Do vậy, 

ngoài một số vị thần linh có nguồn gốc theo truyền thuyết của người Tày như Mẻ 

Bioc thì còn có nhiều vị có nguồn gốc từ người Việt (người Kinh) như Trần Hưng 

Đạo, kết hợp với những vị thần trong tam giáo như Ngọc Hoàng Thượng đế, Phật Bà 

Quan Âm, Cao Công,… Đó chính là con đường đi từ giao lưu, hội nhập và phát triển 

của Then qua nhiều thời kỳ, qua đó cho thấy sự biến đổi trong quan niệm tâm linh 

của người Tày. Đó là sự hội nhập văn hóa của các tộc người khác nhau trong cùng 

không gian văn hóa, cụ thể ở đây là giữa người Kinh với người Tày và người Nùng. 

Ngoài ra, sự giao lưu, ảnh hưởng của Đạo giáo còn được thể hiện trong việc thực 

hành những nghi lễ Then với sự có mặt của thầy Tào thay Ngọc Hoàng cấp sắc cho 

đệ tử. Như đã trình bày, việc trang phục các bà Then có màu sắc khác nhau phản ảnh 

phần nào quan niệm về ngôi vị của các vị thánh trong thế giới tâm linh của Then.  

Cùng với đó, trong NTTD nghi lễ Then không thể không nói đến các điệu múa 

với vai trò phụ họa làm  sinh động thêm cho nội dung nghi lễ thông qua các thủ tục 

kiểm tra lễ vật trước cuộc hành trình dâng lên thần linh (múa quang cầu, múa cẩm thế); 

dâng lễ vật (múa gươm và các loại múa chầu); và chúc tụng các chư vị thần linh xuống 
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dự lễ (múa ngựa, múa khăn). Hay nói cách khác, cũng với những thành tố khác thì múa 

đã góp phần làm cho nghi lễ Then trở nên hoàn chỉnh, từ không gian đến nội dung và 

hành động diễn ra trong một chỉnh thể hài hòa, thống nhất. Cùng với âm nhạc đàn hát, 

múa có tác dụng biểu đạt thế giới tâm linh như diễn tả cảnh qua sông qua biển, cảnh 

vào cung vua,… nhằm hiện thực hóa thế giới tâm linh.  

Cuối cùng, hình thức nhập đồng trong NTTD nghi lễ Then cũng rất ấn 

tượng, có tác động mạnh đến tâm lý người tham dự, bởi thông qua nhập đồng tùy 

vào sự biểu đạt của các trò diễn với việc đóng - nhập vai hay mô phỏng, tái hiện,… 

mà thần linh và con người đã có sự giao lưu, giao cảm, hòa đồng,… Con người và 

thần linh xích lại gần nhau hơn, gần gũi với nhau hơn.  Có thể nói, trò diễn cũng là 

một thành tố quan trọng quy tụ các thành tố khác như: âm nhạc, văn học, múa, mĩ 

thuật trong nghi lễ Then làm cho nghi lễ Then phong phú, độc đáo hơn.   

Tóm lại, có thể thấy NTTD nghi lễ Then là một trong số ít nghệ thuật nguyên 

hợp vẫn còn tồn tại trong đời sống người Tày, thông qua nó mà thế giới tâm linh 

của người Tày được biểu đạt và tái hiện một cách sinh động và độc đáo trong đời 

sống xã hội đương đại. Vì vậy bảo tồn và phát huy NTTD nghi lễ Then là việc làm 

cần thiết góp phần lưu giữ bản sắc và ký ức văn hóa một thời của người Tày.  

3.2.2. Kết nối cảm xúc giữa người trình diễn với người tham dự 

3.2.2.1. Sáng tạo của người trình diễn 

Trên phương diện tiếp cận trình diễn nghệ thuật thì rõ ràng trong một buổi 

trình diễn nghi lễ Then sẽ có hai trường hợp xảy ra: 

Trường hợp thứ nhất: thầy Then theo những bài bản có sẵn để trình diễn cho 

người xem biết được từng chặng đường thầy đã đi và công việc mà thầy đã làm theo 

từng phân cảnh rõ ràng. Trường hợp này thường xuất hiện ở những thầy Then mới, 

không tự điều chỉnh được cảm xúc và thực hiện công việc theo thói quen, không 

nhiệt tình nên trong việc kết hợp âm nhạc, múa không được nhuần nhuyễn mang 

tính lấy lệ, rời rạc. 

Trường hợp thứ hai: thầy Then “hóa thân” diễn theo khả năng, nhận thức ở 

trình độ cao. Mức độ hóa thân của thầy đến đâu phụ thuộc vào cảm xúc nghệ thuật 
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và trình độ, kinh nghiệm của thầy. Lúc này, buổi trình diễn ở một dạng thức khác và 

xóa nhòa ranh giới các phân cảnh, giữa thực và ảo, đưa người xem đến những yếu 

tố bất ngờ, nằm ngoài những gì đã được biết trước đó. Trường hợp này thường xuất 

hiện ở những thầy Then có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc nghệ thuật và có trình 

độ cao về các kĩ thuật trình diễn. Lúc này, theo đó, buổi trình diễn là sự kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa các kĩ thuật của hát, đàn, múa và các yếu tố phụ trợ khác như 

trang phục, bài trí trong không gian trình diễn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật 

Then hoàn chỉnh mà ở dó người tham dự như được hóa thân thành nhân vật trong 

câu chuyện Then. Chẳng hạn, theo quan niệm thì trong đoàn quân Then lên trời 

cũng có cả vía của các thành viên trong gia đình, nhiều vía mải vui chơi giao lưu 

với người trời hoặc la cà ở chợ Tam Quang mà quên đường về,… Vì vậy kết thúc 

nghi lễ thầy Then phải làm thủ tục thu túi áo vía để vỗ về vía mị người về trần gian. 

Khi trình diễn, do chịu sự chi phối của bài bản có sẵn nên hầu hết các lễ Then 

do một thầy Then hành lễ thì có những đặc điểm khá giống nhau. Tuy nhiên, chính 

nhờ tính chất mở của NTTD Then mà thầy Then có cơ hội được sáng tạo, làm nên 

những sắc thái riêng, hấp dẫn cho mỗi buổi lễ không chỉ với bản thân thầy Then mà 

còn tới cả những người tham dự. Ngoài những nội dung mang tính quy định trong 

phần lễ thì sự sáng tạo trong nghi lễ Then thường đến trong phần hội, và hay xuất 

hiện trong hình thức nhập đồng thần linh giao tiếp với người trần. Lúc này, tùy theo 

những ngữ cảnh khác nhau mà thầy Then lúc thì hóa thân thành tổ tiên của gia chủ để 

nhắc nhở con cháu công việc của gia đình, lúc thì nhập vai ông Thổ Công của làng để 

phán truyền những vấn đề liên quan đến việc gia chủ cầu xin. Ví dụ trong lễ tăng sắc 

của Then Lực, khi tổ sư về nhập, Then Niên sẽ bật mạnh quạt 3 lần sau đó nẩy người 

lên rồi đưa quạt che ngang một bên mặt. Then Niên vừa đàn vừa phán bảo bằng lời 

hát: “chúc cho Then Lực tấn tài tấn lộc”; “chúc cho mọi người sức khỏe dồi dào, trâu 

đầy nhà, gà đầy sân”,… sau mỗi câu phán, mọi người có mặt sẽ đồng thanh hô 

“Dạ…”. Hay hôm chính lẩu, Then Niên chủ trì màn đón tướng khám cỗ, các vị tướng 

về nhập vào Then Lực, Then Cao. Lúc này, các vị tướng về nhập sẽ có màn giao lưu 

với những người tham dự như hỏi mọi người “Ô ngựa này béo quá, tốt quá, mua đâu 
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về đấy” và mọi người tham dự đồng thanh trả lời “ngựa đi mua ở Hà Nội”; hay các vị 

Tướng về nhập sẽ nhảy lên giẫm 3 lượt rồi rửa chân bằng nước lá thơm, mặc dù ngọn 

lửa cháy rất dữ dội song không có Then nào kêu bỏng, rát. 

Chương đoạn trong nghi lễ mang tính giải trí thường xuất hiện sau phần cấp 

sắc, tuyên sắc với sự tham dự của người tham dự như màn đối đáp giữa Pú Ké, hay 

màn nhập vai tướng Hổ,… Trong lễ tăng sắc của Then Lực, sau khi Pú Ké đi kiểm 

tra lễ vật và ban cho gia chủ những lời khen về sự chu đáo, cẩn thận trong việc biện 

lễ, những người tham dự thay nhau khen Pú Ké như “Ôi Pú Ké đẹp trai quá” hay 

“Pú Ké nói chuyện hay quá!”, với mục đích Mong Pú Ké ban lộc cho mọi người. 

Chính điều này tạo nên sức hấp dẫn của NTTD nghi lễ Then giúp người tham dự 

trực tiếp cũng như những người tham gia phần nào cân bằng được trạng thái tâm lý, 

như được tăng thêm niềm tin bởi sự phù trợ của các vị thần linh, tạo nên sự thoải 

mái, hưng phấn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày. 

3.2.2.2. Đáp ứng nhu cầu thụ hưởng nghệ thuật cho người tham dự 

Với đặc trưng riêng của mình, ngoài giá trị biểu đạt về thế giới tâm linh mang 

lại niềm tin tín ngưỡng cho người tham dự thì NTTD nghi lễ Then còn đáp ứng nhu 

cầu thụ hưởng nghệ thuật cho người tham dự. Sự thụ hưởng ở đây được hiểu theo hai 

nghĩa bao gồm cả thưởng thức nghệ thuật và tham gia vào trình diễn nghệ thuật. Chúng 

ta biết rằng người làm Then có hai chức năng kép đó là vừa là thầy cúng vừa là nghệ 

nhân đàn hát. Theo đó, nghi lễ Then cũng bao gồm hai giá trị là giá trị nghi lễ và giá trị 

nghệ thuật. Với một thầy Then đàn giỏi hát hay, đặc biệt là có khả năng sáng tạo và 

ứng tác thì nghi lễ Then do họ thực hiện sẽ đem lại sự thụ hưởng đầy đủ cho người 

tham dự cả về nhu cầu tâm linh và nhu cầu nghệ thuật. Điều đó được thể hiện rất rõ 

trong các đại lễ của Then. Chẳng hạn, trong lẩu Then ở Bắc Sơn, múa chầu là phần thu 

hút đông người xem, là điểm nhấn của cuộc lễ, đôi khi người thực hành nghi lễ Then 

không múa mà thường do những người phụ lễ (bạn Then hoặc con hương) múa thay, vì 

thế số lượng người múa trong Then không xác định, bởi ai cũng đều có thể tham gia 

miêñ là biết đôṇg tác, biết luâṭ động. Điều này tạo nên không khí sôi động, lan tỏa và 

làm cho buổi lễ trở nên hân hoan, vui vẻ. Nếu phần nghi lễ có những nghiêm luật chặt 
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chẽ thì đến phần múa mọi việc lại trở nên thoải mái, không quá câu nệ vào đường nét, 

chi tiết. Thường thì đạo cu ̣trong múa chầu Then là bộ xóc nhạc được cầm ở tay thuận 

của nghệ nhân, còn tay kia thực hiện động tác vờn, đôṇg tác hái lôc̣,… Tuy nhiên, khi 

có đông người tham gia, số lươṇg xóc nhac̣ không đủ đáp ứng thì có thể sử duṇg cả 

quạt, đàn, khăn, thâṃ chí còn múa cả tay không. Vi Thị S, bạn của Then Lực, cho biết: 

“ban đầu chưa quen nên chỉ ngồi tham dự cho biết nhưng được một lúc thấy rộn ràng 

nên cũng thấy hứng khởi và cũng múa theo những người xung quanh và cảm thấy rất 

thoải mái, vui vẻ” [phỏng vấn ngày 30 tháng 11 năm 2013]. 

Trong trình diễn nghi lễ Then, thầy Then không chỉ có mối tương tác chặt chẽ 

với nhóm người phụ lễ (bạn diễn) mà còn có sự giao lưu mật thiết với những người 

đến dự, tạo cơ hội cho họ tham gia một cách tự nhiên vào diễn trình nghi lễ. Điều này 

được thể hiện khá rõ trong các màn giao lưu giữa thần linh với tư cách là “khách” với 

người tham dự với tư cách là “Chủ” trong các màn nhập đồng. Điển hình ở Then Bắc 

Sơn là màn giao lưu giữa  hai vị khách là khách Hoàng và khách Phượng khi họ về 

kiểm lễ và đi mời rượu và trầu dân làng. Theo quy ước ai uống rượu hay ăn miếng 

trầu của khách đều phải tặng lại khách một món quà, nếu không có thì khách sẽ hát 

lượn Slương xin bằng được, ai biết lượn có thể đối đáp lại tạo thành cuộc giao lưu 

văn nghệ lớn trong cuộc lễ. Theo hồi cố của Then Danh (xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc 

Sơn) kể ngày 26/3/2017, thường khách sẽ hát tiếng Tày: 

Din hứ là chính khách, đồng giang than thớ./ Vì lòng thương thì chung chén./ 

Ná đáy kỳ án đôi kướng khách Hoàng, khách Phượng./ Mì lòng thương chung chén, 

vì lòng mến chung châm./ Vì lòng thương cầu chung châm là chung chén./ Rượu 

này là vì lòng trước lòng sau cùng nhau uống Kạn. 

(Dịch nghĩa: Đưa cho chính Khách đồng giang nói lời mời./ Vì lòng thương 

thì chung chén./ Không được đi qua trước đôi khách Hoàng, khách Phượng./ Vì 

lòng thương chung chén, vì lòng mến hãy uống Kạn./ Uống chén rượu cùng khách./ 

Rượu này là vì lòng trước lòng sau cùng nhau uống Kạn.) 

Vui nhộn nhất là trò diễn Pú Ké nhập đồng pha trò bằng cách trang điểm, bắt 

mọi người phải lần lượt châm thuốc cho ông hút bằng cách dùng một nén hương 
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đang cháy châm vào đầu củ riềng; đồng thời vừa hút vừa buông lời trêu ghẹo người 

trần gian (người đến dự buổi lễ). Điều này thể hiện sự giao lưu rất tự nhiên và làm 

khoảng cách giữa con người với thế giới siêu nhiên dường như ngắn lại. Như vậy, 

có thể nói về sự tương tác giữa thầy Then (diễn viên chính) - những người phụ lễ 

(bạn diễn) - người đến tham dự buổi lễ (khán giả) đã tạo nên sức thu hút, hấp dẫn 

của NTTD nghi lễ Then bởi dường như tất cả những thành viên của buổi lễ được 

“tắm mình” trong không khí nửa thực nửa hư với tư cách vừa là “khán giả” lại vừa 

là “diễn viên” tự giác tham gia vào diễn trình nghi lễ. Điều này rất quan trọng trong 

việc bảo tồn và phát huy giá trị của NTTD nghi lễ Then bởi nói cho cùng thì không 

có giải pháp nào thành công nếu chính những chủ thể văn hóa lại đứng ngoài cuộc, 

thưởng thức những giá trị văn hóa đó một cách bị động, không đem lại lợi ích cho 

họ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. 

3.2.3. Trao truyền và quảng bá văn hóa tộc người qua các thế hệ 

3.2.3.1. Về cách thức trao truyền 

Trong NTTD nghi lễ Then thì có sự phối hợp của nhiều người, từ thầy Then 

chính, thầy Then phụ, thầy Then được cấp sắc (hoặc tăng sắc) và nhiều con hương (đệ 

tử) của các Then sẽ tham gia với tư cách phụ lễ, múa, hát,… trong một số trình tự của 

nghi lễ. Chính sự tương tác của thầy Then (các thế hệ) đã tạo nên sự nhịp nhàng trong 

buổi lễ bởi sự hiểu ý nhau, hiểu về tiến trình của những động tác, lời ca, nhịp đàn,… 

tạo nên sự cộng cảm, thành công của buổi diễn cũng như những giá trị của Then được 

trao truyền qua các thế hệ. Qua quan sát, chúng tôi thấy sự trao truyền giữa thầy Then 

và những người phụ lễ rõ nhất ở phần múa và trò diễn. Khi đến phần trò diễn, thầy 

Then và nhóm người phụ lễ thực hiện các động tác theo kiểu “nhìn nhau mà làm”, bởi 

không có sự chuẩn bị kĩ về mặt kịch bản. Ví dụ như khi quan tướng về nhập, chỉ cần 

thấy thầy Then đưa quạt lên che mặt thì lập tức con hương (đệ tử, người phụ lễ) chuyển 

ngay sang nghi thức phục vụ tướng như dâng thuốc hút, dâng trầu cau, dâng nước. Hay 

đến đoạn dâng hương, dâng rượu thì sau khi con hương làm thủ tục giải uế xong sẽ 

dâng lên cho tướng (nhập vào Then) tướng sẽ làm phép và ban cho những người đến 

dự nhằm đem lại điều để ban may mắn, sức khỏe, bình an,...  
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Chúng ta cũng biết rằng trong nghề làm Then, việc truyền nghề chủ yếu được 

tiến hành thông qua việc thực hành các nghi lễ. Trong gia đình làm nghề thì ngay từ 

nhỏ người con hoặc cháu trong gia đình có thể theo cha mẹ hoặc ông bà đi làm lễ để 

học nghề dần thông qua quan sát và phụ lễ. Đối với những đệ tử bái sư phụ học nghề 

thì họ có thể đi theo thầy để vừa phụ giúp vừa học nghề cho tới khi thuần thục có thể 

cấp sắc để tự đi hành nghề. Đó là một quá trình học nghề một cách tự giác thông qua 

thực hành nghi lễ. Ngay từ những bước chuẩn bị cho một buổi lễ, việc trang trí không 

gian buổi lễ, làm bánh, tranh trí cỗ én, làm cây kim tiền, bài trí bàn thờ, làm ghế quan 

Tướng, sửa soạn quần áo, đồ lễ,… đều được thế hệ đi trước truyền cho thế hệ kế tiếp 

một cách hết sức tự nhiên, những người chưa biết thì có thể hỏi những người đi trước 

về ý nghĩa của từng lễ vật, biểu tượng. Khi được hỏi về sự truyền nghề thì Then Dương 

Thị L (Hưng Vũ - Bắc Sơn) có 150 học trò, trong lễ tăng sắc của học trò mình có bày 

tỏ: Cứ mỗi lần được tham gia cấp hay tăng sắc cho học trò của mình, được thực hành 

nghi lễ với các Then thì trong lòng vô cùng hạnh phúc, bởi những giá trị của Then đã 

được truyền từ người này sang người khác theo nhiều cách khác nhau, tạo nên cộng 

đồng làm Then và hơn nữa là có người nối dõi sự nghiệp làm Then của mình cũng như 

dòng tổ Then... [phỏng vấn ngày 9 tháng 1 năm 2017].  

Ngoài ra trong Then còn có một hình thức trao truyền bằng cách bắt nghề 

khá đặc biệt. Đó là trường hợp trong các gia đình có người đời trước làm nghề 

Then sau khi mất đi lại quay về bắt ai đó trong con cháu nối nghiệp. Người bị 

“ma Then” bắt thường có biểu hiện cơ đầy, như trong trường hợp Then Lực, khi 

họ chấp nhận làm nghề thì khỏi bệnh và theo thầy học nghề rất nhanh; theo tìm 

hiểu về trường hợp em Dương Thị N dân tộc Tày ở thôn Nà Danh, xã Vũ Sơn, 

huyện Bắc Sơn hiện đang học năm thứ 3 trường Cao đẳng Y-Dược Thái Nguyên 

thì bị “ma Then” bắt về chịu lễ để làm Then, em có hiện tượng hay bị các vong 

ốp, đi lang thang không thích học và tự nhiên biết xem bói... Gia đình em không 

tin đưa em đi bệnh viện khám nhưng không ra bệnh, sau đó gia đình đưa em đi 

“xem bói”, hỏi thầy Then thì biết em được ăn lộc của Tổ sư Then nhà em (tổ sư 

của đời thứ 6 bên nhà ngoại là cụ Dương Thị L - có mộ nhưng không biết năm 

mất ) và bắt làm Then. Từ sau tết Đinh Dậu gia đình em quyết định cho em nghỉ 
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học về nhà và 7/3 âm vừa qua đã làm lễ “Thục binh”- dâng hương kêu gọi binh 

quyền của tổ sư tại mộ cụ và nơi đặt ban thờ ở thôn Hữu Vĩnh, xã Bắc Sơn về 

chứng lễ để em xin làm lễ cấp sắc. 

Việc truyền nghề còn được thực hiện ngay trong buổi lễ cấp sắc hoặc tăng sắc 

với ý nghĩa thầy cả dẫn dắt đệ tử vào nghề. Theo đó trong lễ này thầy cả (đại lương) 

luôn là người hát, múa, thực hành nghi lễ trước và thầy phụ (tiểu lương) cũng như 

người được cấp sắc (cốc lẩu) sẽ là người làm theo. Trong một cuộc lễ nhất định đều 

có những phép tắc hành nghề, bài bản âm nhạc, điệu múa, trò diễn,… luôn được 

người mới làm Then quan sát, học trực tiếp trên thực địa bằng nhiều cách như: tham 

gia với tư cách là thầy phụ, bạn Then, người giúp việc. Họ quan sát thầy Then và học 

hỏi những làn điệu phù hợp với các trình tự lễ bởi hát Then có tiết tấu riêng, lúc thì 

nhịp điệu chậm, mang tính suy ngẫm, hoài niệm bày tỏ lòng thành kính nhưng có lúc 

lại rất hào sảng ở những trường đoạn trong lễ có các nội dung báo cáo, xin phép vua 

Then, quan Then. Rồi có những bài mang tiết tấu trầm ấm, du dương, ấm áp khi Then 

gặp mặt những người tham dự, khi Then căn dặn mọi người yêu thương, giúp đỡ 

nhau trong cuộc sống, và khi các thầy Then thực hiện nghi thức tạ ơn, cầu xin các 

thần linh phù hộ cho những điều tốt đẹp cho những người tham dự. Chính sự đa dạng 

này nên nếu chỉ học “lý thuyết” giữa thầy với trò thì rất khó có thể hiểu hết được tính 

chất đặc trưng của từng bài. Theo Then Lực (Tân Lập Bắc Sơn) cho biết: Vào những 

chương đoạn có trò diễn, nhập vai thì mới thấy được sự cần thiết, hiệu quả của việc 

thực hành trong việc trao truyền giữa thầy và trò vì chỉ có trong hoàn cảnh, không 

gian đấy thì mới có được hành động đấy, không thể học qua mô tả hay liên tưởng 

được. Tôi được may mắn được sự chỉ bảo của thầy một cách bài bản, không rút 

gọn,... [phỏng vấn Then Lực ngày 28 tháng 11 năm 2016] 

Trong Then đại lễ đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người: thầy Then chính, 

Then phụ, thầy Then được cấp sắc (hoặc tăng sắc) và nhiều con hương (đệ tử) tham 

gia với tư cách phụ lễ, múa, hát,… trong một số trình tự của nghi lễ. Chính sự tương 

tác của thầy Then (các thế hệ) đã tạo nên sự nhịp nhàng trong buổi lễ bởi sự hiểu ý 

nhau, hiểu diễn biến của những động tác, lời ca, nhịp đàn,… tạo nên sự cộng cảm, 

thành công của buổi diễn.  
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3.2.3.2. Tính quảng bá 

Quảng bá theo dòng nghề: Theo qui định, việc truyền nghề của Then là theo 

dòng nghề với nghĩa ai có tổ tiên thuộc dòng Then nào thì con cháu và đệ tử của họ 

phải nối nghiệp theo dòng Then đó ở Bắc Sơn cũng như vậy, vì thế việc quảng bá 

NTTD nghi lễ Then cũng phát triển theo dòng nghề. Điều đó có nghĩa dòng nghề nào 

có đông đệ tử (đông con cháu) thì NTTD của dòng Then đó sẽ được quảng bá rộng rãi 

hơn so với dòng nghề ít con nhang đệ tử; ví dụ như Then Dương Thị L, sinh năm 1972, 

ở thôn Ma Hin xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn là dòng Then Tày có hai đời làm Then với 

11 năm nghề - là Then có rất đông con hương, đệ tử ở khắp nơi, Then đi các huyện 

cũng như tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn… để thực hiện các nghi lễ (năm 2013, tác giả 

được tham dự lễ Then giải hạn do Then L thực hiện tại nhà mẹ đẻ anh Bùi Quốc Ch ở 

tổ 15, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên và nhận thấy người dân tham gia 

vào các nghi thức cũng như hưởng ứng về về NTTD Then Bắc Sơn rất hào hứng). 

Quảng bá theo đệ tử: Do tuân thủ dòng nghề nên các các đệ tử theo dòng nghề 

nào thì sẽ thờ dòng nghề đó và tuân thủ việc thờ tổ nghề của họ. Đệ tử có mặt ở đâu thì 

dòng Then đó cũng theo chân họ phát triển ở đó theo cách phát triển như trong cây phả 

hệ của gia đình. Ví dụ dòng Then Cao Bằng có mặt ở cả Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên 

Quang và ngày nay theo chân những người di cư vào cả các tình Tây Nguyên. Then 

của người Tày ở Bắc Sơn cũng quảng bá và phổ biến ở địa phương khác như vậy. 

Chẳng hạn, bà Lường Thị Đứng (Then Niên) sinh 1960 ở thôn Mỏ Khuyn, xã Tân Lập, 

huyện Bắc Sơn có đệ tử là Then Bế Thị L, sinh năm 1957, (cấp sắc tháng 4 năm 2011) 

ở thôn Xuất Tác, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; bà làm các lễ 

Then theo hình thức, qui cách như Then Bắc Sơn ở Thái Nguyên. Ngoài ra, mỗi lần 

Then L có tổ chức nghi lễ lớn đều mời Then Niên về tại gia đình làm lễ, vì thế mà 

NTTD Then Bắc Sơn cũng được quảng bá tới người dân ở đây thông qua cách bài trí 

điện thờ, qua trang phục, qua nghệ thuật ca múa nhạc, nhập đồng,…   

Như vậy, NTTD nghi lễ Then nói chung và Then của người Tày ở Bắc Sơn 

nói riêng đều mang đặc điểm trao truyền và quảng bá trong mối quan hệ dòng nghề. 

Đây là phương thức trao truyền một cách tự giác và hiệu quả NTTD dân gian, góp 

phần bảo lưu NTTD nghi lễ Then qua các thế hệ người Tày.   
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Tiểu kết chƣơng 3 

Trên cơ sở khảo sát một đại lễ Then và những thành tố của NTTD nghi lễ 

Then đã được làm rõ ở chương 2, nội dung chương 3 đã phân tích NTTD nghi lễ 

Then ở Bắc Sơn với một số vùng Then khác để làm nổi bật đặc trưng của NTTD 

nghi lễ Then Bắc Sơn. Theo đó, luận án đã chỉ ra được một vài điểm tương đồng và 

khác biệt (nét chung và riêng trong vùng văn Then Việt Bắc) với một số nghi lễ 

tương tự khác của đồng bào dân tộc trong cùng vùng văn hóa, đó là: NTTD nghi lễ 

Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn là sự thống nhất qua sự phản ánh nét chung 

và riêng của Then Tày, Nùng vùng Đông Bắc, mang đậm dấu ấn văn hóa của tộc 

người Kinh, thể hiện những nét riêng độc đáo cũng như mang đậm nét kĩ năng độc 

diễn và ngẫu hứng sáng tạo của các chủ thể.  

Từ góc độ khung lý thuyết đã xây dựng với không gian văn hóa, địa vực Bắc 

Sơn chúng tôi có đưa ra những so sánh giữa Then của tộc người Tày với Then của 

tộc người Tày khác địac bàn cư trú, với Then của tộc người Nùng, với tín ngưỡng 

thờ mẫu người của tộc người Kinh để chỉ ra sự tương đồng và khác biệt. Đồng thời, 

những giá trị của NTTD nghi lễ Then Bắc Sơn cũng được phân tích, làm rõ như: 

phản ánh thế giới tâm linh của người Tày; sáng tạo của người trình diễn; nhu cầu 

thụ hưởng nghệ thuật cho người tham dự; trao truyền và quảng bá văn hóa qua các 

thế hệ.  

Nghệ thuật là sáng tạo, nghi lễ Then chỉ đạt được đến độ nghệ thuật trình 

diễn khi có sự sáng tạo của thầy Then và người tham dự. Đó chính là điểm nổi bật, 

điểm mấu chốt khi sự sáng tạo được kết hợp với cảm xúc thăng hoa trong không 

gian nghi lễ Then; khẳng định rằng các yếu tố sẽ tạo thành một sân khấu tâm linh vô 

cùng huyền ảo trong đó có sự phong phú, tổng hòa của các thành tố nghệ thuật. 

Những kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở để chúng tôi tiếp tục thảo luận các 

vấn đề xung quanh việc quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị của NTTD nghi lễ 

Then trong xu thế biến đổi hiện nay ở chương 4. 
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Chƣơng 4 

SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VIỆC KHAI THÁC, PHÁT HUY GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT 

TRÌNH DIỄN NGHI LỄ THEN TRONG ĐỜI SỐNG ĐƢƠNG ĐẠI 

4.1. Sự biến đổi và nguyên nhân biến đổi của nghệ thuật trình diễn nghi 

lễ Then 

Trong nội dung này chúng tôi tiến hành khảo sát sự biến đổi của nghệ thuật 

trình diễn nghi lễ then giai đoạn gần đây (từ sau 2010 đến nay) là thời điểm đời 

sống kinh tế và giao lưu văn hóa ở người Tày nói chúng và người Tày ở huyện Bắc 

Sơn nói riêng đã có những biến đổi rõ nét  để so sánh với nghệ thuật trình diễn nghi 

lễ Then trước và sau năm 2000 là thời điểm Then nghi lễ mới được phục hồi sau 

một thời gian bị cấm đoán.  

4.1.1. Những biến đổi  

4.1.1.1. Về tâm lý thưởng thức của người dân và năng lực trình diễn của 

thầy Then 

Trong NTTD nghi lễ Then, việc thưởng thức (cảm thụ thẩm mĩ) của người 

tham dự đi từ sự tiếp nhận được hình thức bên ngoài cho đến nội dung được phản 

ánh tư bên trong (nói lên điều gì). Cho nên, chỉ khi người tham dự hiểu được nội 

dung cũng như hình thức thể hiện của nghi lễ Then thì mới thỏa mãn được nhu cầu 

thưởng thức, hay người xem có thể bắt nhịp được không khí của buổi lễ, cùng cộng 

cảm với những chặng đường của đoàn quân Then, giao cảm với sự tung hứng của 

người trình diễn (thầy Then),… và đây mới chính là mục đích cuối cùng của những 

sáng tạo trong NTTD nghi lễ Then đối với những người đến tham dự.  

Trong NTTD nghi lễ Then, thầy Then bằng những cách thức khác nhau tác 

động đến các giác quan của người xem như tác động đến thị giác bằng yếu tố mỹ 

thuật; đến thính giác qua tiếng đàn, tiếng chuông, lời ca, tiếng xóc nhạc; vị giác và 

khứu giác qua việc mời nước, ban lễ, hay mùi hương ngào ngạt từ ban thờ… Chính 

bằng thủ pháp này, thầy Then giúp những người tham dự (với tư cách là khán giả) 

nắm bắt được nội dung, mục đích của nghi lễ (theo từng phân cảnh). Để tác động 

đến tâm lý thưởng thức của người tham dự, thầy Then chủ động sử dụng các cách 
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thức khác nhau trong một phạm vi giới hạn nhất định, không được vượt qua tính 

thiêng của buổi lễ, ví dụ: chuẩn bị đến nghi thức đón khách Hoàng, khách Phượng 

Nam Huân xuống nhập vào các Then thì các thầy Then thay trang phục để nhập hồn 

trong không gian thiêng ngay trước ban thờ Then; khi hát đối đáp với người xem thì 

mỗi thầy Then có những cách hát duyên dáng, giao duyên khác nhau. Thành công 

của một buổi trình diễn nghi lễ Then chính là những người tham dự “nhận ra” nội 

dung mang ý nghĩa văn hóa được truyền tải qua từng cung đoạn của buổi lễ, đáp 

ứng được sự Mong đợi hay thỏa mãn phần nào tâm lý thưởng thức của người xem. 

Tuy nhiên, trong những đại lễ lẩu Then gần đây những người tham dự nhiều 

khi đã không còn được đáp ứng một cách trọn vẹn một nghi lễ Then với tư cách là 

một tác phẩm NTTD. Điều này được xem là hệ quả đến từ hai phía: sự chủ động, 

thuần thục trong trình diễn của thầy Then và sự ngóng đợi, hào hứng của người dự. 

Theo ý kiến của Then Dương Thị V sinh 1935 ở thôn Nam Hương, xã Tân Hương 2: 

Trước đây khoảng năm 1998- 1999,  mỗi buổi lẩu Then được xem là đại lễ của cả 

cộng đồng người Tày ở Bắc Sơn và người chủ trì buổi lễ (thầy Then) phải là người có 

tài, có đức trong cộng đồng để dẫn dắt đoàn quân Then qua các cửa trình báo, mời 

khách về dự lễ cấp sắc (hay tăng sắc) nhằm tăng thêm uy tín của buổi lễ. Để tạo được 

không khí phấn khởi, hồ hởi, dẫn dắt được người xem trọn vẹn trong buổi lễ kéo dài 

vài tiếng đồng hồ hay vài ngày thì thầy Then phải hội tụ nhiều kỹ năng như đàn, ca, 

đóng vai, kể chuyện, giao lưu theo một diễn trình (kịch bản) hầu như giống nhau. Do 

đó, nếu thầy Then không hội tụ và chưa có khả năng tinh tường về những kỹ năng thì 

rất khó tạo ra được tâm lý thưởng thức trọn vẹn của người xem.  

Để có được một buổi lễ hấp dẫn thì tính sáng tạo của người diễn rất quan 

trọng bởi phương tiện của buổi lễ chính là những thành tố nghệ thuật, chứ không 

đơn thuần là những thao tác, kĩ năng, kĩ xảo thông thường. Việc sử dụng những 

phương tiện nghệ thuật trong trình diễn nghi lễ Then không khó (không đòi hỏi quá 

nhiều kỹ thuật) nhưng kết hợp các thành tố nghệ thuật ấy để tạo nên sự hấp dẫn thì 

không phải thầy Then nào cũng có thể làm được, bởi điều này phụ thuộc vào quy 

trình truyền nghề trong Then hay tố chất riêng của từng thầy Then. Qua trao đổi với 
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một số người dự lễ tăng sắc của Then Hoàng Văn Lực ở xã Tân Lập, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi được biết: không phải lẩu Then nào cũng thu hút, lôi 

cuốn người xem. Có một số thầy Then không có được kỹ năng nghề nghiệp điêu 

luyện nên khi kết hợp giữa các thành tố nghệ thuật Then với nhau thì hơi gượng, 

không có sự ăn nhập [phỏng vấn người dân ngày 10 tháng 1 năm 2016]. Mặt khác, 

những người đi dự nghi lễ Then thường ít nhiều am tường loại hình này nên thầy 

Then nào thực hành nghi lễ không đúng, nhầm lẫn, như: xong việc không khao quân 

binh hay lễ làm phúc lại đòi vật phẩm, lời ca điệu múa không ăn nhập với nhau… 

thì dễ gây tâm lý không thoải mái đối với người tham dự. Nghệ nhân Đường Thị N, 

sinh năm 1944, ở Khu 5, thị trấn Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn cho biết: Thầy 

Then hát không hay, đàn rời rạc, không ăn nhập với nhau dẫn đến không thu hút 

người nghe. Nếu không chịu học hỏi, rèn luyện thêm về nghề nghiệp thì không thể 

theo được với nghề đâu lố. Bản thân những người hành nghề như Then Hoàng Thị 

C ở Tân Lập, Bắc Sơn cũng thừa nhận: Làm không thiêng thì không ai mời. Người 

dân họ công bằng lắm, nếu làm ăn qua loa, quấy quá là họ có ý kiến ngay, rồi tiếng 

đồn xa gần thì không thể theo nghề được [phỏng vấn ngày 22 tháng 11 năm 2015]. 

Rõ ràng rằng, những yếu tố kỳ bí, nghệ thuật hấp dẫn trong nghi lễ Then ngày càng 

tạo nên sự hồi hộp trong mỗi buổi Then. 

4.1.1.2. Về cấu trúc nghi lễ và thời gian, không gian trình diễn  

Trong những năm gần đây, việc tổ chức nghi lễ Then đã có nhiều thay đổi, từ 

cấu trúc nghi lễ, thời gian và không gian. Theo Then Lường Thị Tâm, hiệu Huyền 

Nguyên (Tân Lập- Bắc Sơn): khoảng 10-15 năm trước (thường làm Then ban đêm 

còn hiện nay làm cả đêm lẫn ngày; thời gian và không gian phụ thuộc vào từng mục 

đích của cuộc lễ. Bên cạnh đó còn do sự sắp xếp và điều kiện của gia chủ sẽ có lễ 

vật phù hợp… [phỏng vấn ngày 20 tháng 11 năm 2015]. Có thể nhận thấy, sự biến 

đổi, tác động của bối cảnh xã hội đương thời đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống 

của cộng đồng Then, làm thay đổi một số hành vi, tập tục được xem như là giá trị 

Then như: rút ngắn thời chuẩn bị nghi lễ, tiến hành nghi lễ theo hướng đơn giản, 

phù hợp với môi trường, nhịp sống xã hội hiện nay. Thời gian của buổi lễ cũng đã 
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được rút ngắn, trình tự nghi lễ cũng được tổ chức theo hướng đơn giản hóa, tùy 

thuộc vào trình độ và khả năng của thầy Then. Những người tham dự trước đây đến 

dự rất đông như ngày hội của vùng, vì muốn chung vui với gia đình người làm lễ, tự 

hào vì cộng đồng có một người làm Then, cũng như mong được ban lộc giúp cho 

bản thân mình được may mắn… thì nay cũng đã giảm bớt. Bạn Hoàng Thị Q, người 

dân xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn (sinh năm 1991) khi hỏi về mối quan tâm đến Then 

cho biết: em biết đến Then qua lời kể của những người lớn tuổi trong nhà, người 

già trong bản chứ bản thân giờ không hiểu rõ về Then. Hàng ngày, em hay xem các 

chương trình truyền hình của đài trung ương và tỉnh. Nhà có truyền hình số nên có 

nhiều kênh giải trí lắm, đặc biệt thích xem phim truyền hình của Hàn Quốc, thích 

lắm. Với cả trước đây đi học nên phải làm bài, không được nghỉ học để đi xem Then 

[phỏng vấn ngày 26 tháng 11 năm 2015].   

Bên cạnh đó, gần đây còn xuất hiện một số hình thức tổ chức nghi lễ Then 

không theo lề lối của Then cổ như: xuất hiện những hình thức trình diễn nghi lễ Then 

trong không gian điện thờ theo mô hình của tín ngưỡng tứ phủ. Đó là sự xuất hiện hiện 

tượng thờ “chúa Then” ở một số đền, phủ như tại đền chúa Ba Nàng (Hữu Lũng- Lạng 

Sơn), đền Chúa Then (Nguyên Bình - Cao Bằng)…Điển hình là việc thờ phụng “Chúa 

Then” ở Linh Quang Từ (hay gọi là Đền cậu Lưu) tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang. Đền do thanh đồng Bùi Quang L (cậu L), sinh năm 1988, quản lý (được 15 

năm). Theo cậu L cho biết: Chúa Then là chúa bà dân tộc Nùng, trong làng xung 

quanh nơi đây có 7 miếu thờ Chúa Then tất cả và do nhiều thầy khác nhau thờ phụng 

nhưng đây là nơi linh thiêng nhất, thờ phụng lớn nhất và chu đáo nhất. Năm 1971 trên 

đất này gia đình cậu cũng có thờ phụng nhưng chỉ ở các miếu nhỏ và đến 1974 Linh 

Quang Từ được xây dựng để thờ tín ngưỡng tứ phủ và vẫn để miếu thờ Chúa Then 

riêng, đến năm 2009 chính cậu làm đại lễ rước Chúa Then từ miếu vào trong và thờ ở 

một điện riêng bên trong gọi là “cung cấm”; gia đình cậu Lưu (bên ngoại) có dòng dõi 

theo hầu bóng nhưng đều được lộc Chúa Then vì thế trong Đền ngoài tín ngưỡng thờ 

tứ phủ thì có điện thờ Chúa Then được thờ phụng rất linh thiêng (năm nào bát hương 

cũng bị hóa đúng dịp làm đại lễ)…[phỏng vấn ngày 28 tháng 2 năm 2017]. Hàng năm 
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đại lễ được tổ chức vào dịp sinh nhật Chúa Then 2/2 âm lịch với mục đích mừng sinh 

nhật, tạ ơn Chúa Then đã cho nhà đền ăn lộc rơi, lộc vãi, được bình an,…  

Theo cậu L: từ năm 2009 đến nay thì năm nào nhà đền cũng tổ chức đại lễ này. 

Để thực hiện đại lễ phải mời được các thầy Then Tày của Lạng Sơn vì họ quan niệm là 

Chúa Then có nguồn gốc từ Lạng Sơn nên chỉ có các thầy Then Lạng Sơn mới hiểu và 

thực hiện đúng tính cách của Chúa Then để tiến hành các nghi lễ. Ngoài ra còn mời các 

thầy Tào để chứng giám, quan sát mọi đường đi của quân Then thì đại lễ mới đạt được 

mục đích và hiệu quả. Theo đó, trong cùng một không gian đền thờ thì liên tục diễn ra 

các nghi thức của Then, của Tào và của hầu bóng, mọi yếu tố NTTD ở đây đều hòa 

quyện với nhau, tương tác với nhau. Ví dụ: khi thầy Then làm nghi lễ lên đến cửa bà 

Chúa Then thì nhập về thầy Then chính phán (bằng tiếng Nùng) được phiên dịch tiếng 

Việt với ý nghĩa chỉ bảo chủ đền: “Hôm nay ta rất mừng lòng vì chủ đền làm được lễ 

to thế này, đầy đủ lễ vật thế này, ta sẽ tiếp tục ban lộc cho nhà đền được hưởng lộc làm 

ăn, được bình an”, lúc này cậu L ngồi nghe phán và có hỏi: “con muốn xin ý kiến về 

việc xin xây dựng lại, mở rộng đất đai cho đền được khang trang hơn thì có được 

không ạ?”; Chúa Then phán: “Ta thấy mảnh đất con định mở rộng chưa được vì nơi 

đó có nhiều tà khí lắm, đất rất dữ nên việc ấy chưa nên. Còn với ngôi đền này- nơi ta 

đang ngự thì không được phá bỏ, không được xây dựng lại mà chỉ được tu sửa cho 

khang trang hơn thôi. Ta sẽ phù cho nhiều lộc, an tâm nhé! Hôm nay ta rất vui, cám ơn 

các Then và các Tào đã đi xa về đây làm lễ nhé!”. Trong khi ấy các thầy Tào vẫn khấn 

để trình báo lên Ngọc Hoàng về mục đích của đại lễ.  

Hay trong nghi thức múa chầu lên Chúa Then thì lại có mục các thầy Then và 

thầy Tào cùng nhau thực hiện các động tác múa, nhảy ngay trước ban thờ, nơi chỉ có 

thanh đồng khi hầu Thánh mới được lên, mỗi thầy múa với những động tác riêng, với 

âm nhạc riêng (thầy Tào tạo âm nhạc từ thanh la, ốc biển, trống, não bạt còn thầy Then 

sử dụng âm nhạc từ đàn tính, xóc nhạc), đạo cụ riêng (thầy Tào sử dụng xích tượng, 

trống, kiếm còn các thầy Then dùng quạt, đàn, xóc để múa) nhưng rất hòa quyện tạo 

nên không khí rất vui, rộn ràng và hưng phấn cao. Lúc đó cả thầy Tào và thầy Then 

đều thoát xác và Chúa Then nhập về (thầy Tào chính) cùng múa vui và chứng lễ,… 
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Cũng như vậy, khi cậu L hầu đến giá Chúa Then nhập về: thanh đồng múa, 

hát, đánh đàn tính như thầy Then thực thụ, lúc này âm nhạc của ban cung văn cũng 

có âm hưởng của tiếng tính, giai điệu của hát Then còn các thầy Then và thầy Tào 

ngồi bên dưới cũng xóc nhạc theo giai điệu Then và lần lượt được gọi lên để Chúa 

Then phán truyền, căn dặn và phát lộc. Tất cả tạo nên một không khí vừa linh 

thiêng, vừa vui nhộn với các thành tố âm nhạc, múa, không gian thực hành, lễ 

vật,… khiến cho người xem thực sự có một đêm “thưởng thức” nghi lễ vô cùng ấn 

tượng. Đây là một sự giao thoa văn hóa, cầu nối tâm linh rất lạ- là hiện tượng mới 

trong tín ngưỡng thờ tứ phủ thấy sự giao thoa giữa tín ngưỡng tứ phủ của người 

Việt với tín ngưỡng Then, Tào của người Tày mà trong phạm vi của luận án chúng 

tôi chưa có điều kiện nghiên cứu đi sâu tìm hiểu. 

Ngày nay NTTD nghi lễ Then còn được xuất hiện trong không gian lễ hội 

đường phố. Chẳng hạn: múa chầu là điệu múa thường được thực hiện trong nghi lễ 

Then đại lễ và thường phát lộc cho người dân, tuy nhiên tại lễ hội đền Tả Phù - Kỳ 

Cùng- Lạng Sơn năm 2017 điệu múa này được các nghệ nhân đưa ra ngoài đường 

phố “biểu diễn” để được các gia chủ biếu lộc (thường là phát tiền) giống như biếu 

các con sư tử khi múa trước cửa nhà, trước mâm lễ để cầu may. Khi múa họ thực 

hiện các động tác theo âm nhạc của chùm xóc nhạc xung quanh ban lễ của gia chủ 

giống như các thầy Then thực thụ. Đây là hiện tượng nhìn nhận như là sự xuất hiện 

không gian văn hóa mới trong NTTD Then hiện nay với nhiều ý kiến tranh cãi.  

4.1.1.3. Về đối tượng người tham gia trình diễn  

Ngày nay, dưới tác động của nhiều yếu tố mà nghi lễ Then tuy vẫn tồn tại 

theo mô thức truyền thống nhưng nội dung và hình thức đã có nhiều biến đổi. Theo 

đó các đám lẩu Then đã giản lược và chỉ còn giữ lại những nội dung chính. Qua 

khảo sát một số đại lễ lẩu Then cấp sắc và tăng sắc cũng như qua tìm hiểu cộng 

đồng Then ở Bắc Sơn được biết độ tuổi của nghệ nhân ngày càng trẻ (như Then Lực 

23 tuổi đã tham dự lễ cấp sắc và đến 25 tuổi tổ chức lễ tăng sắc) nhưng những 

người có xu hướng trở thành thầy Then lại ít đi (cả Bắc Sơn hiện nay chỉ có 15 thầy 

Then đang hành nghề). Mặt khác, những thầy Then cao niên ở độ tuổi cao, đẳng cấp 
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từ 9 dây trở lên ngày càng ít và không có đệ tử để trao truyền. Chỉ một ít Then trung 

niên đang hành nghề hiện nay còn giữ được những bài Then cổ, điều hành, đảm  

được những buổi lẩu Then theo đúng trình tự bài bản với những qui định nghiêm 

ngặt. Trước đây, khi tổ chức một cuộc Then đều rất khó khăn vì nhiều lí do: điều 

kiện kinh tế khó khăn, ứng xử của người dân với tín ngưỡng Then,….còn ngày nay 

Then được nhà nước quan tâm hơn bởi chính sách bảo lưu văn hóa tộc người, điều 

ấy là một điểm mới cho Then được lưu truyền sâu, rộng tới cộng đồng. 

Trong một buổi tổ chức nghi lễ Then, trừ người thân hay bạn Then, thì 

những người tham dự ngày càng ít và độ tuổi tham dự phần nhiều là lứa tuổi trung 

niên trở lên. Những người này có công việc bán thời gian, lao động thời vụ hay hết 

tuổi lao động nên có thể thu xếp dự những buổi lẩu Then kéo dài nhiều ngày. Ở 

huyện Bắc Sơn hiện nay, quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực đã tác 

động đến nhiều thế hệ người Tày trên địa bàn. Chính sách phổ cập giáo dục đến 

từng bản của nhà nước đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao dân trí, thay đổi 

không nhỏ đến quan niệm về thế giới quan. Thế hệ người Tày gần đây đa số biết 

đọc, biết viết tiếng Tày, tiếng Việt nên có cơ hội hơn trong việc thưởng thức nhiều 

chương trình văn hóa nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng 

tiếng Việt và tiếng dân tộc. Nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn hào hứng 

trông đợi những buổi đại lễ (lẩu Then) bởi với họ, xã hội ngày đã khác trước và họ 

có thể đón nhận nhiều luồng văn hóa khác có thể thỏa mãn được nhu cầu tinh thần. 

Thanh niên không thích Then không chỉ bởi bố cục chương đoạn mà bởi vì họ có xu 

hướng theo cái mới và cho rằng Then là của người già, cổ lỗ sỹ nên không thích. 

Đặc biệt trong nhịp sống hối hả của ngày hôm nay thì những tiết tấu, nhịp điệu 

chậm và bố cục nhiều chương, đoạn trong một nghi lễ Then dường như không còn 

phù hợp. Xét về góc độ trao truyền văn hóa trong một cộng đồng thì điều này có vẻ 

là một sự thụt lùi nhưng trong sự vận động chung của cả một xã hội thì đây là sự tất 

yếu bởi trong bối cảnh giao lưu và hội nhập văn hóa sâu rộng như hiện nay đã cho 

phép người ta có nhiều cách lựa chọn trong thưởng thức văn hóa. Khi trao đổi với 

Then Hoàng Thị C ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, chúng tôi được biết trong nhiều 



126 

buổi lễ Then mà bà hành lễ thì đối tượng đến tham dự có độ tuổi dưới 25 rất ít. 

Trong nghi lễ tăng sắc của Then Lực có đông người trẻ tham dự cũng là bởi phần 

nhiều trong số đó là bạn của Then Lực [phỏng vấn ngày 24 tháng 11 năm 2015]. 

4.1.2. Nguyên nhân của sự biến đổi 

4.1.2.1. Nguyên nhân chủ quan 

Việc lưới điện quốc gia đã có mặt tại hầu hết bản làng của tỉnh Lạng Sơn nên 

đa số người dân ở Bắc Sơn được tiếp xúc với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật 

khác nhau trên đài truyền hình quốc gia, đài truyền hình Lạng Sơn (tiếng Việt và 

tiếng dân tộc). Điều này đã góp phần giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn trong 

việc thưởng thức các loại hình NTTD khác nhau nên những buổi trình diễn nghi lễ 

Then không còn là sự lựa chọn duy nhất của người Tày ở Bắc Sơn. Không những 

thế, phương thức sản xuất mới đã làm thay đổi cơ bản cuộc sống của người dân ở 

đây, nhiều thế hệ thanh niên đã rời địa phương đi mưu sinh và từ đó du nhập lối 

sống mới, hối hả và nhiều lo toan.  

Trong bối cảnh đó, những người đến với NTTD Then về cơ bản thường là 

những người nhiều tuổi bởi họ hiểu được ý nghĩa của nghi lễ Then thông qua qua 

lời ca, tiếng đàn, trò diễn. Qua khảo sát thực tế và phỏng vấn một số người tham dự 

nghi lễ, chúng tôi được biết đa số họ có cùng quan điểm là việc đến với nghi lễ 

Then là sự tự nguyện, yêu thích và Mong muốn được hiểu sâu sắc hơn về văn hóa 

của tộc người mình, và họ rất hãnh diễn, vui mừng khi được tham gia nghi lễ, đặc 

biệt là những người giúp Then sửa soạn và chuẩn bị lễ vật. Bà Dương Thị C (sinh 

năm 1965), ở xã Long Đống, huyện Bắc Sơn cho biết: bà rất hào hứng khi được rủ 

đi tham gia sắp lễ cho những buổi lẩu Then, ở đó bà như được đồng cảm, chia sẻ 

với những người cùng quan điểm, sở thích và niềm tin mà không phải lúc nào bà 

cũng có thể gặp trong cuộc sống [phỏng vấn ngày 9 tháng 1 năm 2017]. 

Đối với thế hệ trẻ người Tày, sự giao lưu và tiếp xúc với văn hóa của các tộc 

người khác, nhất là văn hóa của người Kinh đã ảnh hưởng đáng kể đến nhân sinh 

quan, thế giới quan tộc người, trong đó có thế giới Then, một thế giới với nhiều điều 
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kỳ lạ mang đậm sắc thái văn hóa tộc người. Điều này đã tác động không nhỏ đến 

việc quan tâm, thường thức Then của một số người dân trong khu vực.  Đồng thời, 

nhiều người không muốn bỏ thời gian để đi theo những chặng đường Then, để được 

thăng hoa trong những màn ngẫu hứng đối đáp, đắm chìm trong điệu múa, tiếng đàn 

tính tẩu nhẹ nhàng mà sâu lắng… Ngay bản thân Then Lực, thuộc thế hệ Then trẻ, 

đi làm Then chủ yếu do nối nghiệp gia đình hay chữa bệnh mà ít ai quan tâm đến 

Then dưới góc độ văn hóa nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng. Trao đổi với nhóm 

học sinh cấp 3 đến dự buổi tiểu lễ “giả ơn học trò” tại gia đình ông Dương Hữu Kh 

(74 tuổi) ở làng Trí Yên, xã Bắc Sơn làm lễ cho cháu nội là Dương Hữu H (24 tuổi), 

chúng tôi được biết họ đến do tò mò, đến xem bạn mình làm lễ thì như thế nào? Một 

số bạn như Hoàng Thị Ch (sinh 1991) xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn còn cho biết: Em 

đã nghe nhiều đến nghi lễ Then giả ơn học trò nhưng hôm nay mới là buổi tham dự 

đầu tiên. Em tưởng đây là lễ Then để bạn ấy trả ơn cho thầy cô giáo của mình đã 

dạy dỗ mình học hành nhưng thực ra lại là do bạn ấy có căn số “học trò” nên phải 

làm lễ “khất thi đỗ” để tránh khỏi tai ương, tai nạn chết người… Em rất ngạc nhiên 

và thật ra em cũng là bạn cùng lớp với nhân vật chính nên mới đến dự [phỏng vấn 

ngày 9 tháng 1 năm 2017].  

Cũng cần nói thêm rằng, trong một thời gian dài, có những nhận thức chưa 

được đúng về giá trị của NTTD nghi lễ Then như đánh đồng Then với các hủ tục, 

mê tín dị đoan,… cho nên phần nào đó đã có một khoảng “đứt gãy” trong sự trao 

truyền giữa các thế hệ. Việc những giá trị nghi lễ Then tồn tại đến phần nhiều phụ 

thuộc yếu tố như truyền nghề trong gia đình, dòng họ làm Then với quan niệm đó là 

trách nhiệm với tổ tiên và vì sự bình yên của gia đình. Có lẽ vì nguyên nhân này nên 

việc trao truyền Then bị bó lại trong diện hẹp nên số lượng thầy Then am tường về 

các giá trị của Then cổ ngày càng ít.  

4.1.2.2. Nguyên nhân khách quan 

- Điều kiện kinh tế- xã hội: Trước Cách mạng tháng Tám, trường học ít được 

mở mang, cả khu vực miền núi phía Bắc chỉ có duy nhất một trường tương đương 

với trường trung học cơ sở hiện nay (trường đặt ở tỉnh Lạng Sơn), chủ yếu dành cho 
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những người thuộc các tầng lớp giàu có, còn đa số người dân ở miền núi không có 

điều kiện cắp sách đến trường. Tình trạng mù chữ hết sức phổ biến và nhiều bản 

không có người nào biết chữ. Sau Cách mạng tháng Tám, tinh thần “diệt giặc dốt” 

lan tỏa và nhiều lớp bình dân học vụ được mở giúp nhiều người trong khu vực miền 

núi thoát nạn mù chữ.  

Trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục ngày càng được mở rộng, đặc 

biệt các trường dành cho học sinh các dân tộc thiểu số như các trường phổ thông 

dân tộc nội trú ở các tỉnh, huyện cũng như một số cụm xã đã góp phần to lớn và 

thiết thực nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - 

xã hội trong khu vực, cũng như trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn nói 

chung hay ở Bắc Sơn nói riêng đã có những điểm trường ở vùng sâu, vùng xa nhằm 

đảm bảo cho con em đồng bào dân tộc trong độ tuổi ai cũng được đi học. Chính yếu 

tố này giúp người dân trên địa bàn Bắc Sơn tiếp cận được nhiều hơn với tài liệu, 

sách, báo và hiểu hơn về những chính sách, chủ trương đúng đắn của nhà nước về y 

tế, giáo dục, văn hóa và góp phần nâng cao nhận thức đáng kể cho người dân. Điều 

này ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới quan của đồng bào người Tày, họ không còn 

quá tin vào Then bói toán, Then chữa bệnh, Then giải hạn… và vai trò của thầy 

Then trong cộng đồng không còn là điểm tựa tinh thần duy nhất nữa. 

Trước đây, công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh ít được quan tâm, chú ý. Ở 

huyện Bắc Sơn, việc đau ốm, bệnh tật chủ yếu trông chờ vào các bài thuốc nam 

hoặc sự màu nhiệm qua nghi thức cúng bái. Từ khi đất nước được độc lập, thống 

nhất thì tình hình được cải thiện một cách rõ ràng. Mạng lưới các cơ sở y tế ngày 

càng được phủ rộng và hiện diện đến tận bản, làng. Hiện nay, Bắc Sơn đã có bệnh 

viện và nhiều xã trong huyện có trạm xá. Đa số người Tày đã tìm đến cơ sở y tế để 

khám, chữa bệnh cũng như khám thai và sinh con. Điều này làm giảm tỉ lệ tử vong 

khi sinh và tuổi thọ của người dân ở đây được tăng lên đáng kể. Nhờ đó, những 

vùng trước đây được xem là chốn “ma thiêng, nước độc” đã trở thành mảnh đất 

lành cho nhiều người từ nơi khác tìm đến lập nghiệp. Then Dương Đình Danh, xã 

Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn cho biết: …Ngày trước, khoảng năm 2000 khi mới 
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làm Then tôi cũng đi làm các lễ chữa bệnh nhiều lắm, bây giờ cũng nhờ dân trí 

ngày càng được cải thiện, cũng như cơ sở vật chất trong lĩnh vực y tế ngày càng 

được mở rộng nên người Tày ở Bắc Sơn đã không còn quá tin vào việc bói toán để 

tìm và xác định con ma gây ra đau ốm vì thế Then chữa bệnh, Then giải hạn cũng 

không còn được nhiều người dân mời Then về để làm tại gia đình nữa mà chủ yếu 

vẫn là các lễ to hơn như các lễ trong đám ma, lễ cấp, tăng săc… [phỏng vấn ngày 

3 tháng 1 năm 2017].  

Có thể nói, sự đổi thay trong phát triển kinh tế của cả nước còn tác động đến 

nhiều lĩnh vực, trong đó cơ sở vật chất điện - đường - trường - trạm được nhà nước đặc 

biệt quan tâm, đem lại sự thay đổi đáng kể trong phát triển chung. Người dân được tiếp 

xúc nhiều hơn với những thành tựu mà kinh tế đem lại. Chính sách quan tâm đến giáo 

dục, sức khỏe của người dân được Đảng, Chính phủ thực hiện trong nhiều năm đã giúp 

người dân được tiếp cận với trường học, bệnh xá ngay tại địa phương mình cư trú. 

Chương trình nước sạch, điện, giao thông cũng từng bước được cải thiện là những yếu 

tố quan trọng tác động đến nhận thức của người dân nói chung và đồng bào dân tộc 

thiểu số ở Bắc Sơn, Lạng Sơn nói riêng. Mặc dù còn đó những hiện tượng chưa thể giải 

thích tường minh bằng khoa học như việc thoát xác, nhập hồn trong Then nhưng những 

yếu tố hấp dẫn người dân đến với Then không còn như trước.  

Đây được xem là những nguyên nhân làm thay đổi nhận thức của người dân 

về nghi lễ Then dẫn đến bảo lưu có lựa chọn các nghi lễ Then như lược bớt các nghi 

lễ chữa bệnh, giải hạn, bảo lưu các nghi lễ nhằm lưu giữ các thuần phong mỹ tục 

hoặc cân bằng đời sống tâm linh… Do vậy, người Tày ngày nay quan tâm đến vấn 

đề “lễ” trong Then hơn là nhu cầu thưởng thực nghệ thuật trong nghi lễ Then. Then 

Lộc Thị L thôn Nà Riềng 1, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn cho biết: nhu cầu mời 

thầy Then về nhà tổ chức nghi lễ của người Tày ở Bắc Sơn giờ như người Kinh mời 

thầy cúng về tư gia làm lễ trong những sự kiện liên quan đến nghi lễ vòng đời, 

mừng thọ, đầy tháng hay tiễn vong người mất… mà những nghi lễ này mang tính 

chất tâm linh là chính, [phỏng vấn ngày 8 tháng 1 năm 2017]. Bà L cũng có tâm tư: 

nếu như những giá trị nghệ thuật của nghi lễ Then chỉ xuất hiện trong lẩu Then mà 
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không có có các hình thức biểu diễn, quảng bá NTTD nghi lễ Then thường xuyên thì 

khó có thể bảo tồn, phát huy được những giá trị nghệ thuật của Then trong đời sống 

được [phỏng vấn ngày 8 tháng 1 năm 2017]. 

- Sự tác động của quá trình toàn cầu hóa và giao lưu văn hóa: Quá trình toàn 

cầu hóa đã tạo nên một thế giới phẳng, mà ở đó không còn những khoảng cách hay 

sự phân biệt đáng kể nào trong quá trình đón nhận những luồng văn hóa mới. Ví dụ 

như một bộ phim bom tấn “King Kong – Đảo đầu lâu” của Hollywood (Hoa Kỳ) có 

thể vừa được trình chiếu ở khu vực Bắc Mỹ và ở Việt Nam. Hay những làn sóng âm 

nhạc đại chúng Hàn Quốc (K-pop) tạo nên những ảnh hưởng đến giới trẻ của nhiều 

nước châu Á, tạo nên hiệu ứng thần tượng (ăn, mặc, ứng xử theo những ca sĩ, người 

mẫu,… ). Điều này đã tạo nên sự ảnh hưởng nhất định đến những thói quen, nhu 

cầu thưởng thức văn hóa của một bộ phận người Tày trẻ. Cùng với đó, sự tác động 

của giao lưu văn hóa đến biến đổi nghi lễ Then của người Tày cũng được hiểu là sự 

ảnh hưởng của nhiều yếu tố văn hóa của các dân tộc trên cùng một địa bàn làm cho 

nghi lễ Then thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thị hiếu, tâm lý thưởng thức 

chung của cộng đồng. Sự tác động này là một quá trình và để biến đổi phải kéo dài 

nhiều năm. Tại Bắc Sơn, quá trình tiếp biến văn hóa với người Kinh, người Hoa, 

người Nùng,… trong nhiều thế kỷ đã làm nghi lễ Then của người Tày thay đổi, 

trong đó yếu tố thần bí đã giảm lược và chỉ còn mang tính tượng trưng, yếu tố nghệ 

thuật và tương tác giữa người diễn và người xem được chú trọng. Cũng bởi giao lưu 

văn hóa mà của người Tày ở Bắc Sơn có nhiều trò diễn mang yếu tố vui nhộn như 

đoạn khách, Pú Ké, tướng Hổ về nhập,… hay trong màn giao lưu với người xem thì 

các thầy Then cũng sử dụng tiếng Kinh, tiếng Hoa, hay sử dụng những tích của các 

nền văn hóa khác Tày. Ngày nay, chúng ta có thể nhận thấy sự giao lưu văn hóa còn 

thể hiện ở quá trình thực hành nghi lễ như thầy Then đổi áo cho phù hợp với mỗi 

thánh về nhập (giống nghi lễ lên đồng của người Kinh), có người hộ lẩu (giống hầu 

dâng trong nghi lễ lên đồng)… cũng như, các vật phẩm trang trí cũng đa dạng, 

phong phú hơn trước. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì diễn trình nghi lễ Then vẫn đảm 

bảo duy trì được nét riêng làm nên sự độc đáo trong loại hình nghi lễ này. Theo đó, 
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quá trình giao lưu văn hóa đã góp phần làm cho nghi lễ Then phong phú hơn, độc 

đáo hơn.  

Khi trao đổi về vấn đề này, ông Dương Hữu Thầm, bí thư Đảng ủy xã 

Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn và ông Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc Trung tâm Văn 

hóa huyện Bắc Sơn đều có chung nhận định: sự ảnh hưởng của quá trình giao 

lưu, hội nhập văn hóa sâu rộng đã ảnh hưởng phần nào đến những giá trị văn 

hóa đặc trưng của địa phương, những yếu tố được xem là bản sắc riêng của 

người Tày giờ đây đã có sự pha trộn, từ hình thức thể hiện cho đến những vật 

dụng chuẩn bị cho nghi lễ [phỏng vấn ngày 20 tháng 11 năm 2016]. Những 

người thực hành nghi lễ như Then Lực, Then Niên thì có cách lý giải như sau: 

…những giá trị văn hóa của một cộng đồng không dễ gì mà hình thành, tồn tại 

thì cũng không dễ dàng mất đi. Sự thay đổi nghi lễ Then trong diễn trình lịch sử 

cũng có cái lẽ tự nhiên của nó chứ không bị chi phối bởi ý chí cá nhân của bất 

cứ ai, nên một số thay đổi trong nghi lễ Then thì cũng là việc bình thường 

[phỏng vấn ngày 20 tháng 11 năm 2016]. Các vị này cũng lấy ví dụ ngay trong 

thời đại của mình, đó là có lúc việc trình diễn nghi lễ Then bị cấm đoán, bị chính 

quyền xem là hủ tục, cần loại bỏ mà vẫn tồn tại, phát triển đến ngày nay. Hiện 

nay Then vẫn được người dân ưa chuộng đón về làm lễ nên các Then nào được 

coi trọng thì đi làm lễ quanh năm như Then Dương Đình Danh ở xã Quỳnh Sơn, 

huyện Bắc Sơn; Then Dương Thị Lanh ở Xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn hay Then 

trẻ tuổi Hoàng Văn Lực xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn.  

- Bối cảnh đô thị hóa và chính sách của địa phương: Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn 

có 15 đô thị. Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa tại tỉnh Lạng Sơn có nhiều 

biến đổi. Năm 2013, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh là 23,4% (thấp hơn so với bình quân 

chung toàn quốc) nhưng các đô thị đã thu hút được một lượng lớn lao động từ các 

vùng miền đến hoạt động các công việc dịch vụ. Trong đó, Tp Lạng Sơn đã xây 

dựng đề án nâng cấp lên đô thị loại II và được UBND tỉnh phê duyệt. Thị trấn Đồng 

Đăng đã có đề án nâng cấp lên đô thị loại IV đang chờ thẩm định công nhận. Các thị 

trấn Lộc Bình, Na Dương, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đồng Mỏ, Na Sầm, Thất Khê định 
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hướng đến năm 2025 đạt đô thị loại IV. Còn lại các thị trấn Văn Quan, Bình Gia, 

Bắc Sơn định hướng đến năm 2025 đạt đô thị loại V. 

Theo quy hoạch, vùng tỉnh Lạng Sơn được phân thành 6 vùng phát triển 

kinh tế, cụ thể: vùng 1 là vùng kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn, gồm Tp 

Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng và dọc 2 bên Quốc lộ 1A từ thành phố đi thị trấn. 

Tập trung phát triển các loại hình công nghiệp như chế biến nông lâm thực 

phẩm, hàng cơ khí tiêu dùng, lắp ráp điện tử, nâng cấp tái chế, sản xuất hàng 

xuất khẩu, các trung tâm thương mại, giao dịch, du lịch và dịch vụ về viễn thông, 

du lịch, ngân hàng,... Vùng 2 là vùng kinh tế Hữu Lũng - Chi Lăng, gồm các thị 

trấn Mẹt - Chi Lăng - Đồng Mỏ và dọc 2 bên Quốc lộ 1. Tập trung phát triển về 

công - nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất phân bón, đồng thời là 

vùng chuyên canh cây ăn quả nhãn, vải thiều, na,... Vùng 3 là vùng kinh tế Lộc 

Bình - Đình Lập, gồm trung tâm thị trấn Lộc Bình, Na Dương, Đình Lập. Cơ cấu 

phát triển về công - nông nghiệp, thương mại. Đối với công nghiệp chủ yếu loại 

hình khai thác than, barit, chế biến đường, gỗ, chè, nhựa thông;  sản xuất gốm sứ, 

gạch ngói,... Vùng 4 là vùng kinh tế Văn Lãng - Tràng Định, gồm trung tâm thị 

trấn Na Sầm, Thất Khê. Cơ cấu phát triển nông - công nghiệp, thương mại, du 

lịch. Công nghiệp chủ yếu khai thác nước khoáng, antimon, chế biến bột giấy,...  

Vùng 5 là vùng kinh tế Văn Quan - Bình Gia - Bắc Sơn, gồm trung tâm các thị 

trấn Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. Cơ cấu phát triển kinh tế nông - lâm - công 

nghiệp và du lịch. Công nghiệp tập trung khai thác đá, chế biến thức ăn gia súc, 

chế biến gỗ, nấm,.. Vùng 6 là vùng kinh tế cửa khẩu biên giới, gồm khu vực các 

cửa khẩu biên giới Tân Thanh, Đồng Đăng, Hữu Nghị, Chi Ma, Bình Nghi và 

các cặp chợ biên giới. 

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn xác lập mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành tỉnh có 

nền kinh tế tăng trưởng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Chính điều này đã tạo nên việc đầu tư có trọng tâm vào cơ sở hạ tầng, cũng như có 

sự chuyển dịch lao động đáng kể ở các vùng trong tỉnh, cũng như ở các địa phương 

lân cận. Điều này đã tác động đáng kể đến phong tục, tập quán, sinh hoạt tín 
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ngưỡng, đời sống tinh thần của người Tày nói chung và nghi lễ Then Tày ở Bắc Sơn 

nói riêng. 

4.2. Về việc bảo tồn và khai thác, phát huy nghệ thuật trình diễn nghi lễ 

Then trong cuộc sống đƣơng đại 

Trong nghi lễ Then các thành tố nghệ thuật được sử dụng như là phương tiện để 

phục vụ nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng chứ không phải với mục đích giải trí… Chúng ta 

cũng nhất trí rằng những giá trị của Then được tạo bởi nhiều yếu tố khác nhau, như: 

ngôn ngữ, thơ ca dân gian, phong tục tập quán, mĩ thuật, NTTD âm nhạc và múa dân 

gian... nên rất xứng đáng được tôn vinh, bảo vệ.  Chính vì vậy mà bên cạnh loại hình 

Then nghi lễ thì trong đời sống người Tày hiện nay còn tồn tại nghệ thuật hát Then - 

đàn tính, một loại hình văn nghệ quần quần chúng rất phổ biến và được yêu thích ở 

nhiều nơi, và có thể hát ở mọi lúc, mọi nơi. Do đó, hiện nay một số dạng thức của 

NTTD nghi lễ Then đã vượt ra khỏi các nghi lễ cổ truyền, không gian tâm linh nhanh 

chóng lan tỏa sâu rộng trong quần chúng, đi vào phản ánh những vấn đề thường nhật, 

sống động của cuộc sống hiện tại và trở thành một thể loại tiết mục biểu diễn được 

nhiều người ưa thích, trong đó có cả giới trẻ. Vì vậy có thể xem xét việc bảo tồn, phát 

huy NTTD nghi lễ Then từ hai góc độ: Bảo tồn trong không gian nghi lễ và khai thác 

phát huy trong đời sống văn hóa nghệ thuật của người dân. 

4.2.1. Tình hình bảo tồn nghệ thuật trình diễn Then nghi lễ 

4.2.1.1. Thực trạng Then nghi lễ và việc bảo tồn  

Qua Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của  

các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” được tổ chức vào tháng 9.2015 tại tỉnh 

Tuyên Quang, chúng tôi xin tổng hợp một vài số liệu liên quan đến di sản Then ở 

một số địa phương như sau: 

Hiện nay, tỉnh Điện Biên hiện có dưới 10 nghệ nhân nắm giữ cách thức tổ 

chức hoạt động mang tín ngưỡng Then gắn với di sản Then. Số người biết sử dụng 

và chế tác đàn tính tinh xảo và chuẩn mực về âm thanh ở tỉnh Điện Biên cũng còn 

rất ít [69]. Cũng theo thống kê mới nhất, tỉnh Hà Giang hiện nay cũng chỉ có 14 
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thầy Then (11 thầy Then; 03 bà Then) nhưng chỉ có 07 thầy Then thông thạo hát lời 

cổ, nắm giữ được các quy luật và làn điệu Then đầy đủ nhất. Có hai thầy Then cao 

tuổi (một cụ ông 93 tuổi, một cụ bà 85 tuổi) còn lại là các nghệ nhân hát Then - đàn 

tính, múa trong Then hoặc giúp việc trong các dòng họ làm Then với khoảng 60 

người ở lứa tuổi trẻ (thanh niên) có thể hát được lời Then mới...  

Cuối năm 2014, tỉnh Bắc Giang đã thống kê được 31 người làm Then, bao 

gồm 8 nam và 23 nữ (huyện Lục Ngạn có 11 nghệ nhân, huyện Sơn Động 9 nghệ 

nhân, huyện Lạng Giang có 5 nghệ nhân, huyện Yên Thế 4 nghệ nhân và huyện 

Lục Nam 2 nghệ nhân). Nghệ nhân nhiều tuổi nhất là bà Hoàng Thị Khằm (sinh 

năm 1925), dân tộc Nùng ở thôn Ba Lều, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn. Người 

ít tuổi nhất là ông Vi Văn Lới (sinh năm 1990), dân tộc Nùng, ở thôn Khuôn Kén, 

xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Người làm Then tín ngưỡng chủ yếu ở hai huyện 

Lục Ngạn và Sơn Động [31].  

Cũng trong hội thảo, theo số liệu của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 375 nghệ nhân dân gian với nhiều dòng 

Then (trong đó: Nam 52 người, Nữ 323 người; cao tuổi nhất là 94 tuổi, trẻ tuổi 

nhất là 24 tuổi); có 9 nghệ nhân chế tác đàn tính; có 65 câu lạc bộ và nhóm người 

hát Then đàn tính với khoảng 1.500 thành viên tham gia [70].  

Như vậy, điểm qua một số địa phương có nhiều đồng bào Tày sinh sống ở 

vùng núi phía Bắc cho thấy đội ngũ thầy Then ở Lạng Sơn còn khá hùng hậu so với 

các địa phương khác. Bên cạnh đó, trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã thực 

hiện được nhiều công việc liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật của 

Then nghi lễ, cụ thể như sau:  

Một là, về mặt quản lí văn hóa, tuyên truyền, quảng bá di sản Then trên địa 

bàn. Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện được 02 dự án về phục dựng, bảo tồn di 

sản Then, in ấn phát hành 01 cuốn sách về Then với chủ đề: Vai trò của Then và hát 

Then trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Tày tỉnh Lạng Sơn để xác định rõ 

vị trí của Then trong đời sống văn hóa của người dân trên địa bản tỉnh. Ngoài ra, Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình tỉnh, Đài 
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truyền hình Trung ương tổ chức ghi âm, ghi hình, dựng thành phim tư liệu nhằm 

tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các làn điệu Then truyền thống tạo thành ẩn phẩm 

văn hóa hoàn chỉnh phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng bào cả nước, 

kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.  

Hai là, cùng với nhiều hoạt động đưa giới thiệu quảng bá giá trị của nghi lễ 

Then trên phương tiện truyền thông của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo còn có kế 

hoạch đưa Then vào dạy trong phân môn âm nhạc ở một số trường học trên địa bàn 

có nhiều người Tày sinh sống… và những điều này đã góp phần giáo dục, nâng cao 

nhận thức cho người dân về giá trị của NTTD nghi lễ Then.  

Cùng với đó, về mặt quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa đối với giá trị 

của nghi lễ Then cũng có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhìn nhận 

những mặt tích cực trong Then như những giá trị văn hóa phi vật thể cần được bảo 

tồn và phát huy trong cộng đồng, mặc dù trong những năm gần đây, việc người dân 

mời thầy Then về làm lễ ở nhà chủ yếu là do nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh là chính 

chứ không quan tâm đến nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Khi được hỏi về vấn đề 

này, ông Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Bắc Sơn, cho biết: 

quan điểm của cơ quan quản lý văn hóa địa phương không khuyến khích nhưng 

cũng không gây khó dễ đối với hoạt động hành nghề của các Then hàng ngày. Cán 

bộ văn hóa chỉ lưu ý khi các Then hành nghề cần tuân thủ pháp luật, tập quán của 

người dân trong khu vực. Tuy nhiên, khi thực hiện các dịp lễ hội lớn như lễ hội 

Lồng Tồng, Nàng Hai thì chính quyền có mời những Then có uy tín trong vùng tham 

dự, mời họ tư vấn để những buổi lẩu Then được diễn ra đúng ý nghĩa, thu hút được 

đông đảo người tham gia [phỏng vấn ngày 20 tháng 11 năm 2016]. Ông Nguyễn 

Hữu Vinh cũng cho biết: cơ quan quản lý văn hóa cũng đã cử cán bộ ghi hình lại 

một số buổi trình diễn Then nghi lễ gần đây để làm tư liệu. Chính quyền huyện Bắc 

Sơn cũng đang nghiên cứu mở lớp truyền dạy Then nghi lễ cho những cá nhân nào 

quan tâm, tuy nhiên việc này gặp phải phản ứng của giới Then bởi việc truyền dạy 

Then chỉ cho đệ tử trực tiếp và không truyền rộng ra bên ngoài [phỏng vấn ngày 20 

tháng 11 năm 2016]. 
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Như vậy, xu hướng bảo tồn NTTD nghi lễ Then hiện nay ở Lạng Sơn nói 

chung mới chỉ phát triển theo bề rộng, với nhiều hoạt động quảng bá, phát triển 

Then đến với cộng đồng nhưng công tác bảo tồn theo chiều sâu như có kế hoạch cụ 

thể đối với nghệ nhân Then trong việc truyền dạy Then cổ cho thế hệ kế cận, phục 

dựng những bài Then cổ… thì hầu như không có nhiều kết quả tích cực.  

4.2.1.2. Một số bàn luận về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn giá trị 

của NTTD Then nghi lễ 

Chúng ta biết rằng, người làm Then nghi lễ phải có cơ duyên có “căn số” 

không phải ai muốn cũng có thể học làm thầy Then, dù có nối nghiệp gia đình thì 

muốn làm thầy cũng phải bái sư phụ, phải qua nghi lễ cấp sắc mới được hành 

nghề. Trong Then nghi lễ thì NTTD là phương tiện biểu đạt niềm tin tín ngưỡng 

là chính, mục đích văn nghệ, giải trí là phụ. Do vậy, trong truyền thống sự tồn tại 

NTTD Then nghi lễ là tùy thuộc vào nhu cầu của các tín chủ. Đó là những 

nguyên nhân chính dẫn đến sự hạn chế về số lượng thầy Then cũng như nghi lễ 

Then mà gắn liền với nó NTTD nghi lễ Then. Theo bà Lường Thị Đứng (Then 

Niên) ở thôn Mỏ khuyn, xã Tân Lập là một người đã có gần 30 năm hành nghề 

Then thì: khi thực hành Then nghi lễ thì các lễ không cần làm hay nhưng phải 

đúng sách tiết (sách nhà trời mà các Then được truyền miệng lại khi làm Then, 

không có chữ viết), vào đủ các cửa Then, làm đúng trọng tâm công việc chứ 

không được đi lòng vòng,…Theo giải thích của bà thì nội dung và hình thức của 

Then là hai mặt thống nhất trong một chỉnh thể, không thể tách rời. Ngay cả điệu 

múa, lời ca cũng có ý nghĩa riêng, ăn nhập với từng chương, đoạn Then. Theo ý 

kiến của ông Vi Hồng Nhân (nguyên là vụ trưởng vụ dân tộc- ủy ban dân tộc 

Trung ương) thì: việc bảo tồn và phát huy Then nghi lễ (then cổ) thì yếu tố làm 

đúng rất quan trọng và điều này góp phần giữ được cái hồn cốt của Then. Bản 

thân tôi luôn đau đáu với việc gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương mình và 

nguyện vọng muốn Then được nhiều người hiểu, công nhận và phát triển nó ra 

khắp năm châu nghĩa là nhanh chóng được Unessco công nhận. [phỏng vấn 

ngày 14 tháng 02 năm 2017].  
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Từ thực tế nghiên cứu, tôi cho rằng việc bảo tồn giá trị của nghệ thuật trình 

diễn Then nghi lễ cần theo một số hướng sau:  

Một là, trao cho chủ thể văn hóa (các ông, bà Then) quyền tự gìn giữ và sáng 

tạo những giá trị được trao truyền của di sản văn hóa Then. Các nhà quản lý văn hóa 

cần tạo ra những không gian để loại hình nghệ thuật dân gian này có điều kiện phát 

triển một cách tự nhiên mà không can thiệp quá sâu, để chủ thể văn hóa (thầy Then) 

và người dân tiến hành nghi lễ, tổ chức cho phù hợp với nhu cầu thực tế của họ. 

Việc bảo tồn và phát huy Then nghi lễ trong đời sống hiện này chỉ có hiệu quả khi 

hội đủ các yếu tố mà loại hình Then nghi lễ cần để tồn tại như không gian văn hóa, 

nhu cầu hưởng thụ của đời sống tinh thần người Tày và người thực hành Then (thầy  

Then). Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến quan ngại về việc để chủ thể chủ động giữ 

gìn và sáng tạo những giá trị của Then nhưng họ chạy theo thị trường, thương mại 

hóa, như tăng vàng mã, phán truyền bừa bãi, bày đặt lễ lạt để kiếm tiền sẽ dẫn đến 

giảm bớt giá trị nghệ thuật. Điều này thì chính một số người trong cuộc như Then 

Hoàng Văn T (36 tuổi) làm Then 11 năm ở xã Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, lại 

cho rằng không đáng lo ngại bởi: người dân giờ tinh lắm, làm không thiêng thì 

không ai mời… việc thực hành nghi lễ không ăn nhập, vòi vĩnh thì không thu hút 

được người xem [phỏng vấn ngày 27 tháng 2 năm 2017]. 

Hai là, thực tiễn đã chứng minh rằng, những giá trị văn hóa của một tộc 

người có sức sống vô cùng mạnh liệt, nó như dòng chảy ngầm tồn tại trong đời sống 

xã hội. Khi nhu cầu của người dân về những giá trị này còn thì chúng vẫn âm thầm 

tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, việc trao truyền những giá trị của NTTD Then 

nghi lễ qua từng thế hệ (đối với thầy Then) và nhu cầu hưởng thụ những giá trị văn 

hóa của Then (đối với người dân) mới là những điều kiện để có thể duy trì Then 

nghi lễ. Ngày nay có thể nói, Then chính là lịch sử của cộng đồng mà ở đó, người 

Tày hiểu hơn về mình, về truyền thống văn hóa và lịch sử của cả tộc người.  

Ba là, để bảo tồn và phát huy NTTD nghi lễ Then nghi lễ thì việc nhận thức 

đúng về giá trị Then được xem là vấn đề cốt lõi, mà vấn đề này phải được truyền tải 

đến người dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục mọi người hiểu đúng về 
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giá trị của NTTD nghi lễ Then nghi lễ. Và để giá trị của NTTD nghi lễ Then không 

bị mai một thì công tác sưu tầm làn điệu Then cổ được tiến hành khẩn trương, với 

sự giúp đỡ của các thầy Then, cụ thể như sử dụng các hình thức ghi chép, ghi âm, 

quay hình để lưu giữ lại những làn điệu, kỹ thuật Then cổ một cách trọn vẹn nhất. 

Bốn là, bên cạnh việc việc quan tâm đến đội ngũ nghệ nhân Then nghi lễ, 

chính quyền địa phương cần khai thác NTTD của Then nghi lễ phục vụ đời sống 

văn hóa nghệ thuật của người dân, góp phần quảng bá, đưa NTTD Then đến với 

quảng đại người dân trong và ngoài tộc người Tày, ở địa phương cũng như trong cả 

nước. Chúng ta đều biết rằng thông qua những thành tố nghệ thuật mà các giá trị cốt 

lõi của Then được truyền tải và đến với cộng đồng được dễ dàng hơn, có sức lan 

tỏa, lôi cuốn, thu hút hơn và làm thiêng hóa những yếu tố nghệ thuật trong Then. 

Hiểu được điều này mới thấy việc bảo tồn, quảng bá giá trị Then theo hướng tách 

yếu tố nghệ thuật (âm nhạc, múa) cần phải cân nhắc, nghiên cứu cho phù hợp, tránh 

để biến dạng, thay đổi sang một dạng thức thực hành nghệ thuật mới hoàn toàn. 

Năm là, nhà nước cần có chính sách, cơ chế quan tâm hỗ trợ cả tinh thần 

cũng vật chất đối với đội ngũ nghệ nhân đang tiếp tục hành nghề Then nghi lễ để 

loại hình này vẫn được họ tiếp tục sáng tạo và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong 

quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy sự thay đổi về nhận thức của nhóm nghiên 

cứu, sáng tác và truyền dạy có chiều hướng tích cực bởi họ được phép xâm nhập 

vào các nghi lễ chính của thầy Then, được tạo điều kiện nghiên cứu nguồn tư liệu 

gốc hay được tham gia các hoạt động văn hóa của địa phương… Điều này một phần 

do cơ chế, chính sách riêng của địa phương dành cho ngành văn hóa nhằm bảo lưu 

các giá trị văn hóa tộc người. 

4.2.2. Khai thác để phát huy, phổ biến trên sân khấu 

4.2.2.1. Các hình thức cải biên, khai thác âm nhạc và múa trong Then nghi lễ  

Then văn nghệ là một trong những hình thức cải biên Then nghi lễ theo hình 

thức sân khấu hóa, nhằm đưa những giá trị nghệ thuật của Then đến với đông đảo 

người dân hơn. Việc phát huy, phổ biến NTTD Then văn nghệ ở phương diện cải 

biên các làn điệu Then nghi lễ- tức là khai thác về mặt âm nhạc đã và đang được rất 
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nhiều nhạc sỹ quan tâm, nhất là các nhạc sỹ tộc người thiểu số như: Hoàng Hoa 

Cương, Đinh Quang Khải, Nông Viết Toại, Hoàng Huy Ấm,… Qua đó, họ đã đưa 

Then nghi lễ từ không gian “thiêng” hòa nhập với sinh hoạt văn hóa - văn nghệ 

quần chúng và sân khấu chuyên nghiệp; đưa Then trở nên gần gũi với nhân dân hơn 

từ đó góp phần không nhỏ cho việc quảng bá loại hình nghệ thuật dân gian này đến 

với khắp mọi miền đất nước, thậm chí còn ra cả nước ngoài... Qua kinh nghiệm từ 

thực tế giảng dạy và tham khảo thông tin từ Giáo trình đàn hát Then của trường 

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc [59], chúng tôi nhìn nhận việc cải biên các 

làn điệu Then nghi lễ hiện đang tiến hành trên ba hình thức sau: 

Một là, chỉnh lý hoặc hát lại gần như nguyên bản, cải biên hát Then theo 

hướng này không biến đổi nhiều so với nguyên bản gốc mà chỉ chỉ là đặt lời mới thay 

cho lời cổ; bó gọn, làm tròn nhịp và kết cấu lại các đoạn rõ ràng trong tác phẩm. Đây 

là hướng phổ biến trong việc cải biên các làn điệu hát Then; không chỉ các nhạc sỹ 

mà cả các nghệ nhân và những những người yêu Then, có năng khiếu sáng tác thơ 

văn đều có thể tham gia vào việc cải biên này. Trong phong trào kháng chiến chống 

thực dân Pháp - Mĩ và xây dựng đất nước; rất nhiều bài Then mới đã được ra đời với 

những ca từ xoay quanh chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi sự nghiệp đấu 

tranh, bảo vệ và kiến thiết đất nước dựa trên các làn điệu như Then Cao Bằng, Then 

Lạng Sơn, Then Tuyên Quang, Then Bắc Kạn… Nhiều bài Then mới đã trở thành 

khuôn mẫu, tiêu biểu và phổ biến như: tác phẩm “trăng soi đường Bác” của nhạc sỹ 

Hoa Cương dựa trên làn điệu Then Miền Đông Cao Bằng với chủ đề ca ngợi Bác Hồ; 

tác phẩm “then tò mạy” của nghệ sỹ ưu tú Thủy Tiên dựa trên làn điệu tò mạy của 

vùng Tràng Định - Lạng Sơn với nội dung ca ngợi, động viên đồng bào tham gia vào 

phong trào hợp tác xã.; tác phẩm “lập xuân” của Nông Viết Toại đặt lời dựa trên làn 

điệu Then Bắc Kạn với nội dung ca ngợi mùa xuân, ca ngợi lao động và phong trào 

trồng cây; tác phẩm “phua bộ đội mìa dân quân” của nhạc sỹ Hoa Cương dựa trên làn 

điệu Then Miền Tây Cao Bằng với nội dung ca ngợi tình cảm quân dân trong thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tác phẩm “khảm khắc cáng lò” của nhạc sỹ Đinh 

Quang Khải dựa trên làn điệu Then Cao Bằng với nội dung kêu gọi chống tệ nạn phá 
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rừng; “Then giải hạn” của nhạc sỹ Hoàng Huy Ấm dựa trên làn điệu Then Văn Quan, 

Lạng Sơn với nội dung bài trừ tệ nạn ma túy… 

Đối với hình thức trình diễn này, do đặt lời mới cho các điệu Then cổ, cũng 

như đưa hình thức trình diễn sang hình thức văn nghệ nên cách thức trình diễn đã 

được sân khấu hóa một cách rõ ràng, từ trang phục, âm nhạc (hát có nhạc đệm bởi 

đàn organ), đến không gian biểu diễn… thậm chí việc tương tác giữa người hát và 

khán giả đã có một khoảng cách khá xa, từ sân khấu biểu diễn cho đến khu vực 

dành cho khán giả. Lúc này, khán giả là đối tượng thụ hưởng nghệ thuật một cách 

thụ động, không còn xuất hiện mối quan hệ giao lưu như trong nghi lễ Then cổ. Ở 

phương diện này, chúng tôi  khai thác làn điệu Then cổ nhưng đặt lời mới trong việc 

tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

đồng bào dân tộc Tày, cũng như giới thiệu quảng bá với thế hệ trẻ những giá trị của 

Then theo hình thức mới, bởi những làn điệu Then từ lâu đã ngấm vào tiềm thức 

của đồng bào dân tộc, nên nếu chúng ta khai thác tốt thì sẽ có hiệu quả.  

Hai là, sáng tác các ca khúc dựa trên giai điệu của Then và dân ca Tày, 

Nùng. Đây là hình thức sáng tác dựa trên chất liệu và tuyến giai điệu đặc trưng của 

hát Then, các nhạc sỹ sẽ xây dựng thành những tác phẩm thanh nhạc (nhạc mới) 

dựa trên những nội dung, chủ đề về miền núi. Ví dụ: bài hát “đi học” của nhạc sỹ 

Bùi Đình Thảo; bài hát “suối Lê Nin” của nhạc sỹ Phạm Tuyên được xây dựng dựa 

trên nền giai điệu của Then “pây tàng” vùng Ngân Sơn - Bắc Kạn; bài hát “lên Xứ 

Lạng” của nhạc sỹ Đinh Thìn được xây dựng trên giai điệu của Then “pước vong” 

vùng Văn Quan - Lạng Sơn…  

Ba là, Then văn nghệ còn được dàn dựng theo các hình thức biểu diễn trên 

sân khấu như: 

-Hình thức biểu diễn đơn ca có múa phụ họa: 

Để dàn dựng theo hình thức này đòi hỏi người nghệ sỹ phải có trình độ cao 

về hát Then và sử dụng đàn tính, có khả năng phân tích âm nhạc thì mới có thể thực 

hiện được vì chỉ cần nghệ sỹ đánh sai, thừa hoặc thiếu đi một nhịp thì lập tức đội 

hình múa sẽ rối loạn, lúng túng dẫn đến hỏng chương trình. Các động tác múa có 
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thể dựa trên chất liệu múa Then cổ truyền đã được sân khấu hóa hoặc có thể theo 

chủ đề tác phầm. Ví dụ như tác phẩm “phua bộ đội mìa dân quân” có thể cho múa 

đôi với nhân vật là anh bộ đội và cô dân quân. Người nghệ sỹ đứng hát, ngồi ghế 

hoặc di chuyển đi lại tùy theo ý đồ đạo diễn. Đối với các tiết mục Then có hơi 

hướng của Then nghi lễ thì nên ngồi xếp bằng theo đúng nguyên bản và tốp múa 

nên múa chầu.  

-Hình thức song ca nam nữ: 

Trong hát Then nghi lễ không có hình thức song ca nam nữ vì hát Then là hát 

nghi lễ, hát thiêng nên không có yếu tố giao duyên tự tình giữa trai gái. Tuy nhiên, 

hiện nay, một số nhạc sĩ có thể áp dụng hình thức này cho Then văn nghệ. Những 

tiết mục ca ngợi tình yêu lứa đôi như: “đi hội ngày xuân” của Hoàng Minh Thông 

hay “nặng tình xưa” của Dàng Cừ… đều có thể hát theo hình thức song ca đối đáp 

nam nữ rất hợp lý và có sáng tạo. 

-Hình thức acapella: 

Đây là hình thức thanh nhạc của phương Tây. Đó là lối hát hợp xướng không 

nhạc đệm. Hình thức acapella đòi hỏi người hát phải có trình độ rất cao về thanh 

nhạc. Nhiều đoàn nghệ thuật khu vực Việt Bắc như đoàn Nghệ thuật Cao Bằng, nhà 

hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã áp dụng acapella vào một số tiết mục dân ca 

Tày - Nùng như: “sli lượn tìm nhau” - dân ca Nùng, “osi xita” - Dân ca Ngạn,… Có 

thể xây dựng một số làn điệu như làn điệu “tò mạy” của Then Tày và làn điệu Then 

Nùng theo hình thức này. Tuy vậy, hình thức này chỉ sử dụng trong các đơn vị nghệ 

thuật chuyên nghiệp. 

-Hình thức tốp ca Then: 

Thông thường, hát tốp ca Then phải có từ 3 người trở lên. Hình thức thể hiện 

này không đòi hỏi sự chau chuốt kỹ càng của từng cá nhân nhưng nó đòi hỏi phải 

đảm bảo sự đồng đều trong hát cũng như đàn. Có thể có tốp múa phụ họa hoặc 

chính sự di chuyển, đi lại của tốp Then cũng sẽ tạo nên sự phong phú cho tuyến và 

đội hình biểu diễn. Nhưng đối với hình thức hát tốp, phải xây dựng hòa thanh cho 

thanh nhạc cũng như nhạc khí. Việc cách điệu cho trang phục hát Then cũng rất cần 



142 

phải lưu tâm đến tính dân tộc ở trong đó. Nghĩa là khi thiết kế, dù phá cách đến đâu 

vẫn phải tôn trọng kiểu mẫu cổ truyền đã tạo nên đặc điểm tiêu biểu cho trang phục 

Tày- Nùng. Tránh trường hợp sau khi thiết kế, khán giả nhất là những người dân tộc 

xem biểu diễn lại không nhận ra đây là trang phục của dân tộc mình. 

Như vậy, với nhiều hình thức cải biên khác nhau, Then văn nghệ đã góp 

phần quảng bá giá trị nghệ thuật của NTTD Then đến với công chúng một cách hữu 

hiệu. Tuy vậy cải biên và nâng cao như thế nào trong Then văn nghệ là việc rất 

đáng bàn. Cải biên và dàn dựng các tiết mục trong Then văn nghệ phải đảm bảo tính 

kế thừa, phát triển mà vẫn giữ nguyên được tính nguyên bản của Then nghi lễ 

không thì nó sẽ chuyển hẳn sang một hình thái văn nghệ khác. Có thể phối khí hòa 

thanh, đặt lời mới trong Then văn nghệ hay thiết kế trang phục trình diễn theo 

phong cách mới nhưng phải đảm bảo đúng chất liệu dân gian của hình thức diễn 

xướng này. Điều này đảm bảo thể hiện được những cái hay cái đẹp của Then, tránh 

tình trạng lạm dụng quá mức việc cải biên mà làm Then bị biến dạng, chuyển sang 

dạng thức khác. Đặc biệt, đối với việc hòa âm cho các loại nhạc cụ trong tiết mục 

hát Then phải đảm bảo cho hai nhạc cụ là cây đàn tính và chùm xóc nhạc nổi bật và 

giữ vai trò chủ đạo trong hòa thanh, tránh trường hợp sử dụng cả dàn nhạc để đệm 

cho hát Then mà không dùng đến cây đàn tính. 

4.2.2.2. Chỉnh biên về nhịp, tiết tấu và bố cục các trích đoạn Then nghi lễ để 

đưa lên trình diễn trên sân khấu 

      * Thực trạng chỉnh biên: 

Các tiết mục hát Then cải biên theo hướng này thường là những trích đoạn 

Then nghi lễ nguyên bản cả về lời ca và giai điệu. Thời gian qua, nhiều trích đoạn 

hát Then nghi lễ đã được đưa lên sân khấu, đưa vào giảng dạy của trường Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc như: xỉnh an (Then Nùng), pắt mèng pắt ngoàng 

(Then Tày Bình Gia, Lạng Sơn), quá hải (Then Nùng)… Tuy nhiên, để có thể lên 

được sân khấu chuyên nghiệp thì các trích đoạn này cần phải được gọt dũa và nâng 

cao về nhịp, cấu trúc. Nghĩa là cần phải giảm bớt hiện tượng đảo phách và nối thêm 

hoặc cắt bớt trường độ giữa các các câu hát để tránh sự ngược nhịp. Ngoài ra cần 
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phải kết cấu lại các đoạn trong bài, phải làm nổi bật những đoạn êm dịu hoặc cao 

trào. Việc cải biên như vậy sẽ đem lại cảm giác gần gũi cho đồng bào dân tộc và sự 

mới lạ cho những người ở vùng khác khi tiếp xúc với hát Then vì chỉ có Then nghi 

lễ mới mang đầy đủ giá trị về cả giai điệu và ca từ cho hát Then. Tuy nhiên đây là 

hướng cải biên rất mới mà rất ít nơi làm được. Vấn đề khó khăn nhất trong công tác 

cải biên Then theo hướng này đó là đòi hỏi người thực hiện phải có vốn am hiểu rất 

cao về Then nghi lễ; phải nắm được những quy tắc, lề lối trong cách hát, cách xử lý 

từng nhấn nhá trong câu hát. Ngoài ra người thực hiện cần phải có kiến thức cơ bản 

về âm nhạc, biết cách bố cục tác phẩm âm nhạc để nâng cao, hoàn chỉnh cấu trúc 

cho các trích đoạn Then thành tiết mục biểu diễn.  

Cốt lõi của việc cải biên các làn điệu Then nghi lễ là nâng cao về cấu trúc 

cho các trích đoạn Then. Nghĩa là trong đoạn trích phải có cao trào, có điệp 

khúc, có đoạn sôi nổi và có đoạn dịu dàng; những câu hát rườm rà, không tròn 

nhịp hoặc không tiêu biểu thì cần giản lược nhưng vẫn phải đảm bảo trọn vẹn về 

nội dung cho đoạn trích. Việc làm này là cần thiết vì các đoạn nhạc trong hát 

Then thường rất dàn trải, nhiều cuộc lễ Then phải tận gần đoạn giữa vào khoảng 

1 đến 2 tiếng bắt đầu vào cuộc Then mới xuất hiện cao trào; ngoài ra cần gọn lại 

lời ca vì nhiều đoạn trích như đoạn trích “pây sứ” của Then Tràng Định, Lạng 

Sơn dài đến hơn 1000 câu. 

Việc đưa Then nghi lễ trở thành tiết mục biểu diễn là rất cần thiết vì chỉ 

trong hình thức này, những giá trị cao nhất về âm nhạc của hát Then mới được biểu 

hiện đấy đủ. Sự đầy đủ ấy thể hiện qua ca từ, qua từng cách nhấn nhá trong câu hát. 

Điều này đòi hỏi các nghệ sỹ khi thể hiện phải hết sức cẩn trọng vì chỉ cần hát sai 

khác đi một nốt luyến láy thì lập tức Then nghi lễ sẽ trở thành Then mới và mất đi 

cái đẹp vốn có, dẫn đến việc cải biên các làn điệu Then nghi lễ lên sân khấu không 

thành công. Chúng ta chỉ bó gọn, khuôn lại Then nghi lễ cho phù hợp với câu trúc 

của tác phẩm âm nhạc chứ không nên lược hết những nốt luyến láy và cách hát của 

các nghệ nhân. Muốn làm được việc đó thì cần phải mời các nghệ nhân đến dạy hát, 

dạy những cách hát đổ, hát luyến tinh tế của họ.  
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Vấn đề khai thác múa từ nghi lễ Then cổ tới việc dàn dựng trên sân khấu 

cũng được quan tâm và sáng tạo, ví dụ như ở nghi lễ thì các động tác múa chầu 

thường tự do ít theo đội hình cố định hay động tác không đồng đều thì khi đưa lên 

sân khấu phải thực hành sao cho đẹp hơn, đồng đều hơn và theo tuyến đi mà người 

dàn dựng hướng dẫn. Cũng như vậy, động tác chèo thuyền thì trong nghi lễ thường 

được mô tả qua lời ca  kết hợp với động tác chèo bằng quạt của thầy Then nhưng 

khi đưa lên sân khấu thì có thể dàn dựng theo đội hình con thuyền, mũi tên với 

những động tác tay và thân người chuyển động như mái chèo, tay với chân xiến đi 

lại trên sân khấu tạo như chiếc thuyền đang trôi theo dòng nước; hay như múa miêu 

tả hình thức Shaman thì người đóng thầy Then cũng phải bật nẩy người, nhảy bật 

khỏi mặt sàn xong nhập ngã vào hàng rào phía sau như trong nghi lễ tuy nhiên đội 

hình, hướng nhập phải được quay mặt ra khán giả chứ không chỉ quay vào bàn thờ 

Then như trong nghi lễ… Lưu ý khi lên sân khấu dù cải biên các động tác cho có 

thẩm mỹ hơn, đều hơn nhưng phải theo luật động động tác và phải tuân thủ qui định 

của hình thức múa lễ. Điều này yêu cầu người dàn dựng phải có sự quan sát, có 

chuyên môn nghệ thuật và đặc biệt phải hiểu về tiến trình nghi lễ. Để có được tác 

phẩm biểu diễn thành công thì yếu tố trang trí không gian cũng như sắp đặt cũng vô 

cùng quan trọng. Ví dụ, không gian thực hiện nghi lễ trên sân khấu cũng phải chia 

thành hai: khu vực thiêng của Then hành lễ và khu vực dành cho những người tham 

gia thể hiện bằng sự sắp đặt lễ, không gian bởi chiếc chiếu; khi trình diễn những 

nghi thức chính thì mọi người không được vào khu vực thiêng của thầy Then. 

Lễ vật trên sân khấu thường được đặt ở giữa, trước mặt các thầy Then, 

thường sắp đặt đơn giản hơn thực tế nhưng phải đầy đủ lễ vật cần thiết như: bát 

hương, gạo, nước, hoa quả, oản bỏng, ấn Then…và có thể có cả đồ mặn như gà, thịt 

lợn sống… (tùy theo từng trích đoạn). Tuy nhiên qua quá trình dàn dựng, biên đạo 

những trích đoạn Then cổ trên sân khấu thì tác giả nhận thấy nếu như lễ vật không 

đủ, không thắp hương thì diễn viên biểu diễn không được “nhập tâm” và có thể do 

yếu tố  “thiêng” (tác giả và những người thực hiện chưa giải thích được) mà mỗi khi 

biểu diễn Then cổ- Then nghi lễ trên sân khấu thường hay phải “xin phép” tại nhà 
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thầy Then- nơi khảo sát nghi lễ, sáng tác, sưu tầm để được trình diễn các nghi thức 

thì chương trình biểu diễn đó thành công còn nếu không sẽ có vấn đề không thuận 

lợi như: hát quên lời, múa quên động tác, đội hình không chuẩn xác như ý đồ dàn 

dựng, mícro không bắt tiếng… 

Việc trang trí trên sân khấu cũng phải tuân thủ theo yếu tố thiêng của không 

gian: có hai không gian đó là dành cho thầy Then làm lễ (mô tả bằng không gian 

của các chiếu rải) và dành cho người tham gia lễ thì được sắp xếp đội hình bên 

ngoài, xung quanh chiếu và lễ vật. Nếu như thể hiện các động tác múa và đội hình 

nào đó trên sân khấu mà cần di chuyển thì nhất thiết không được giẫm lên chiếu nơi 

thầy Then ngồi (làm vấy bẩn); trang trí còn được thể hiện ở việc treo những dàn cỗ 

én, cắt cây hoa cây tiền phải giống như trong lễ; hoặc trang phục thầy Then phải 

phù hợp với các chương đoạn, nhân vật muốn thể hiện (khi nhập đồng tại các cửa 

Then)… Để có được những yếu tố ấy nhất thiết phải kết hợp bố cục sân khấu, hình 

khối cũng như màu sắc ánh sáng thì sẽ đem lại một tiết mục hoàn chỉnh, vẫn giữ 

được tính thiêng của NTTD nghi lễ Then khi đưa lên trên sân khấu. 

Bên cạch đó, việc cải biên Then nghi lễ theo hướng sân khấu hóa còn tận dụng 

sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại: phục trang khi đưa lên sân khấu thường là sự 

cách điệu để đẹp hơn nhưng phải tuân thủ qui cách của những trang phục gốc. Riêng 

thầy Then thì mặc những trang phục được thiết kế giống như thầy Then trong nghi lễ 

thực để tạo nên sự tôn trọng về tín ngưỡng, tránh sự lòe loẹt, cải cách quá so với thực 

tế. Còn đạo cụ cũng được thiết kế giống như các đạo cụ thầy Then sử dụng nhưng 

nên cải cách: kiếm, ấn; riêng những diễn viên “đóng” vai thầy Then thì phải sử dụng 

đàn tính, xóc nhạc, quạt… là thật để sử dụng trình diễn còn các diễn viên “đóng” phụ 

Then và người tham gia thì sử dụng đạo cụ múa. Ánh sáng thường sử dụng những 

gam màu vàng, màu đỏ, tím để tạo nên sự huyền ảo như trong nghi lễ; hay khói nhân 

tạo sẽ sử dụng vào những chương đoạn nhập - xuất hồn trong trình diễn sẽ tạo nên 

một không gian vừa hư vừa thực, tạo cảm giác huyền bí đối với người xem trình diễn 

(khán giả) nghi lễ Then trên sân khấu gần giống như thực tế và tạo sự hưng phấn hơn, 

“diễn xuất” đạt hơn của các diễn viên tham gia biểu diễn… 
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Đồng thời, để phát huy mối tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả trong các tiết 

mục Then, đạo diễn cần chú ý khai thác, lồng ghéo các nội dung như phát lộc, mời 

rượu, thậm chí là mời khán giả cùng giao lưu hát múa cùng… Điều này đã được 

nhiều đạo diễn sân khấu khai thác thành công khi đưa giá trị NTTD của tín ngưỡng 

Mẫu tứ phủ lên trên sân khấu. Ví dụ như: vở diễn “tứ phủ” của đạo diễn Việt Tú; 

chương trình “tâm linh Việt” của đoàn kịch Hình thể Nhà hát Tuổi trẻ… 

Việc cải biên Then nghi lễ đưa lên sân khấu cần phải tiến hành nhanh, song 

song với việc nghiên cứu Then nghi lễ. Đây cũng chính là một hình thức bảo tồn và 

phát huy NTTD Then nghi lễ một cách rất hữu hiệu, góp phần bảo tồn di sản văn hóa 

dân tộc dưới dạng động.  

Tháng 9 năm 2015, tác giả luận án cùng với nhóm nghiên cứu đã cố vấn 

nghệ thuật, biên đạo và dàn dựng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái 

Nguyên xây dựng một chương trình biểu diễn Then nghi lễ đặc trưng riêng của 

huyện Bắc Sơn tham gia “liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái 

toàn quốc lần thứ 5, năm 2015”. Chương trình được tập luyện và dàn dựng rất công 

phu, độc đáo, lựa chọn trích đoạn, tôn trọng nguyên tắc nghi lễ, giữ nguyên tối đa 

bản gốc với 10 chương Then (nội dung cụ thể trong phụ lục) như một cuộc trình 

diễn thật sự được mô phỏng trên sân khấu, nổi bật nhất là phần múa phụ họa ở mỗi 

chương đoạn mà đoàn quân Then qua các cửa. Tuy nhiên do sân khấu hóa nên yếu 

tố nhập đồng không còn mà tái hiện như trong lễ mà dưới những thủ pháp nghệ 

thuật khác như: có sự sáng tạo mới về trang phục, đạo cụ, ánh sáng,… bên cạnh đó 

bổ sung thêm các động tác múa dựa trên qui luật và tính chất của múa trong nghi lễ, 

phát triển hơn về các tuyến đi, đội hình và đặc biệt là các câu hát nói chúc mừng của 

thầy Then trong nghi lễ để phù hợp với sân khấu. Chương trình biểu diễn đã được 

nhóm nghiên cứu dịch toàn bộ ra tiếng Kinh và trình chiếu cho khán giả xem để 

cảm nhận chính xác về ý nghĩa của từng trích đoạn. Chương trình đã được hội đồng 

thẩm định nghệ thuật đánh giá cao, được giải A toàn đoàn và để lại ấn tượng sâu sắc 

tới khán giả tham dự liên hoan. Điều này thêm phần khẳng định sức sống mạnh mẽ 

của NTTD nghi lễ Then nói chung và nghi lễ Then Bắc Sơn nói riêng. 
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Từ thực tế này sẽ đặt ra về sự cần thiết sáng tạo không gian mới trên sân 

khấu cho cho việc khai NTTD nghi lễ Then như thêm vào các yếu tố kỹ thuật hiện 

đại: ánh áng màu, đèn chiếu, kể cả âm nhạc mới, múa,… trên cơ sở khai thác tính 

biểu tượng về vũ trụ quan trong Then của người Tày? Đó là cách khai thác, phát 

huy trên cơ sở làm mới NTTD nghi lễ Then trong cuộc sống đương đại? Đây là một 

vấn đề đáng bàn luận nhưng với khuông khổ hạn chế của một luận án thì chúng tôi 

sẽ chỉ đưa là như một gợi mở cho những nghiên cứu sau này của tác giả hoặc của 

những nhà nghiên cứu khi đi sâu vào vấn đề khai thác NTTD nghi lễ Then. 

         *Một số luận bàn từ phương diện lý thuyết:  

Từ phương diện lý thuyết về nghệ thuật trình diễn thì văn hóa dân gian như 

một quá trình giao tiếp năng động và nghiên cứu không chỉ trên văn bản mà trong 

thực tế trình diễn, vào một thời điểm nhất định mà người thực hành nghi lễ trình 

diễn cho cho những người tham dự vừa với tư cách vừa là tín chủ vừa là người 

thưởng thức. Nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then mang đậm tính nguyên hợp là vì 

vậy. Theo đó, việc khai thác một số thành tố nghệ thuật trình diễn Then trên sân 

khấu có thể hiểu là đưa một số nghi lễ, dạng thức nghệ thuật truyền thống được thực 

hành trong nghi lễ lên sân khấu hiện đại. Điều đó có nghĩa là khai thác yếu tố nghệ 

thuật, tước bỏ yếu tố thiêng được tạo bởi không gian và môi trường nghi lễ dẫn đến 

phá vỡ tính nguyên hợp của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then. Trong cuốn Lý luận 

sân khấu hóa thì tác giả Phạm Duy Khuê đã khẳng định bản chất của sân khấu hóa 

là: “không thể là cái gì khác ngoài tính sân khấu (tính tự biểu diễn) và tính kịch hiện 

hữu trong các cuộc trình diễn, được cấu tứ theo một mô thức nhất định, để đạt tới 

mục đích tối cao của cuộc trình diễn có chủ đề về một ý tưởng”. Việc khai thác giá 

trị của nghệ thuật trình diễn Then lên sân khấu hiện đại thì vẫn phải đảm bảo tính 

sân khấu (phục vụ khán giả) và tính kịch có chủ đích trong mỗi vở diễn (nếu khai 

thác nghi lễ Then ở loại hình kịch). Và điều này cho thấy rằng mục đích cuối cùng 

của sân khấu hóa vẫn là truyền tải những ý nghĩa nào đó xoay quanh nội dung của 

nghi lễ, góp phần giúp khán giả hiểu hơn về những giá trị của nghi lễ Then, một 
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nghi lễ quan trọng của đời sống tinh thần người Tày qua các cách thức biểu đạt khác 

nhau. 

Trong thời gian qua, một số đạo diễn sân khấu tìm cách sân khấu hóa nghi lễ 

Then với mục đích giới thiệu những giá trị của nghệ thuật truyền thống của đồng 

bào (người Tày, Nùng) đến với khán giả, giúp khán giả hiểu hơn về một trong 

những loại hình nghệ thuật gắn liền với tín ngưỡng, mà không phải ai cũng có điều 

kiện tìm hiểu để hiểu đúng. Khi thưởng thức những tiết mục, vở diễn khai thác một 

số thành tố nghệ thuật của nghi lễ Then trong thời gian vừa qua, về cơ bản người 

tham dự có thể cảm nhận được về nghi lễ Then như một loại hình diễn xướng có 

tính nguyên hợp, mang tính biểu cảm cao về mặt nghệ thuật, có tính giáo dục về 

truyền thống của tộc người. Tuy nhiên, khi sân khấu hóa nghi lễ Then, hay khai thác 

một số thành tố của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then, có nghĩa là đã mang nghi lễ 

Then ra khỏi không gian thiêng (gắn liền với bàn thờ Then, gia tiên, mộ tổ,…) và 

đưa nghi lễ Then vào trong không gian sân khấu (không gian có tính giải trí). Đồng 

thời, những thành tố nghệ thuật như ngôn từ, mỹ thuật, âm nhạc và thậm chí một số 

đạo cụ của ông/ bà Then cũng được cải biến cho phù hợp với không gian nhà hát 

(hay trên sân khấu) để phục vụ công chúng.  

Vì vậy, dưới góc độ nghiên cứu thì dù khai thác dưới góc độ nào và có sự 

đầu tư kỹ lưỡng thì việc khai thác những giá trị của nghi lễ Then lên sân khấu vẫn 

không thể thỏa mãn được giới chuyên môn sân khấu, cũng như bản thân những ông/ 

bà Then thực sự, bởi theo chia sẻ của một số người làm Then thì những diễn viên 

múa Then trên sân khấu chỉ giống nhiều động tác, chứ không biểu đạt được sắc thái 

riêng của múa Then. Hay để múa Then được thăng hoa thì người múa phải có căn 

và chỉ phát lộ trong đúng không gian tín ngưỡng mà thôi. Chính vì điều này nên giỏi 

lắm thì diễn viên múa chỉ có thể làm giống mà không hiểu ý nghĩa của từng cử chỉ, 

động tác, điệu bộ mà mình đang thể hiện.  

        Có thể xem xét sự giống và khác nhau giữa nghệ thuật trình diễn Then sân 

khấu với nghệ thuật trình diễn Then nghi lễ Then qua bảng so sánh dưới đây: 
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Bảng 4.1: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa nghệ thuật trình 

diễn Then sân khấu với nghệ thuật trình diễn Then nghi lễ 

So sánh 
Nghệ thuật trình diễn then nghi 

lễ 

Nghệ thuật trình diễn then sân 

khấu. 

Mục đích 

Hướng đến yếu tố chủ đạo: tín 

ngưỡng và tâm linh (Yếu tố giải 

trí xuất hiện ở phần hội) 

Yếu tố giải trí giữ vị trí chủ 

đạo. 

Chủ thể của 

nghi lễ 
Ông/ bà Then Diễn viên 

Khách thể của 

nghi lễ 

Gia chủ, người thân và bà con 

láng giềng, đồng môn Then. 

Người dân quan tâm và du 

khách. 

Không gian Thiêng (mang tính tín ngưỡng). Giải trí. 

Nghệ thuật ngôn 

từ 

Theo trình tự của đoàn quân 

Then. 

Trích đoạn theo ý đồ của đạo 

diễn. 

Nghệ thuật tạo 

hình 

Chủ yếu là hình thức cắt dán 

giấy màu. 

Kết hợp nhiều yếu tố, có sự 

hỗ trợ của những thiết bị sân 

khâu chuyên nghiệp. 

Nghệ thuật âm 

nhạc 

Chủ yếu sử dụng cây Tính tẩu, 

xóc nhạc và không qua hệ thống 

trang âm. 

Có sử dụng thêm nhạc cụ 

đệm được thu sẵn (hoặc đàn 

óc gan) và có hệ thống trang 

âm hỗ trợ âm thanh. 

Nghệ thuật múa 

Tùy theo từng chương đoạn 

trong Then, chủ yếu là múa 

chầu, múa sluông, múa tán hoa, 

múa quang cầu, chèo đò,... 

Tùy theo ý đồ của đạo diễn và 

chủ yếu chỉ là múa chầu. 

Sự tương tác 

giữa người trình 

diễn và người 

thưởng thức 

Thường xuyên theo diễn trình 

của nghi lễ và mang tính chủ 

động (ai có khả năng đều có thể 

tham dự). 

Hầu như không có và khán 

giả đón nhận tiết mục Then 

theo kịch bản, ý đồ của đạo 

diễn sân khấu. 
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Việc đưa nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then lên sân khấu sẽ không thể 

truyền tải hết những nét đặc sắc của loại hình diễn xướng này, và mỗi đạo diễn sẽ 

tái hiện những giá trị nghệ thuật của loại hình diễn xướng này theo những nét 

riêng, sở trường của mình, tức là nó trở thành một nghệ thuật trình diễn trên sân 

khấu với những sáng tạo mới. Trong bối cảnh những giá trị nghệ thuật của nghi lễ 

Then dần bị mai một bởi sự vận động của xã hội, cả từ nguyên nhân  chủ quan đến 

những yếu tố khách quan thì việc sân khấu hóa nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then 

vẫn là việc làm cần thiết, qua đó góp phần bảo lưu giá trị nghệ thuật trình diễn 

nghi lễ Then dưới một dạng thức khác. Từ góc độ thưởng thức thì những ai quan 

tâm, hiểu biết về loại hình nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then vẫn mong ngày càng 

có nhiều những vở diễn, tiết mục múa, hát được lấy cảm hứng, khai thác từ  kho 

tàng văn hóa nghệ thuật của dân tộc Tày, Nùng, và nghi lễ Then được xem là một 

loại hình tiêu biểu. 

Như vậy, vẫn biết là việc đưa nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then lên sân khấu 

sẽ không thể truyền tải hết những nét đặc sắc của loại hình diễn xướng này, và mỗi 

đạo diễn sẽ tái hiện những giá trị nghệ thuật của loại hình diễn xướng này theo 

những nét riêng, sở trường của mình, tức là nó trở thành một nghệ thuật trình diễn 

trên sân khấu với những sáng tạo mới. Trong bối cảnh những giá trị nghệ thuật của 

nghi lễ Then dần bị mai một bởi sự vận động của xã hội, cả từ nguyên nhân  chủ 

quan đến những yếu tố khách quan thì việc sân khấu hóa nghệ thuật trình diễn nghi 

lễ Then vẫn là việc làm cần thiết, qua đó góp phần bảo lưu giá trị nghệ thuật trình 

diễn nghi lễ Then dưới một dạng thức khác. Từ góc độ thưởng thức thì những ai 

quan tâm, hiểu biết về loại hình nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then vẫn mong ngày 

càng có nhiều những vở diễn, tiết mục múa, hát được lấy cảm hứng, khai thác từ  

kho tàng văn hóa nghệ thuật của dân tộc Tày, Nùng, và nghi lễ Then được xem là 

một loại hình tiêu biểu 

4.2.3. Một số hoạt động nhằm khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị  

Lạng Sơn là một trong số ít tỉnh có đội ngũ thầy Then đông đảo và cũng là 

tỉnh dành nhiều quan tâm cho việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa Then. Trong nội 
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dung này chúng tôi tập trung giới thiệu về Lạng Sơn như là một điểm sáng về các 

hoạt động khai thác, bảo tồn và phát huy NTTD nghi lễ Then. 

Thời gian qua tỉnh Lạng Sơn đã mở các lớp truyền dạy hát Then - đàn tính 

cho các hạt nhân văn nghệ quần chúng tại cơ sở. Kết quả trong những năm qua 

trung bình mỗi năm tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ 01 - 02 lớp truyền dạy dân ca cấp 

tỉnh, 10- 15 lớp truyền dạy dân ca cấp huyện, thành phố, các câu lạc bộ và ở cơ sở 

thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người. Phối hợp với ngành giáo dục và 

đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “trường học thân thiện, học sinh 

tích cực” bằng cách khai thác nghệ thuật âm nhạc Then cho giáo viên, lồng ghép 

việc truyền dạy đàn và hát dân ca trong chương trình đào tạo ngoại khóa của nhà 

trường. Từ đó, phát triển mở rộng các tổ chức sinh hoạt hát Then đàn tính dành cho 

cộng đồng như: hội bảo tồn dân ca, các loại hình câu lạc bộ, tổ đội văn nghệ nhằm 

đẩy mạnh phong trào hát Then đàn tính trong cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, 

tạo ra không gian văn hóa lành mạnh nhằm tạo điều kiện cho di sản văn hóa Then 

được bảo lưu, trao truyền, nuôi dưỡng và phát triển thông qua các kỳ liên hoan 

Then; các dịp lễ hội, các hội thi, hội diễn, các hội nghị… phục vụ nhu cầu giao lưu 

giải trí của nhân dân cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Trong năm 2015, nhóm nghiên cứu, sưu tầm thuộc Khoa Nghiệp vụ Văn hóa 

và Du lịch trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã sưu tầm, nghiên cứu 

phát triển thành đề tài cấp Bộ về vấn đề đưa NTTD Then vào trong các hoạt động 

giảng dạy. Nhóm đã bảo vệ thành công Giáo trình đàn hát Then trước hội đồng 

thẩm định nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Hiện nay 

nhóm nghiên cứu đang tiến hành in thành quyển lưu hành chính thống để đưa vào 

giảng dạy tại nhà trường.  

Thúc đẩy du lịch thông qua các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống 

cũng là một trong những giải pháp thiết thực được nhiều nước trong khu vực áp 

dụng. Những “đặc sản” văn hóa này được khéo léo biến thành điểm nhấn, tạo hứng 

khởi đặc biệt cho đông đảo du khách. Không bỏ qua xu hướng này, gần đây ngành 

du lịch ở Lạng Sơn cũng đã quan tâm đến việc đưa NTTD nghi lễ Then gắn kết sân 
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khấu biểu diễn với phát triển du lịch. Một số chương trình, trung tâm biểu diễn nghệ 

thuật đã nghiên cứu đưa mô hình này có hệ thống để phục vụ du khách. Tuy nhiên, 

đến nay, sự gắn kết nêu trên mới dừng ở mức “mạnh ai nấy làm”.  

Gần đây, du khách có thể lắng nghe những làn điệu Then văn nghệ tại một số 

điểm du lịch như Trung tâm văn hóa tỉnh hay đoàn nghệ thuật của Lạng Sơn. Song, 

những điểm biểu diễn này vẫn chưa “phủ sóng” rộng về mặt thời gian mà chỉ tổ 

chức định kỳ hay theo đặt hàng cho nên nhiều khi không chủ động đưa vào lịch 

trình của mỗi hãng lữ hành. Do đó, việc biến những giá trị của NTTD nghi lễ Then 

trở thành sản phẩm văn hóa và có khả năng sinh lợi, thu hút khách du lịch vẫn còn 

là cả một hành trình. Có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ đơn vị biểu diễn hay đơn vị lữ 

hành chưa nhận thức được những lợi ích từ việc “bắt tay” nhau, mà bởi Lạng Sơn 

vẫn chưa thực sự có đầy đủ hệ thống chính sách để hỗ trợ, kết nối giữa hai ngành 

với mục đích quảng bá NTTD nghi lễ Then đến với đông đảo người dân. Nhiều 

hãng lữ hành đưa khách tới các đơn vị biểu diễn Then nhưng phải đặt lịch, mua 

nhiều vé nhưng không chiết khấu, không giảm giá, trong khi giá tour và lịch trình 

của đoàn du khách đã được lên kế hoạch từ trước, cho nên cuối cùng phải bỏ phần 

thưởng thức NTTD Then ra khỏi lịch trình mỗi khi đến Lạng Sơn (hay một số điểm 

du lịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc). 

Rõ ràng, NTTD Then cũng góp phần mang lại kinh tế cho hoạt động du lịch. 

Thực tế thì phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này cũng tạo ra một sản 

phẩm du lịch có giá trị. Hay nói cách khác, việc gắn kết hai hoạt động này là mối 

quan hệ đôi bên đều có lợi. Du lịch nhờ NTTD nghi lễ Then có thể thu hút thêm du 

khách muốn khám phá những điều mới lạ ở những vùng đấy mà mình đặt chân đến. 

Ngược lại, NTTD nghi lễ Then có thêm “đất” diễn và nguồn kinh phí để tiếp tục 

bảo tồn, phát huy,..  Đây còn là một trong những hình thức hiệu quả để giới thiệu và 

quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tới bạn bè năm châu. Bởi thế, đã đến 

lúc hai ngành văn hóa và du lịch cần có sự phối hợp, đề ra những chiến lược hợp lý 

nhằm phát triển mối liên kết này theo mục tiêu: dùng NTTD nghi lễ Then để làm 

phong phú hơn lịch trình tour, từ đó thu hút du khách. Song song với nghiên cứu 
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xây dựng NTTD nghi lễ Then thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, các ngành chức năng 

cũng cần có biện pháp đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng như nhà hát, trung tâm biểu diễn 

cho đủ yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị bảo đảm chất lượng biểu diễn và đây là 

một trong những giải pháp hiệu quả. 

Trong năm 2016, câu lạc bộ Đình làng Việt đã kết hợp chương trình một 

Tour du lịch cho các hội viên tham quan, trải nghiệm, giao lưu các loại hình nghệ 

thuật truyền thống tại huyện Bắc Sơn. Chương trình đã được phòng văn hóa kết hợp 

tổ chức rất hiệu quả khi mọi người dân Bắc Sơn được thưởng thức các làn điệu dân 

ca cổ như Chèo, Tuồng, Quan họ, Hát xẩm,… từ các nghệ sỹ nổi tiếng; ngược lại 

các thành viên trong câu lạc bộ cũng được giao lưu, thưởng thức các làn điệu Then 

cổ, Then mới âm hưởng vùng Then Bắc Sơn ngay tại nơi Then tồn tại và phát triển. 

Theo chúng tôi nhận thấy đây cũng là một hướng lưu giữ giá trị văn hóa cổ truyền 

rất độc đáo cần phát huy.   

Nếu những giá trị của NTTD nghi lễ Then được bảo tồn gắn liền với yếu tố 

tâm linh và trong môi trường nhất định thì việc phát huy những giá trị của NTTD 

nghi lễ Then, mà ở đó chứa đựng những bài học về làm người, về lối sống, về giai 

điệu,… và việc phát huy này không giới hạn trong những biến thể khác nhau của 

Then cổ (hay còn gọi là Then mới, Then cải biên). Tuy nhiên, như đã phân tích ở 

trên thì việc chọn những giá trị nào của NTTD nghi lễ Then để bảo tồn theo hướng 

tĩnh và giá trị nào bảo tồn theo hướng động rất cần sự nghiên cứu cụ thể và đây 

cũng là một trong những mục đích chính nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi muốn 

nói đến ngoài việc các cơ quan hữu quan tuyên truyền, tạo điều kiện để di sản Then 

nói chung và NTTD nghi lễ Then vận động theo đúng qui luật thì giới nghiên cứu 

cần quan tâm để có được những công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống, là cơ 

sở quan trọng đóng góp cho những chỉ đạo chung về công tác sưu tầm, bảo tồn, phát 

huy giá trị đích thực của Then trong bối cảnh hiện nay. Quan trọng hơn là từ những 

biến đổi ấy vận dụng như thế nào từ chính người dân thông qua cách thức họ ứng 

xử với văn hóa tộc người mình chính là cái nhìn từ góc độ văn hóa học của chúng 

tôi khi nghiên cứu luận án này. 
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Tiểu kết chƣơng 4 

Trong chương 4, luận án đã tìm hiểu biến đổi của NTTD nghi lễ Then: về 

tâm lý thưởng thức của người dân và năng lực trình diễn của thầy Then; về cấu 

trúc nghi lễ và thời gian, không gian trình diễn và về đối tượng người tham gia 

trình diễn. Những nguyên nhân của sự biến đổi này cũng được chúng tôi phân tích 

làm rõ, đó là sự phát triển của đất nước dẫn đến các yếu tố như điện, đường, 

trường, trạm đã được nhà nước đầu tư đến từng bản, góp phần làm nâng cao nhận 

thức của người dân. Quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa sâu rộng cũng ảnh 

hưởng nhiều đến quan niệm về thế giới, con người của đồng bào,… Từ những 

nguyên nhân này, chúng tôi bàn luận về việc bảo tồn và phát huy NTTD Then 

trong cuộc sống đương đại trên cơ sở khảo sát làm rõ thực trạng Then nghi lễ và 

việc bảo tồn NTTD Then nghi lễ. Từ đó, luận án đưa ra những giải pháp nhằm 

khai thác, phát huy, phổ biến NTTD Then nghi lễ trên sân khấu theo những hình 

thức sau: cải biên, khai thác âm nhạc Then nghi lễ, hình thức biểu diễn đơn ca có 

múa phụ họa, hình thức song ca nam nữ, hình thức acapella, hình thức tốp ca 

Then. Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất việc chỉnh biên về nhịp, tiết tấu và bố 

cục các trích đoạn Then nghi lễ để đưa lên trình diễn trên sân khấu, cụ thể là nâng 

cao về cấu trúc cho các trích đoạn Then. 

Những giải pháp như mở các lớp truyền dạy hát Then - đàn tính; nghiên cứu 

và phát hành những ấn bản phẩm liên quan đến Then, NTTD nghi lễ Then; thúc đẩy 

du lịch thông qua các loại hình biểu diễn NTTD nghi lễ Then,… cũng được chúng 

tôi đề cập đến trong một tổng thể các giải pháp. Đây được xem là những việc làm 

góp phần quảng bá hát Then đến với đông đảo quần chúng nhân dân khắp mọi miền 

và quốc tế. Và như vậy, Then là di sản văn hóa quý báu không chỉ là của người Tày- 

Nùng mà còn là của chung của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn và phát huy hát 

Then không chỉ là của riêng ngành văn hóa mà nó là nhiệm vụ chung của toàn xã 

hội, đặc biệt là những người con của quê hương Việt Bắc, những người con của dân 

tộc Tày - Nùng. 
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KẾT LUẬN 

1. Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc văn hóa tộc người, là cơ sở để sáng 

tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Coi trọng bảo tồn, kế thừa phát huy 

những giá trị văn hóa truyền thống bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể là vấn 

đề cần thiết. Then là một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người Tày. 

2. NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn trong không gian văn hóa 

vùng Then Lạng Sơn và không gian văn hóa Then vùng Đông Bắc có mối quan hệ 

gần gũi nhóm Tày, Nùng cũng như mang đậm nét của giao lưu tiếp biến với các tộc 

người khác trong quá trình cộng cư và tiếp xúc văn hóa, mà tiêu biểu là của người 

Kinh trong diễn trình lịch sử.  

3. Các nghiên cứu về diễn xướng nghi lễ Then trước đây chủ yếu tập trung 

làm rõ đặc điểm và sự tham gia của các thành tố nghệ thuật, qua đó làm rõ vai trò 

của NTTD Then trong đời sống cộng đồng nhưng còn thiếu sự nghiên cứu đồng bộ. 

Trong khi đó muốn tìm hiểu NTTD Then thì tất cả những thành tố của NTTD Then 

phải được xem xét tổng thể với những mối liên hệ, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau.Vấn 

đề mà luận án đặt ra là nghiên cứu NTTD nghi lễ Then được xem là tiếp nối những 

công trình nghiên cứu trước đây, góp phần làm rõ những giá trị văn hóa nghệ thuật 

của loại hình này. 

4. Qua tìm hiểu, nghiên cứu về các yếu tố cấu thành nên nghệ thuât trình 

diễn nghi lễ Then, có thể thấy di sản văn hóa Then là sự tổng hòa của các thành tố 

văn hóa như tín ngưỡng, tập quán, lối sống… được biểu đạt dưới sự kết hợp của 

nhiều hình thức nghệ thuật như văn học – âm nhạc – múa – trò diễn – tạo hình,... 

Những yếu tố này được kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một bức tranh xác thực về 

NTTD nghi lễ Then. 

5. Với cách tiếp cận chủ yếu theo lí thuyết không gian văn hóa và NTTD, 

qua khảo sát đại lễ tăng sắc của người Tày ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, luận án đã 

làm rõ đặc điểm NTTD nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn với những 

luận điểm: NTTD nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn là phản ánh nét 
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chung và riêng trong hệ thống Then Tày, Nùng vùng Đông Bắc; mang đậm dấu ấn 

văn hóa của tộc người Kinh; độc đáo trong cách thức thể hiện NTTDNL Then. Qua 

đây cho thấy, nằm trong không gian văn hóa vùng Then Lạng Sơn và không gian 

văn hóa Then Việt Bắc, NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn có mối quan 

hệ gần gũi nhóm Tày, Nùng cũng như mang đậm sự giao lưu tiếp biến với các tộc 

người khác trong quá trình cộng cư và tiếp xúc văn hóa, mà tiêu biểu là của người 

Kinh trong diễn trình lịch sử. 

6. Nhìn dưới góc độ văn hóa học, luận án làm rõ tính nguyên hợp giữa các 

thành tố của nghi lễ Then thông qua sự giải mã các lớp nghĩa trong nghi lễ; chỉ ra 

điểm tương đồng, dị biệt trong cùng nghi lễ Then nhưng ở từng tộc người khác nhau 

(Tày, Nùng); nhận thấy sự tương đồng giữa Then của người Tày Bắc Sơn với tín 

ngưỡng thờ mẫu của người Kinh. Đây là những điểm mới của luận án và là gợi mở 

cho những nghiên cứu của tôi sau này. 

7. Nghệ thuật là sáng tạo, nghi lễ Then chỉ đạt được cấp độ NTTD khi có sự 

sáng tạo của thầy Then và người tham dự. Luận án đã đưa ra những phân tích và 

bàn luận trong từng chương mục, bước đầu khẳng định NTTDNL Then là nguyên 

hợp, là cấp độ cao nhất khi nghi lễ Then được sáng tạo trong trình diễn, được thăng 

hoa cảm xúc trên sân khấu tâm linh để đạt tới NTTDNL Then. 

8. Những giá trị của NTTD nghi lễ Then Bắc Sơn đã được chúng tôi xem xét 

và luận bàn ở những phương diện cụ thể, đó là: phản ánh thế giới tâm linh; kết nối 

cảm xúc giữa người trình diễn với người tham dự; trao truyền và quảng bá văn hóa 

qua các thế hệ. Qua đó, luận án cũng đã chỉ ra giá trị sáng tạo trong trình diễn và mối 

tương tác với người tham dự của thầy Then được xem là vốn quý cần bảo tồn và phát 

huy trong bối cảnh hiện nay, khi quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa sâu rộng rất 

cần xác lập những bản sắc riêng của từng vùng đất, từng dân tộc,…  

9. Việc tìm hiểu về những giá trị của NTTD nghi lễ Then của người Tày đã 

giúp chúng ta hiểu hơn về đời sống văn hóa của đồng bào Tày. Những thành tố 

nghệ thuật trong nghi lễ Then biểu đạt phần nào về nhân sinh quan, thế giới quan 
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của người Tày, về đối nhân xử thế, về sự bình đẳng và mối quan hệ trong cộng 

đồng. Điều đáng quý là những giá trị này được gìn giữ khá nguyên vẹn trong nghi lễ 

Then dù trải qua thời gian thăng trầm của lịch sử. 

10. Giống như nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống  khác, NTTD 

nghi lễ Then của người Tày ngày nay cũng đã và đang biến đổi ở những phương 

diện như tâm lý thưởng thức của người dân, khả năng hành nghề của thầy  Then, 

cấu trúc nghi lễ, thời gian và không gian trình diễn. Sự biến đổi này có nguyên 

nhân chủ quan như nhận thức và mối quan tâm của người dân thay đổi dưới những 

yếu tố tác động của quá trình phát triển đất nước, giao lưu, hội nhập văn hóa sâu 

rộng,… Điều này đặt ra việc cần thiết có những giải pháp hữu hiệu trong việc xác 

lập một số hoạt động khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị của NTTD nghi lễ Then 

theo hướng phát huy những giá trị của NTTD nghi lễ Then của người Tày, mở 

rộng không gian hình thức sân khấu hóa những phần trình diễn mang yếu tố vui 

chơi, giải trí nhưng vẫn tôn trọng và tuân thủ những khung thực hành của nghi lễ. 

Đây được xem là những việc làm thiết thực góp phần quảng bá NTTD nghi lễ 

Then đến với đông đảo người dân bởi xét cho cùng NTTD nghi lễ Then là di sản 

văn hóa quý báu không chỉ là của người Tày mà còn là của chung của nền văn hóa 

Việt Nam.  

Như vậy, có thể xem NTTD nghi lễ Then ở Bắc Sơn nói riêng và trong 

không gian văn hóa của cộng đồng người Tày nói chung là một phần quan trọng 

làm nên diện mạo đời sống văn hóa tinh thần của người Tày. Qua nghiên cứu của 

luận án cho thấy, tính nguyên hợp trong NTTD nghi lễ Then của người Tày vẫn còn 

được bảo lưu lại trong xã hội hiện đại và vẫn còn những ảnh hưởng nhất định trong 

đời sống của người Tày. Việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật 

này không chỉ góp phần gìn giữ những bản sắc của cộng đồng người Tày ở đây mà 

còn có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc, ổn định 

xã hội và góp phần thúc đẩy sự phát triển đa dạng của một trong những loại hình 

văn hóa dân gian đặc sắc này. 
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DANH SÁCH CÁC THẦY THEN, THẦY TÀO Ở TỈNH LẠNG SƠN VÀ 

CHÂN DUNG NHỮNG NGHỆ NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

2.1. Danh sách nghệ nhân Then ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

STT Họ và tên 

Năm sinh, 

giới tính, 

dân tộc 

Địa chỉ 

 

Truyền 

thống, số 

năm 

Năm cấp, thăng 

cấp 

Số con 

nuôi, 

học trò 

1 
Dương Thị 

Lanh 

1972, Nữ, 

Tày 

Thôn Ma 

Hin, xã 

Hưng Vũ 

2 đời, 8 

năm 

Cấp sắc: 2006 

Thăng L1:2010 
0, 150 

2 
Lường Thị 

Tâm 

1960, Nữ, 

Tày 

Thôn Mỏ 

Khuyn, xã 

Tân Lập 

3 đời, 22 

năm 

Cấp sắc: 1992 

Thăng L1:1998 

Thăng L2:2008 

Thăng L3:2013 

0, 1 

3 
Nguyễn 

Thị Đào 

1962, Nữ, 

Nùng 

Thôn Mỏ 

Khuyn, xã 

Tân Lập 

1 đời, 24 

năm 

Cấp sắc: 1990 

Thăng L1:1993 

Thăng L2:1996 

Thăng L3:1999 

 

4 
Lường Thị 

Đứng 

1960, Nữ, 

Tày 

Thôn Mỏ 

Khuyn, xã 

Tân Lập 

2 đời, 17 

năm 

Cấp sắc: 1997 

Thăng L1:2000 

Thăng L2:2003 

Thăng L3:2013 

0, 2 

5 
Hoàng Văn 

Lực 

1991, 

Nam, Tày 

Thôn Mỏ 

Khuyn, xã 

Tân Lập 

2 đời, 3 

năm 

Cấp sắc: 2011 

Thăng L1:2013 

 

 

 

6 
Hoàng 

Công Soạn 

1980, 

Nam, Tày 

Thôn Mỏ 

Đẩu, xã Tân 

Lập 

3 đời, 5 

năm 
Cấp sắc: 2009  

7 Dương Thị 1935, Nữ, Thôn Nam 1 đời, 44 Cấp sắc: 1970 30, 2 
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STT Họ và tên 

Năm sinh, 

giới tính, 

dân tộc 

Địa chỉ 

 

Truyền 

thống, số 

năm 

Năm cấp, thăng 

cấp 

Số con 

nuôi, 

học trò 

Vin Tày Hương 2, 

xã Tân 

Hương 

năm Thăng L1:1996 

Thăng L2:1999 

Thăng L3:2002 

8 
Lộc Thị 

Lan 

1963, Nữ, 

Nùng 

Thôn Nà 

Riềng I, xã 

Quỳnh Sơn 

3 đời, 10 

năm 

Cấp sắc: 1999 

Thăng L1:2000 

Thăng L2:2010 

2, 2 

9 
Dương 

Đình Danh 

1965, 

Nam, Tày 

Thôn Nà 

Riềng I, xã 

Quỳnh Sơn 

1 đời, 23 

năm 

Cấp sắc: 1992 

Thăng L1:1997 

Thăng L2:2004 

2, 19 

10 
Triệu Sinh 

Lâm 

1948, 

Nam, Dao 

Thôn Kha 

Hạ, xã Vũ 

Lễ 

3 đời, 14 

năm 

Cấp sắc: 2000 

Thăng L1:2003 

Thăng L2:2006 

Thăng L3:2009 

Thăng L4:2012 

0, 20 

11 
Lê Thị 

Đính 

1947, Nữ, 

Kinh 

Thống 

Nhất, xã Vũ 

Lễ 

4 đời, 31 

năm 

Cấp sắc: 1983 

Thăng L1:1986 

Thăng L2:1989 

Thăng L3:1992 

Thăng L4:1995 

Thăng L5:1998 

100, 0 

12 
Chu Văn 

Xít 

1968, 

Nam, 

Nùng 

Thôn 

Thống 

Nhất, xã Vũ 

Lễ 

3 đời, 20 

năm 

Cấp sắc: 1994 

Thăng L1:1997 

Thăng L2:2000 

Thăng L3:2003 

24, 0 

13 
Lăng Văn 

Thắm 

1960, 

Nam, 

Nùng 

Thôn 

Thống 

Nhất, xã Vũ 

Lễ 

5 đời, 24 

năm 

Cấp sắc: 1990 

Thăng L1:1993 
8, 0 
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STT Họ và tên 

Năm sinh, 

giới tính, 

dân tộc 

Địa chỉ 

 

Truyền 

thống, số 

năm 

Năm cấp, thăng 

cấp 

Số con 

nuôi, 

học trò 

14 
Chu Thị 

Đồng 

1952, Nữ, 

Nùng 

Thôn Kha 

Hạ, xã Vũ 

Lễ 

1 đời, 27 

năm 

Cấp sắc: 1987 

Thăng L1:1990 

Thăng L2:1993 

Thăng L3:1996 

Thăng L4:1999 

0, 30 

 

15 

Hoàng Thị 

Mậu 

1934, Nữ, 

Tày 

Thôn Làng 

Coóc, xã 

Trấn Yên 

2 đời, 14 

năm 
Cấp sắc năm 22, 0 

16 
Hoàng Thị 

Tháng 

1942, Nữ, 

Tày 

Thôn Lân 

Gặt, xã 

Trấn Yên 

1 đời Cấp sắc năm  

17 Bế Thị Yêu 
1950, Nữ, 

Tày 

Thôn Làng 

Mỏ, xã 

Trấn Yên 

1 đời Cấp sắc năm  

18 
Hoàng Văn 

Huynh 

1938, 

Nam, Tày 

Thôn Làng 

Mỏ, xã 

Trấn Yên 

1 đời Cấp sắc năm  

 

19 

 

Bế Thị Hợi 
1935, Nữ, 

Tày 

Thôn Làng 

Mỏ, xã 

Trấn Yên 

Chưa cập 

nhật 
Cấp sắc năm  

20 
Hoàng Thị 

Thì 

1941, Nữ, 

Tày 

Thôn Đon 

Ngàng, xã 

Trấn Yên 

Chưa cập 

nhật 
Cấp sắc năm  

21 Bế Thị Bài 
1924, Nữ, 

Tày 

Thôn Pá 

Chí, xã 

Trấn Yên 

Chưa cập 

nhật 
Cấp sắc năm  

22 
Dương Thị 

Mỡ 

1935, Nữ, 

Tày 

Thôn Làng 

Gà 2, xã 

Chưa cập 

nhật 
Cấp sắc năm  
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STT Họ và tên 

Năm sinh, 

giới tính, 

dân tộc 

Địa chỉ 

 

Truyền 

thống, số 

năm 

Năm cấp, thăng 

cấp 

Số con 

nuôi, 

học trò 

Trấn yên 

23 
Dương Thị 

Liệu 

1940, Nữ, 

Tày 

Thôn Co 

Rào, xã 

Trấn Yên 

1 đời, 10 

năm 
Cấp sắc năm  

24 
Long Văn 

Hý 

1952, 

Nam, 

Nùng 

Thôn Thái 

Bằng I, xã 

Nhất Hoà 

1 đời, 22 

năm 
Cấp sắc năm 100, 0 

Nguồn: Theo Báo cáo của Phòng Văn hóa thông tin huyện Bắc Sơn, tháng 8-2014 

2.2. Danh sách các thầy Then tham gia cung cấp thông tin 

STT Họ tên 
Tuổi 

(2016) 
Địa chỉ 

1 Hoàng Văn Tâm 35 Vĩnh Trại- Thành phố Lạng Sơn 

2 Dương Đình Danh 55 Quỳnh Sơn- Bắc Sơn- Lạng Sơn 

3 Lường Thị Đứng 56 Tân Lập- Bắc Sơn- Lạng Sơn 

4 Hoàng Văn Lực 25 Tân Lập- Bắc Sơn- Lạng Sơn 

5 Vi Thị Vấn 90 Tri Phương- Tràng Định- Lạng Sơn 

6 Lường Thị Tâm 56 Tân Lập- Bắc Sơn- Lạng Sơn 

7 Nguyễn Văn Soạn 36 Mỏ Đẩu- Tân Lập- Bắc Sơn 

8 Nguyễn Văn Thọ 25 Mai Pha- thành phố Lạng Sơn 

9 Dương Thị Lanh 44 Ma Hin- Hưng Vũ- Bắc Sơn 
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2.3. Danh sách các tổ chức sinh hoạt hát Then-đàn tính trong cộng đồng 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

STT Tên gọi Địa chỉ Dân tộc Số TV 
Sinh 

hoạt 

1 CLB tiếng hát dân ca liên xã 
Huyện Bắc 

Sơn 
Tày, nùng 

10 nam 

20 nữ 
Định kỳ 

2 CLB Hội người cao tuổi Xã Bắc Sơn Tày 
1 nam 

22 nữ 
Định kì 

3 Đội văn nghệ xã Quỳnh Sơn 
Xã Quỳnh 

Sơn 
Tày 

9 nam 

14 nữ 

Không 

định kì 

4 Đội văn nghệ Hội người cao tuổi 
Xã Quỳnh 

Sơn 
Tày 

5 nam 

15 nữ 

Không 

định kì 

Nguồn: Theo Báo cáo của Phòng Văn hóa thông tin huyện Bắc Sơn, 2016. 

2.4. Danh sách các thầy Then, thầy Tào tham khảo ý kiến ngày 19/2/2017 

STT HỌ VÀ TÊN SINH GIỚI CẤP SẮC ĐỊA CHỈ 

1 Nguyễn Văn Đại 

(Then Tày) 

1991 Nam - cấp 2008 

- L1: 2016 

Xã Quan Sơn, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn 

2 Lã Viết Mạnh 

(Then Tày) 

1997 Nam - cấp 2009 

-L1: 2011 

-L2: 2013 

Phường Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn 

3 Hoàng Văn Tâm 

(Then Tày) 

1981 Nam -Cấp 2007 

- L1: 2009 

- L2: 2014 

- L3: 2017 

Xã Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn 

4 Chu Thị Thu 

(Then Nùng) 

1962 Nữ - Cấp: 1993 

- L1: 1998 

- L2: 2003 

Số 4, phường Quảng 

Lạc, thành phố Lạng 

Sơn 
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STT HỌ VÀ TÊN SINH GIỚI CẤP SẮC ĐỊA CHỈ 

- L3: 2008 

5 Nguyễn Văn Thọ 

(Then Tày) 

1991 Nam -Cấp: 2007 

-L1: 2009 

-L2: 2013 

Xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn 

6 Nguyễn Văn Khâm 

(Thầy Tào hiệu 

Pháp Âm) 

1953 

Đã 

mất 

Nam -Cấp chạp: 2003 

-Cấp sắc, thượng 

giảng: 2007 

Xã Vũ Lăng, huyện 

Bắc Sơn 

7 NguyễnVăn Tạng 

(thầy Tào Pháp 

Sơn) 

1972 Nam -Cấp chạp:  

- Cấp sắc:  

Xã Vũ Lăng, huyện 

Bắc Sơn  

8 Bế Trung Thành 

(thầy Tào Thương) 

1968 Nam - Cấp chạp: 1992 

-Cấp sắc, thượng 

giảng: 2012  

Huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn 

9 Bế Văn Sinh 

(thầy Tào Sinh) 

1995 Nam -Cấp chạp: 2012 

-Cấp sắc: 2013 

Huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn 

2.5. Danh sách ngƣời dân giúp việc trong khảo sát các nghi lễ 

STT HỌ VÀ TÊN SINH GIỚI NĂM 

THEO 

ĐỊA CHỈ 

1 Dương Hữu Hồ 1963 Nam 4 Xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 

2 Hà Mai Ven (cấp 

Nghệ nhân ưu tú 

2014) 

1968 Nữ 10 Xã Thùy Hùng, Huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

4 Ma Thị Thư 1942 Nữ 10 Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn 

5 Hoàng Thanh Vắng 1960 Nữ 2 Phường 64, Đèo Ngang, thành 

phố Lạng Sơn 
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6 Dương Thị Liên 1953 Nữ 7 Xã Trí Yên, huyện Bắc Sơn 

7 Dương Thị Đào  1950 Nữ 10 Xã Trí Yên, huyện Bắc Sơn 

8 Dương Thị Thuộc 1930 Nữ 10 Xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn 

9 Hoàng Thị Thời 1947 Nữ  6 Xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn 

10 Dương Thị Vâng 1952 Nữ 7 Xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc 

Sơn 

11 Hoàng Thị Bền 1972 Nữ 2 Xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 

12 Dương Đình 

Quảng 

1996 Nam 1 Xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc 

Sơn 

13 Dương Thị Lâm 1962 Nữ 2 Xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 
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PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG “ĐẠI LỄ THEN CẤP SẮC” VÀ “ĐẠI LỄ TĂNG 

SẮC” Ở HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN 

  

 

3.1. Nghi lễ ngoài mộ Tổ sư của Then Hoàng Văn Lực trong lễ Cấp sắc. Nguồn: 

Tác giả chụp ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 25/3/2011. 

  

3.2. Nghi lễ được diễn ra chủ yếu trong gia đình trong lễ Cấp sắc.  Nguồn: Tác giả 

chụp gia đình Then Lực ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 25/3/2011. 
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3.2. Múa chầu, đàn hát trong lễ Cấp sắc.  Nguồn: Tác giả chụp tại gia đình Then 

Lực ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 25/3/2011. 

 

 

3.3. Nghi thức Shaman Tướng Hổ nhập vào Then ngoặm đầu lợn múa trong lễ 

Cấp sắc. Nguồn: Tác giả chụp tại gia đình Then Lực ở xã Tân Lập, huyện 

Bắc Sơn, 26/3/2011. 
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3.4. Nghi thức Shaman Khách Hoàng, Khách Phượng Nam huân về chứng lễ 

trong lễ Tăng sắc. Nguồn: Tác giả chụp tại ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 

25/3/2011. 

 

3.5. Bàn thờ Then trong lễ Tăng sắc. Nguồn: Tác giả chụp tại xã Tân Lập, huyện 

Bắc Sơn, 24/3/2011. 
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3.6. Các thầy Then đang thực hiện các nghi thức trong lễ Tăng sắc. Nguồn: Tác 

giả chụp tại gia đình Then Lực ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 26/3/2011. 

 

3.7. Cầu hào quang và lễ vật. Nguồn: Tác giả chụp tại xã Tân Lập, huyện Bắc 

Sơn, 25/3/2011. 
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3.8. Nghi thức “Bắt ngựa” về phục vụ cho lễ tăng sắc. Nguồn: Tác giả chụp 

đường lên rừng từ nhà Then Lực tại xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 25/3/2011. 

 

  

3.9. Sớ sắc Cổ của thầy Tào khi tuyên cấp sắc cho Then Lực. Nguồn: Tác giả 

chụp tại mộ Tổ sư ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 25/3/2011. 
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3.10. Người dân tới tham gia trong lễ Tăng sắc. Nguồn: Tác giả chụp tại nhà Then 

Lực ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 29/11/2013. 

 

3.11. Nghi thức: „đóng cương cho ngựa xanh” Nguồn: Tác giả chụp tại nhà Then 

Lực ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 27/11/2013 
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3.13. Thầy Tào Nguyễn Văn Khâm, người cấp sắc cho Then Lực trong nghi lễ “lẩu 

Then cấp sắc hành nghề”.  Nguồn: Tác giả chụp tại nhà Then Lực ở xã Tân 

Lập, huyện Bắc Sơn, 25/3/2011. 

 
3.14. Then Cao Lường Thị Tâm hiệu Huyền Nguyên; Then Hoàng Văn Lực. 

Nguồn: Tác giả chụp tại nhà Then Cao ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 27/11/2013. 
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3.15. Then Lường Thị Đứng hiệu Huyền dẫn và Then Hoàng Văn Lực trong lễ tăng 

sắc lần 1- 2013 cho Then Lực. Nguồn: Tác giả chụp tại nhà Then Lực ở xã 

Tân Lập, huyện Bắc Sơn, 28/11/2013 

 

 

3.16. Gia đình thầy then Hoàng Văn Lực- tác giả chụp ngày 29.11.2013 
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PHỤ LỤC 4 

SƠ ĐỒ MỘT SỐ NGHI LỄ THEN CHÍNH Ở BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN 

 

 

 

4.1. Sơ đồ đại lễ Then. Nguồn: Then Hoàng Văn Lực cung cấp ngày 19/3/2016. 
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4.2. Sơ đồ tiểu lễ Then “Giải hạn”. Nguồn: Nghệ nhân Lường Thị Đứng cung cấp 

ngày 13-4-2016. 

 

 

 
 

4.3. Sơ đồ lễ Then “Cúng 40 ngày” cho người chết. Nguồn: Nghệ nhân, thầy Then 

Dương Đình Danh cung cấp ngày 28/6/2015. 
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4.4. Quy trình tiểu lễ Then “Giả lễ học trò”. 

Thời gian tiến hành nghi lễ Then: 9/01/2017 (tức 12/12/2016 âm lịch).  

Địa điểm diễn ra nghi lễ Then: Làng Trí Yên, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

Gia đình tổ chức nghi lễ: Ông Dương Hữu Khoát (74 tuổi); con trai Dương 

Hữu Hà (47 tuổi); làm lễ chính cho cháu nội là Dương Hữu Hải (24 tuổi) có căn 

“con học trò Quan Đốc học” do tác giả ghi chép 

Mục đích: Khi gia đình ông Khoát có những bất thường trong cuộc sống, 

nhiều việc không tốt xảy đến với gia đình, ông đã đi xem thầy Then và được “phán 

quyết” rằng cháu nội ông là anh Dương Hữu Hải có căn số làm con của Quan Đốc 

học nên anh Hải phải đi thi vào cửa Quan đấy, nếu “vía” của anh Hải đỗ đạt thì thân 

xác anh ở trần gian sẽ gặp điều trắc trở. Vì thế, gia đình ông Khoát phải làm lễ “giả 

lễ học trò” để xin với Vua cha, xin Quan Đốc học khất không đi thi nữa, nếu không 

làm lễ thì anh Hải sẽ chết…. 

Trình tự buổi lễ 

1. Khắp: Sắp binh mã; mời âm binh từ nhà thầy Then tới gia chủ làm lễ 

2. Tháo vế: tẩy uế toàn bộ khu vực thực hành nghi lễ 

3. Biên lễ, biên mâm: Chuẩn bị sắp xếp các lễ vật, đồ mã, …. 

4. Chứng lễ: Sai quân Vua đi quang cầu, chứng lễ vật của gia chủ 

5. Lên đường 

6. Săn hươu, săn nai 

7. Qua sông, vượt biển 

8. Qua các cửa (lễ chính): 5 cửa  

- Cửa 1: Vào cửa Vua Chang Há 

- Cửa 2: Vào cửa bà sinh (12 bà mụ sinh) 

- Cửa 3: Vào cửa năm vị Vua : ứng với quan niệm về ngũ hành, tương 

khắc, tương sinh  
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      Xích đế 

       (Lửa) 

 

 

 

 

Hoắc đế                                                                                      Bạch đế 

 (Thủy)                                                                                         (Kim) 

 

 

 

 

 

      

  

     Thanh đế 

       (Mộc) 

 

- Cửa 4: Vào cửa Vua đốc học (đây là vị vua cai quản, giữ sổ sách ghi số 

mệnh của những người có căn số là con Quan; tổ chức thi cử) 

- Cửa 5: Vào cửa Vua Nam Tào (vị vua này giữ sổ sách báo cáo về việc thi 

cửa giống vua Đốc học; khi làm lễ khất xong thì phải báo cáo để được 

xóa tên; nếu không thì lễ này không hiệu nghiệm) 

9. Lên đường trở về gia đình 

10. Khao binh, tán lộc, đốt mã… 

 

 

Hoàng đế 

(Đất) 
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PHỤ LỤC 5 

HÌNH ẢNH VỀ CÁC THÀNH TỐ NGHỆ THUẬT TRONG NGHI LỄ THEN  

5.1. Thành tố mỹ thuật thể hiện qua đồ vàng mã 

 
5.1.1. Đồ vàng mã trong nghi lễ Then. Nguồn: Tác giả chụp tại lễ tăng sắc Then 

Lực 26/11/2013 

 

5.1.2. Đồ vàng mã trong nghi lễ Then. Nguồn: Tác giả chụp tại lễ tăng sắc Then 

Lực  ngày 26/11/2013. 
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5.1.3. Hình bà thư  Huyền Đạo (Tổ sư ) trong lễ tăng sắc cho Then Lực 

Nguồn: Tác giả chụp tại xã Tân lập, huyện Bắc Sơn ngày 26/11/2013. 

 

5.1.4. Cây cầu hào quang trong lễ tăng sắc cho Then Lực Nguồn: Tác giả chụp tại 

xã Tân lập, huyện Bắc Sơn ngày 26/11/2013. 
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5.2. Thành tố mỹ thuật thể hiện qua trang phục, đạo cụ 

 

 

5.2.1. Trang phục thầy Then. 

 

 

 5.2.2. Mũ Then      5.2.3. Túi Then 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/07/2016 tại nhà Then Danh, xã Quỳnh Sơn, Bắc Sơn. 
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5.2.4. Đai áo     5.2.5.  Mũ Then 

 

 

      

5.2.6. Chuông và phách      5.2.7. Xóc nhạc và thảm nhạc 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/07/2016 tại nhà Then Danh, xã Quỳnh Sơn, Bắc Sơn. 
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   5.2.8. Ấn Then     5.2.9. Quạt Then 

 

 

 

5.2.10. Đàn tính           5.2.11. Đầu đàn tính 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/07/2016 tại nhà Then Danh, xã Quỳnh Sơn, Bắc Sơn. 
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5.2.12. Áo Then            5.2.13. Hốt lệnh 

 

 

        

5.2.14. Dải én trang trí      5.2.15. Trạm binh mã 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 30/6/2016 tại nhà Then Danh, xã Quỳnh Sơn, Bắc Sơn. 
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PHỤ LỤC 6 

VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH VÀ HÌNH ẢNH NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN 

THEN TẠI “LIÊN HOAN HÁT THEN- ĐÀN TÍNH CÁC DÂN TỘC TÀY, 

NÙNG, THÁI TOÀN QUỐC LẦN THỨ V”, TUYÊN QUANG 2015  

 

6.1. Văn bản chƣơng trình “Khửn tàng pây cầu an” (Lên mường trời cầu an) 

Chương trình được diễn ra từ ngày 26-29/11/2013. Tác giả cũng là người 

trực tiếp tham gia với tư cách cố vấn nghệ thuật và dàn dựng. Chương trình dự thi 

trong cuộc thi và đạt giải A. Bản dịch sử dụng dưới đây do tác giả và nhóm nghiên 

cứu thực hiện. 

Nội dung Dịch nghĩa 

Chƣơng một: Trình tấu 

 Nhằng tâu mừa ba vị Đức Phật, Đức 

Phật Quan Âm 

Đức Phật Xích Ca, Đức Phật Vua Cha 

Ngọc Hoàng 

Thái Thượng Lão Quân, 

Tề Thiên Đại Thánh, 

Huyền Thiên Đại Thánh 

Chương một: Báo cáo 

Tâu về ba vị Đức Phật, Đức Phật Quan Âm  

Đức Phật Xích Ca, Đức  Vua Cha Ngọc 

Hoàng  

Thái Thượng Lão Quân  

Tề Thiên Đại Thánh  

Huyền Thiên Đại Thánh  

 Các vị Tướng quan 

 (Nùng bâư tửa tam típ cân lếch chất típ 

cân khang 

 chân dài xỏ giầy hoa 

Chân toa giầy vàng  

Nủng bâu tứa tam tí ăn nẩu, cấu típ ăn 

tai) hát 2 lần 

 

 Các vị Tướng quan  

Mặc chiếc áo ba mươi cân sắt, bảy mươi cân 

gang. 

Chân trái đi giày hoa  

Chân phải xỏ giầy vàng. 

Mặc chiếc áo ba mươi chiếc cúc, chín mươi 

cái khuy. 

Đầu đội mũ đồng cân 

Slip giờ kẻn đảy giờ nảy miac 

Pác giờ kẻn đảy giờ nảy đây 

Giờ này giờ nguyệt viên thiên đức 

10 canh giờ chọn được giờ này đẹp 

Trăm canh giờ chọn được giờ này lành 

Giờ này giờ nguyệt viên thiên đức 
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Giờ nảy giờ ngũ phúc lâm môn 

Lục pháp mì vàm con nam mì tiểng 

Mời Tướng lồng trần thế xe pang 

Mời quan lồng trần gian xe lệ 

Pang này pang chải hạn chải sao 

Lệ này lệ cầu an slí quý 

Giờ này giờ ngũ phúc lâm môn 

Con nam có lời mời các vị thánh Tướng 

Mời Tướng xuống trần gian dự lễ 

Mời quan xuống dương thế dự châm 

Lễ này xin giải hạn giải sao 

Lễ này cầu bình an bốn mùa 

Chƣơng hai:  Tháo vế 

Nam mòn thai tam típ toong hiêu noong 

lồng khái tháo vang, 

Nam mòn thai tam típ toong hiêu noong 

lồng không tháo uế. 

Nam mòn nhắc bát nặm bờ rào phjiêng 

sác, 

Tác bát nặm tanh táo phjiêng hua. 

 

Chương hai:  Tẩy uế 

Giai Nam sai ba mươi hai thiếu nữ thanh tân 

đến giải vong độc, vía xấu. 

Giai Nam sai ba mươi hai thiếu nữ quét sạch 

đàn tràng. 

Giai Nam nhấc bát nước thanh tịnh ngang 

trán, 

Giai nam nhấc bát nước thanh táo ngang 

đầu. 

Nam mòn nhắc bát nặm bâu rào mừa rí 

Đông phương. 

Đông phương gần gả là chinh, 

Lai lâm giáng hạ hộ mình hỡi chang 

ngần. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào 

thanh tân tháo uế, 

Lai lâm giáng hạ lồng bát nặm cành quế, 

dú tạm Thanh thế Nam hoàng. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào 

dú tạm Thành dinh giai nam la tháo uế. 

Giai Nam nhấc bát nước thanh tịnh về  Đông 

phương chính hướng. 

Mời các vị thần linh giáng hạ xuống trạm 

Thành Nam phía Đông. 

Thần linh giáng hạ xuống chính giữa đàn 

tràng chứng giám: 

Trạm Thành Nam phía Đông đã giải uế 

thanh sạch. 

 

Nam mòn nhắc bát nặm bâu rào mừa rí 

Nam phương. 

Giai Nam nhấc bát nước thanh tịnh về  Nam 

phương chính hướng. 
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Tây phương gần gả là chinh, 

Lai lâm giáng hạ hộ mình hỡi chang 

ngần. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào  

thanh tân la  tháo uế. 

Lai lâm giáng hạ lồng bát nặm cành quế, 

dú tạm Thanh thế Nam hoàng. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào 

dú tạm Thành dinh giai nam la tháo uế. 

Mời các vị thần linh giáng hạ xuống trạm 

Thành Nam phía nam. 

Thần linh giáng hạ xuống chính giữa đàn 

tràng chứng giám: 

Trạm Thành Nam phía Nam đã giải uế thanh 

sạch. 

 

Nam mòn nhắc bát nặm bâu rào mừa rí 

Tây phương. 

Nam phương gần gả là chinh, 

Lai lâm giáng hạ hộ mình hỡi chang 

ngần. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào  

thanh tân la  tháo uế. 

Lai lâm giáng hạ lồng bát nặm cành quế, 

dú tạm Thanh thế Nam hoàng. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào 

dú tạm Thành dinh giai nam la tháo uế. 

Giai Nam nhấc bát nước thanh tịnh về  Tây 

phương chính hướng. 

Mời các vị thần linh giáng hạ xuống trạm 

Thành Nam phía Tây. 

Thần linh giáng hạ xuống chính giữa đàn 

tràng chứng giám: 

Trạm Thành Nam phía Tây đã giải uế thanh 

sạch. 

 

Nam mòn nhắc bát nặm bờ rào mừa rí 

Bắc phương. 

Bắc phương gần gả là chinh, 

Lai lâm giáng hạ hộ mình hỡi chang 

ngần. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào  

thanh tân la  tháo vế. 

Lai lâm giáng hạ lồng bát nặm cành quế, 

Giai Nam nhấc bát nước thanh tịnh về  Bắc 

phương chính hướng. 

Mời các vị thần linh giáng hạ xuống trạm 

Thành Nam phía Bắc. 

Thần linh giáng hạ xuống chính giữa đàn 

tràng chứng giám: 

Trạm Thành Nam phía Bắc đã giải uế thanh 

sạch. 
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dú tạm Thanh thế Nam hoàng. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào 

dú tạm Thành dinh giai nam la tháo uế. 

 

Nam mòn nhắc bát nặm bâu rào mừa rí  

Trung phương gần gả là chinh, 

Lai lâm giáng hạ hộ mình hỡi chang 

ngần. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào  

thanh tân la  tháo uế. 

Lai lâm giáng hạ lồng bát nặm cành quế, 

dú tạm Thanh thế Nam hoàng. 

Lai lâm tốc giáng lồng bát nặm bâu rào 

dú tạm Thành dinh giai nam la tháo uế. 

Giai Nam nhấc bát nước thanh tịnh về  

Trung phương chính giữa. 

Mời các vị thần linh giáng hạ xuống trạm 

Thành Nam ở giữa. 

Thần linh giáng hạ xuống chính giữa đàn 

tràng chứng giám: 

Trạm Thành Nam trung phương đã giải uế 

thanh sạch. 

 

Nam mòn lạy mừa quang quý, thuốn mọi 

rí đã qua 

Lai lâm lạy mừa bốn phương trời, mười 

phương đất 

Nấy là  pét câu bâu đin la đã đoạn. Ơ 

Giai nam lạy mọi chốn, mọi nơi đã xong, 

Lạy bốn phương trời, mười phường đất đã 

đoạn ơ …ơ. 

 

 

Chƣơng ba: Múa kiểm lễ 

Chƣơng bốn: Pây tàng 

Để quân binh nhằng te chân bước mà 

nhằng rằng rặc 

Để nhằng te pang lễ pây theo quan 

Để pây tàng quân binh kéo hai hàng 

toong báng 

Để khửn mừa như bứa bươn tam 

Để rằng rặc tắc tở như bay 

Để nhằng đe đông mừa lườn lượt  

Chương 4: Đi đường 

Quân binh cất lệnh lên đường rầm rập  

Người gánh lễ theo quan  

Quân binh đi hai hàng hai bên  

Quân kéo đi nườm nượp như bướm tháng ba  

Quân đi thần tốc như bay 

Việc quan chớ chầy 
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Đi đường chớ bước bộ phân tâm 

Nhằng chợ điểm không vẫn chạy 

Để nhằng quân đi đường vừa hát hò reo 

vang dọc đường 

Bộ tốc bộ như bay, 

Để không, tốc không chớ chầy 

Mường tốc mường quân binh nhằng 

dóng dả. 

Để kéo Tướng mừa giang, không nấy 

Ré nhằng thiên Tướng rằng rặc 

Chắc kỷ lai kéo đã qua, nhằng giang đã 

đoạn. 

Đi đường chớ bước bộ phân tâm  

Vừa đi vừa hát hò reo vang dọc đường  

Kéo ra ngoài đường cái nườm nượp, 

Kéo ra ngoài đường rộng thênh thang. 

Đoàn tiếp đoàn quân đi trùng trùng, điệp 

điệp, 

Nhiều đoạn đường đã qua 

Bao nhiêu đèo cao, suối sâu đều đã vượt. 

 

Quân pháp kéo tứn binh 

Quân binh kéo rằng rặc 

Bắc dú bắc theo quan 

Đông dú đông rằng rặc, 

Nhạc …… 

Binh quân rầm rộ hành quân, 

Quân phía Bắc theo Quan, 

Quân phía Đông theo Chúa rầm rập, 

Nhạc ….. 

 

Để nhằng te đi như quang thớ, nhanh 

như vũ. 

Để quá khửn không mây, 

Đến không núi lở, núi lăn. 

Quá khửn không nhằng núi lở đét lai, núi 

lăn đét lắm. 

Để đi nhanh như mây, như gió  

Đi qua ngọn núi sương mù bao phủ  

Đến núi lở, núi lăn. 

Qua núi lở nắng to, núi lăn nắng chói,  

 

Không núi lở quát quân răn đe, 

Núi lăn tắt te răm rắp 

Đèn cầu, đèn bóng, đèn chín ngọn kéo 

quân 

Đèn tam tinh binh quân đi đường. 

Qua núi lở nhắc nhở quân binh,  

Qua núi Lăn vẫn đều tăm tắp  

Đèn cầu, đèn bóng, đèn chín ngọn kéo quân  

Đèn soi tỏ binh quân đi đường. 

Đoạn đường qua núi Lăn, núi Lở đã qua. 
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Nhằng qua không núi lở đã qua, núi lăn 

đoạn rồi 

Quân binh khửn mà lồng không, 

Pây như bay lồng bờ sông Ngân Hà 

Tướng sĩ rằng rặc 

Để thớ thầy khởi quân binh  đi nhằng 

Khửn lăng mả mời thuông Báo, thuông 

Quan 

Tướng sĩ lên ngựa đi như bay tới bờ sông 

Ngân Hà. 

Quân binh xếp hàng đều tăm tắp  

Để các Tướng cưỡi ngựa đi mời quan Thông 

lái đò.  

Chương năm: Khảm hải 

 Cho thuông: 

Để văng vẳng, thầy Tướng khửn lăng mả 

mời thuông!  hỡi mời Thuông! 

Cai đoàn khửn lăng luồng, loan nhằng 

mời thuông quan, thuông báo, 

Để thuông quan nủng tửa lương đây báo, 

Để pò thuông quan nhằng nủng tửa đáo 

thai đò, hõi thai đò! 

Chắc au gần hâư pây chèo đò nhằng te ré 

tón quan, 

Chắc au gần hâư pây chèo táng te đảy 

tón Tướng. 

Chương năm: Vượt sông Ngân Hà 

 Gọi đò: 

Nghe văng vẳng tiếng quan Tướng cưỡi ngựa 

gọi đò, 

Tiếng cai đoàn cưỡi rồng mời quan Thuông 

chèo đò  

Để quan Thuông mặc áo vàng đẹp trai, 

Mặc áo đào đi chèo đò. 

Biết lấy ai đi chèo đò đón quan, 

Biết lấy ai đi chèo đò để đón Tướng  

 

 -Pò thuông ới! 

Ngoằn rầư  vó mừng cũng cạ 

Nủng tứa lương đây báo, tứa báo thai đò 

Ngoằn rầư mừng cũng tắng mìa nọi, mìa 

lai, 

Tắng mìa hai, tắng mìa hai, nhằng tắng 

lai, tắng lắm 

Này ông Thuông ơi! 

Sao ngày nào ông cũng bảo rằng mặc áo 

vàng, áo hồng đi đưa đò, 

Sao ngày nào ông cũng tặng bà hai, bà ba 

vòng nhẫn nhiều thế. 

Ông không yêu tôi thì mau đưa tôi về Khau 

Hai với mẹ, 
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Mầng ná au câu, cứ tống câu pây mừa 

Khau Hai đuổi mé. 

Mầng ná au câu mừa nhằng tống câu pây 

mừa Khau Khắc chá mé tai, 

Ông không yêu tôi thì mau đưa tôi về Khau 

Khát với bà ngoại  

 

Đế Mé Thuông ơi! :  khoái khoái khấu 

mà. 

Đưa chìa khoá hử anh, khay khoá hòm 

hử Ca, 

Te Ca  nủng tứa lương đây báo, nhằng 

Ca nủng tứa đáo thai đò, 

Này Bà Thuông ơi! Cứ mau mau vào đây, 

Đưa chìa khóa mở hòm cho tôi, 

Để tôi mặc áo vàng đẹp trai, áo hồng đi chèo 

đò 

-Để pò Thuông ới! 

Hễ câu đưa chìa khóa hử anh 

Khay khóa hòm hử Cá, 

Te Cá nủng tứa lương đây báo,  tứa đáo 

thai đò 

-Để mầng ná đảy pây chơi nghía ngải, ná 

đảy pây chơi nghỉa ngải. 

Để mầng ná pây chèo đò 

Có vòng cổ, nhằm, có nhẫn đeo tay .. 

Mang mà dinh câu nhằng khay tu thá 

anh, khay dinh thá cá 

Ná mì vòng, nhằm, nhẫn đeo tay au mà 

dinh, 

Câu ré khóa tu ba lần bảy lượt… Khóa tu 

ba lần bảy lượt. 

-Này ông Thuông ơi! 

Nếu tôi đưa chìa khóa mở hòm cho ông, 

Để ông  mặc áo vàng đẹp trai, áo hồng đi 

chèo đò  

Nhưng ông không được đi chơi nhân tình, 

nhân ngãi  

Để ông đi chèo đò! 

Có vòng cổ, có nhẫn đeo tay mang về dinh, 

Tôi mở cửa ngồi chờ, mở cửa dinh đón ông  

 

Nếu không có vòng cổ, vòng tay mang về, Tôi 

khóa cửa ba lần bảy lượt. 

-Câu ná pây chèo đò 

Rằng lăng tu rườn, dú tấu láng tốc mò, 

tốc vài 

Tôi mà không đi chèo đò dọc đò ngang đón 

quan, đón Tướng, 

Thì nhà cửa đâu được khang trang thế này, 
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Dú đâng cai nhằng tốc mu, tốc cáy. 

 

Dưới gầm sàn trâu bò đầy chuồng, lợn gà 

đầy sân? 

-Gắm ngòa câu nhằng nòn phăn 

Bố mầng pây chèo đò 

Nhằng chèo táng tha tấư bố đáy tốc nặm, 

Nhằng tha nưa khoẳm lừa 

Hôm qua tôi nằm mơ  

Thấy ông đi chèo đò  

Đến khúc sông trên thì ngã xuống nước,  

khúc sống dưới thì rơi xuống vực  

Nhạc ….. 

-Để mé thông ơi! 

Khoái khoái khấu mà, au chìa khóa hứ 

Anh, khay hòm hứ Ca. 

Te Ca nủng tứa lương đây báo, tứa đáo 

thai đò. 

Để nhằng! 

Vua sai bài ép, vua thai bài ép,  quan sai 

phải chịu, 

Phải lo liệu việc quan. 

Để nhằng ngoằn tầư cũng nhằng mì  

hành lý xính thâng 

Kim ngân vàng bạc 

Nhằng xính đến chờ Cạ dú pang pé 

Te Cạ thai đò, thai táng áp khói khấu mà 

... 

Nhạc …. 

Này Bà Thuông ơi! 

Mau mau vào đây, đưa chìa khóa mở hòm 

cho Anh. 

Để anh mặc áo vàng đẹp trai, áo gấm đi 

chèo đò  

Việc vua sai anh phải làm, 

Việc Chúa bắt anh phải chịu. 

Phải lo liệu  việc quan  

Ngày nào cũng có chuyến hàng gửi đến  

Đầy kim ngân, vàng, bạc  

Đang chờ anh ở bến sông, 

Để anh đi chèo đò, 

Đi xong chuyến anh về… 

*Chèo đò (Âm nhạc chuyển sang giai điệu hát ví ) 

Để Đôi quan Thuông thai đò 

Đò ơi ! 

Đôi chàng quan Thuông lái đò, 

Đò dọc quá hải ta có mấy đò đưa 

Đò ngang! Đò ngang, ta có mấy con chèo, đò đưa ta chèo, 
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Cùng nhau lái đò sang hải cho mau 

Đò ơi! Đôi quan Thuông thai đò ... đò ơi! 

Cùng nhau lái đò sang hải cho mau. 

-Tình cờ lại gặp tình cờ, 

Kẻ nam, người bắc ai ngờ gặp nhau. 

Sinh thời chờ hẹn nhau đây, 

Như cá với nước, như mây gặp rồng. 

Trầu này trong cơi ta cứ mời liền tay. 

Trầu cho xin miếng, ta có đôi học trò. 

Để đôi nàng công chúa, cung tiên sang sông chèo đò, 

Đò dọc ta có mấy đò đưa! Ta chèo sang hải theo thuyền a 

Đê đôi ta vừa đi, vừa liếc mắt trông sang, 

Vừa đi vừa liếc ngang trông thấy đôi nàng công chúa, cung tiên 

Để lúc này Chuyến đò lênh đênh thì hãy còn xa. 

Chợ búa thì xa, quán chẳng có người bán hàng. 

Biết lấy gì thết đãi nhau đây? 

Chuyến này còn hẹn chuyến sau. 

- Lúc này trong tay em chỉ có một cơi trầu, 

Trầu này chính thực trầu tính, trầu tình. 

Trầu này do chính tay em têm hôm qua 

Mặn vỏ, vừa vôi, têm bằng cánh phượng hoa hồng 

Mời đôi chàng quan thuông lái đò. 

Ăn vào cho đỏ môi minh, môi em. 

- Lúc này trong tay anh chỉ có một vòng cổ tay, 

Trao nốt cho đôi nàng cung chúa, cung tiên. 

- Trong tay em lúc này chỉ có nhẫn đeo tay 

Trao cho chàng quan Thuông. 

Vòng tay, nhẫn đã trao cho nhau đoạn rồi, 



208 

Nội dung Dịch nghĩa 

Em cũng nói câu chuyện lênh đênh cho xong. 

Lúc này ở nhà em cũng đã có chồng, có con.  

Chuyến này đã thất hứa thì thôi. 

Nhẫn đeo tay em cũng đã lấy lại đoạn rồi  

- Vòng tay anh cũng đã lấy lại đoạn rồi. 

Anh cũng nói câu chuyện lênh đênh cho xong 

Nhà cửa anh lúc này đã có vợ có con, 

Một bên đã có vợ, một bên đã có chồng. 

Câu chuyện đã nhỡ thất hứa thì thôi. 

Đôi đường thủy tình đã phân bảy phân ba, chia rồi. 

Cung đàn vừa đứt đôi, 

Cùng nhau chèo thuyền vào  bến hải cho mau. 

Đôi đường  phân bảy phân ba đoạn rồi. 

Kéo thuyền vào bến trả quan…/ 

Chƣơng 6: Khẩu tu Vua  

Én ơi! píc lương, 

Én ơi! píc đào. 

Chú ve én khầu mừa cạ vua ông rằng rặc, 

Én au hương khẩu thăm ngườm vua cha 

rằng rặc. 

Én ơi! tấp píc khấu thẳm theo quan, 

Rộng cánh khẩu không theo chúa. 

Én ơi! ná bân tắm, bân tung. 

Bân tung lủng lắm, bân tắm lao ca. 

Chương 6: Vào cửa Vua 

Chim én! cánh vàng, 

Chim én! cánh hồng.  

Truyền én nhỏ mau về đây cho quan gặp, 

Gọi én nhỏ mau về đây cho Tướng sai. 

Én nhỏ bay chấp chới theo quan, 

Én nhỏ bay rập rờn theo chúa. 

Quan ơi! Én bay thấp sợ quạ, 

Én bay cao sợ diều hâu bắt  

Én ơi! tấp píc khấu thẳm theo quan, 

Rộng cánh khẩu không theo chúa  

Én ơi! thẳm lùng, thẳm nưa. 

Thẳm nưa, thông, kéo rằng rặc 

Bay qua núi cao cánh én mỏi, 

Bay qua núi lớn cánh én đau. 

Bay về cung vua én vào tâu, 

Bay vào cung chúa én vào trình. 
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Nhằng pá khỉn hoa dú noọc nà là khoán 

lái 

Ré để én đào la én noộc nái chơi xuân 

Nhằng én hoa là én hồng khứn mừa nưa 

chơi lấu, Để én lương tiến lấu để tinh 

sạch 

Én nhận ngọn cờ hoa Vua ban, 

Én nhận ngọn cờ đào Chúa cấp,  

Én hồng vào cửa vua trình tấu, 

Én vàng vào dâng lễ cho sạch. 

Chƣơng 7: Nộp lễ 

Nhằng binh mạ các vị Tướng quan, pháp 

thư, pháp thắng 

Nhằng nộp pây thuốn, ná tấư, ná nưa, 

Nộp pây thuốn ná dường, ná thớ. 

Nộp pây thuốn né nhằng khứn qua luông 

chuông, qua ràng, 

Thần sét địa tạng pháp thư, 

Nộp pây thuốn căn tam đàn các Tướng. 

Chương 7: Nộp lễ 

Đề binh mã các vị Tướng quan, pháp Thư, 

pháp Thắng mang lễ  

Để nộp tất cả lễ trên, lễ dưới, 

Lễ bàn thờ, lễ nhà Thớ. 

Nộp cho hết thần Sơn Lâm, Thổ Địa, 

Thần Sét, Địa Tạng, Pháp Sư. 

Nộp cho ba đàn các Tướng, 

 

Nhằng mạ lếch pây ràng, mạ khang pây 

ná, 

Nộp pây thuốn mạ lếch cứu dân, 

Nhằng nộp pây thuốn mạ ngần độ thế. 

Đo thuốn tam tầng, tạm tắng, tạm 

nằm,tạm ngang, tạm dọc, 

Nhằng tạm trên, tạm dưới, tạm hai hàng 

đôi bên, 

Ré tạm chang, tạm học trò. 

Nhằng nộp pây thuốn ná đáy quả cam, 

quả quýt, quả mít, quả mơ, nhãn lồng, 

Nộp pây thuốn quả cam, quả quýt, quả 

hồng, đầy khê. 

Để ngựa sắt đi đường, ngựa gang đi trước. 

Ngựa sắt để cứu dân, ngựa bạch cứu nhân 

độ thế. 

Đủ hết ba tầng trạm: trạm đứng, trạm 

ngang, trạm dọc  

Trạm trên, trạm dưới, trạm hai hàng đôi bên, 

Trạm giữa, trạm học trò. 

Để nộp đầy đủ quả cam, quả quýt, quả mít, 

quả mơ, quả hồng đầy khay. 
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Nộp pây thuốn péng pính, péng khô, 

đường khô, đường cáp péng hơ. 

Te nhằng te nộp pây thuốn, péng xì, hom 

ngai, péng tái, péng toong… 

Nộp đầy đủ bánh nướng, bánh khô, đường 

phên, đường cát. bánh thơm  

Để nộp đầy đủ bánh dầy lá ngải, bánh rợm, 

bánh gio. 

Tam típ bình lẩu lò, chất típ vò lẩu thiêu. 

Nhằng lẩu phất te bà mẻ thớ hương lòng 

thương thớ án. 

Nhằng quá quan xuân nằng ăn chay nằm 

mộc, 

Nhằng canh dưa muối nhạt ba ngày sáu 

buổi. 

Ba mươi bình rượu ngâm, bảy mươi bình 

rượu nấu.  

Rượu ngon để các bà mẹ thờ hương lòng 

thương thớ án. 

Để qua mùa xuân, ăn chay nằm mộc, 

Canh dưa muối nhạt ba ngày sáu buổi. 

Để nhằng te pán gắm ngòa, đã châm gắm 

cón. 

Tam típ vò lấu phất, chất típ vò lẩu hoan. 

Bách vật đã tón đo 

Mọi tàng đã tón thuổn …. 

Bách vật đã tón đo 

Tam típ vò lẩu lo, chất típ vò lẩu thiêu. 

Rượu đã nấu hôm qua, đã ngâm hôm trước:  

Bách vật đã nhận đủ  

Vạn lễ đã nhận xong. 

(ba mươi bình rượu ngâm, bảy mươi bình 

rượu nấu) 2 

 

8. Phán truyền và chúc phúc: ứng tác theo mục đích của chƣơng trình 

Chƣơng  9: Mủa chầu, tán lộc 

(Chiêng nguột lầu pây lin chơi xuân 

Xo di pây múa chầu là lau lìn 

Mọi cần rầu pây lin chơi xuân, 

Xo chất  pây múa chầu là thông thả 

Bjóoc lăng dú tấư nặm slăn lai 

Bjóoc lăng dú vò dài  la khăm đét) 2 

Mà rầu thình Then, sày căn múa chầu 

Then …hú hú 

Chương 9: Múa chầu, tán đàn 

Ngày hội cùng đi chơi xuân, 

Cùng nhau đi múa chầu vui vẻ, 

Mọi người nhau đi chơi xuân  

Ngày xuân đi múa chầu thong thả. 

Hoa gì nở dưới nước đẹp tươi, 

Hoa gì nở trên đồi cao rực rỡ  

Mời vào nghe hát Then, cùng nhau vui múa 

chầu, tán lộc…hú hú 
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Chƣơng mƣời: Hồi binh khao quân 

Te nhằng qua khứn ràng Khau khát, 

Khau hai, 

Nhằng khứn không Khau khát đét lai, 

Khau hai đét lắm 

Anh nào đi trước chớ đừng quên, đi sau 

chớ chầy 

Trầu trong túi, đi đường binh quân cứ 

xơi. 

Trầu trong cơi đi đường binh quân cứ 

nghiền. 

 

Chương mười: Hồi binh khao quân 

Để quân binh Cưỡi rồng đi dâng lễ các 

quan,Cưỡi ngựa đi dâng lễ các Tướng đã 

xong, 

Để lên đường qua núi Khau Khát, Khau Hai  

Qua núi Khau Khát nắng to, Khau Hai nắng 

chói  

Anh nào đi trước chớ đừng quên, đi sau chớ 

chầy  

Trầu trong túi, đi đường binh quân cứ xơi. 

Trầu trong cơi binh quân cứ dùng 

Nhằng Miếng trầu chia ba, điếu gia chia 

làm mười. 

Anh nào xơi trầu càng nhai càng đỏ như 

vang nhuộm điều.  

Anh hút thuốc, để hoằn bân khắp tứ 

phương. 

Vừa đi đường, vừa hát hò reo vang dọc 

đường. 

Anh nào đi trước liếc mắt trông sang, 

nhằng đi sau đi chớ chầy. 

Kéo lườn lượt khứn mà như bứa bươn 

tam 

Để te kéo quân binh theo rằng rặc. 

Để trống dóng dả ba tiếng ba hồi. 

Miếng trầu chia ba, điếu thuốc chia làm 

mười  

Anh nào xơi trầu càng nhai càng đỏ như 

vang nhuộm điều.  

Anh hút thuốc, để khói bay khắp tứ phương. 

Vừa đi, vừa hát hò reo vang dọc đường. 

Anh nào đi trước liếc mắt trông sang, đi sau 

chớ chầy. 

Kéo nườn nượt trên đường như bướm tháng 

ba. 

Để kéo quân binh theo rầm rập  

Để trống dóng dả ba tiếng ba hồi. 

Để vừa đi đường vừa hát hò reo vang. 

Để khứn mừa rằng rặc quá ré thâng 

Để quân binh vừa đi vừa hát hò reo vang. 

Để kéo qua cung bà Phù thủy Dả Dỉn, Dả 
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không, thâng  mé Dả Dỉn, Dả Tai. 

Để te quân binh, để te khứn rằng rặc ré 

quá khứn không Bà Vương. 

Nhằng khai háng để phân vân rằng rặc 

Để háp khứn không Bà Vương … 

Nhằng quá kéo toong núi Lở, núi Lăn, 

Để te đã qua, binh quân kéo mạ lồng bờ 

sông Ngân Hà rằng rặc Khẩu mừa 

Thuông Báo, Thuông Quan. 

Nhằng  ná thâng khấu tạm, khấu dinh 

Để Thớ thầy mừng lòng, mừng dạ 

Tai 

Anh nào đi trước thì gánh lễ. 

Anh nào đi sau thì gánh quà. 

Để gánh vào cửa Bà Vương. 

Vượt qua hai đèo cao Núi Lở, Núi Lăn  

Quan binh kéo về bờ sông Ngân Hà rầm rập  

Đi qua cửa ông lái đò Thuông Báo, Thuông 

Quan. 

Để quan Then mừng lòng, mừng dạ. 

Để bộ tốc bộ lồng không như bay, 

Không tốc không  a nhằng chớ chầy,  

Để mường tốc mường quân binh mừa 

tạm  

Để mừa dinh Tạm, Phủ Công Đồng đã 

qua. 

Để bịnh mạ Đại lương, Cốc lấu, Tiểu 

lương 

Nhằng phụ tá khầu tòa, khấu tạm. 

(Quân binh kéo mà nhằng khao mạ, hồi 

binh)  

Đoạn tiếp đoạn quân binh đã qua, 

Đường tiếp đường quân binh về trạm  

Để quan Then mừng lòng, mừng dạ  

Đồng Thớ dừng binh, Đồng Giang ngựa 

nghỉ. 

Để kéo và trạm khao binh, khao mã, hồi 

binh. 
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6.2. Hình ảnh chƣơng trình do tác giả và nhóm nghiên cứu biên đạo và dàn dựng  

 

 

6.2.1. Buổi tổng duyệt chương trình.  

Nguồn: Tác giả chụp tại TP Tuyên Quang ngày 24/09/2015. 

 

 

6.2.2. Tiết mục “khửn tàng pây cầu an” 

Nguồn: Tác giả chụp tại TP Tuyên Quang ngày 25/09/2015. 



214 

 

6.2.3. Một cảnh trong tiết mục tham gia khai mạc “Hẹn hò bên suối” 

Nguồn: Tác giả chụp tại TP Tuyên Quang ngày 24/09/2015. 

 

 

6.2.4. Luyện tập dàn dựng cho sinh viên QLVH- trường CĐVHNT Việt Bắc. 

Nguồn: Tác giả chụp tại trường CĐVHNT Việt Bắc ngày 25/08/2015. 
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PHỤ LỤC 7 

NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN THEN TRÊN KHÔNG GIAN SÂN KHẤU 

 

7.1. Giao lưu giữa SV ngành QLVH- CĐVHNT Việt Bắc và SV ngành 

QLVHDTTS- ĐH Văn hóa Hà Nội trong sự kiện “Ngày hội văn hóa Tày- Nùng”. 

Nguồn: Tác giả chụp tại ĐHVH Hà Nội  ngày 24/9/2015. 

 

7.2. Hát Then cổ do nhân viên và học sinh của khu Bảo tồn làng sinh thái Thái Hải. 

Nguồn: thaihai.vn truy cập ngày 17/3/2017. 
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7.3. Tiết mục tốp ca: “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” của Sinh viên chuyên ngành QLVH. 

Nguồn: Tác giả chụp tại trường CĐQLVH ngày 19/05/2016 

 

7.4. Tiết mục Then cổ “Lệ Khai Bươn- Cúng đầy tháng” do sinh viên- thầy Then  

Nguyễn Văn Thọ dự thi tốt nghiệp chuyên ngành QLVH. Nguồn: Tác giả chụp tại 

trường CĐVHNT Việt Bắc 04/06/2014. 
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7.5. và 7.6. Trình diễn hát Then trong Đền thờ Chúa Then của dân tộc Kinh. 

Nguồn: Tác giả chụp tại Đền cậu Lưu ở Lạng Giang, Bắc Giang ngày 19/2/2017 

 
7.7. Tốp Then nữ tham gia chào mừng ĐHĐB Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên 

lần thứ 8. Nguồn: Tác giả chụp tại TP Thái Nguyên ngày 22/12/2016. 


