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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

“Nghi lễ chầu văn của người Việt” ở Nam Định đã đƣợc Bộ Văn hóa Thể 

thao & Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình “Nghệ 

thuật diễn xướng dân gian” và “tập quán  xã hội” (9/2013) và Nam Định là tỉnh 

đại diện cho cả nƣớc lập hồ sơ khoa học để UNESCO vinh danh “Tín ngưỡng thờ 

Mẫu Tam phủ của người Việt” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại vào ngày 01/12/2016. Với ý nghĩa nhằm nâng cao tầm nhìn, nhận 

thức về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT), tôn trọng sự đa dạng văn 

hóa, thúc đẩy đối thoại giữa cá nhân, nhóm ngƣời theo Công ƣớc 2003 …. Do đó 

tìm hiểu về những biến đổi của loại hình nghi lễ diễn xƣớng dân gian tín ngƣỡng 

này trong xã hội đƣơng đại hiện nay là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa. 

 Nam Định là địa danh đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Thông qua 

các hiện tƣợng, cơ sở thực tiễn đã xác định Nam Định vừa là nơi “xuất phát”, vừa 

là “trung tâm hội tụ và lan tỏa”. Trên thực tế, diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

(DXNLLĐ) đƣợc hình thành và phát triển lâu đời, DXNLLĐ tồn tại trong một 

không gian rộng. Trong quá trình giao lƣu tiếp biến văn hóa DXNLLĐ đã tiếp thu 

những tinh hoa văn hóa của các vùng miền để tạo cho mình sự phong phú, đa 

dạng. Tuy vậy bên cạnh những mặt tích cực cũng không thể tránh khỏi sự pha tạp 

kể cả trong nội dung, hình thức thể hiện và diễn xƣớng. Vì vậy việc nghiên cứu sự 

biến đổi không gian thực hành diễn xƣớng, chủ thể diễn xƣớng cũng nhƣ biến đổi 

các thành tố cấu trúc trong DXNLLĐ nhƣ: âm nhạc, nội dung ca từ, múa, phục 

trang đạo cụ, đồ lễ... Từ đó làm cơ sở cho việc khẳng định tính mới của luận án. 

Từ góc độ nghiên cứu khoa học, cho đến nay mặc dù đã có nhiều công trình, bài 

báo, luận văn, tạp chí, hội thảo quan tâm nghiên cứu và giới thiệu về DSVHPVT 

tâm linh độc đáo này, tuy nhiên việc hƣớng đến nghiên cứu một chuyên luận biến 

đổi về hình thức thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu nói chung và DXNLLĐ cụ thể 
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hơn luận án tập trung nghiên cứu về biến đổi của DXNLLĐ. Trên cơ sở đó tìm ra 

nguyên nhân của sự biến đổi đồng thời phân tích những vấn đề đặt ra với 

DXNLLĐ hiện nay ở tỉnh Nam Định nói riêng và ở nƣớc ta nói chung. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu nhận diện sự biến đổi của DXNLLĐ qua nghiên cứu trƣờng 

hợp tỉnh Nam Định, xác định mối quan hệ tƣơng tác giữa truyền thống và hiện 

tại. Từ đó đƣa ra những nhận định, đánh giá, nguyên nhân biến đổi và những 

vấn đề đặt ra đối với DXNLLĐ hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu nguồn tài liệu thứ cấp để nhận diện những vấn đề còn chƣa 

đề cập tới trong nghiên cứu về thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ nói 

chung và DXNLLĐ nói riêng. 

- Khảo sát, phân tích những yếu tố cấu thành DXNLLĐ trong tổng thể 

“thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt” ở Nam Định. 

- Phân tích làm rõ những đặc điểm cơ bản trong nghệ thuật diễn xƣớng lên 

đồng của ngƣời Việt ở Nam Định trong mối liên hệ với văn hóa ngƣời Việt ở 

vùng đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) và các vùng văn hóa khác. 

- Nghiên cứu sự biến đổi của DXNLLĐ qua trƣờng hợp tỉnh Nam Định, làm rõ 

nguyên nhân biến đổi đồng thời luận bàn những vấn đề đặt ra trong xu thế biến đổi của 

DXNLLĐ hiện nay. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các phƣơng diện của DXNLLĐ bao gồm: không gian, các 

thành phần tham gia thực hành diễn xƣớng, các thành tố cơ bản trong nghệ thuật 

DXNLLĐ (âm nhạc, nội dung ca từ, múa, phục trang, đạo cụ, đồ lễ ….) trong 

mối quan hệ giữa DXNLLĐ truyền thống và biến đổi. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1. Phạm vi vấn đề nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về DXNLLĐ. Làm rõ cấu trúc của DXNLLĐ thông 

qua nghiên cứu những tiền đề hình thành đạo Mẫu và DXNLLĐ ở Nam Định, trên 

cơ sở đó tìm ra đƣợc những đặc trƣng của DXNLLĐ ở Nam Định. 

Nghiên cứu, phân tích sự biến đổi của DXNLLĐ truyền thống và biến 

đổi. Tuy nhiên trên thực tế DXNLLĐ bao gồm các hoạt động diễn ra trƣớc, 

trong và sau khi kết thúc một buổi hầu thánh. Trong luận án chỉ giới hạn 

phân tích sự biến đổi của các yếu tố/thành tố trong buổi hầu. NCS nhận định 

rằng trƣớc và sau buổi hầu thánh các hoạt động có liên quan biến đổi không 

nhiều. Luận án tập trung nghiên cứu sự biến đổi của DXNLLĐ thờ Mẫu còn 

DXNLLĐ thờ Đức Thánh Trần chỉ mang hình thức đối chiếu, so sánh. 

3.2.2. Phạm vi không gian 

 Nghiên cứu không gian văn hóa gắn liền với lễ hội và nghi lễ lên đồng ở các 

đền, phủ, điện thờ mẫu tại Nam Định. Trong đó, tác giả lựa chọn, khảo sát và phân 

tích một số lễ hội tiêu biểu có gắn liền với DXNLLĐ: lễ hội Đền Trần ở ngoại 

thành Nam Định tại các đền nhƣ đền thờ Quốc Công Tiết Chế Hƣng Đạo Đại 

Vƣơng Trần Quốc Tuấn (trong quần thể di tích đền Cố Trạch); đền Bảo Lộc, xã 

Lộc Vƣợng, huyện Mỹ Lộc và lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản tỉnh 

Nam Định tại các phủ nhƣ phủ Tiên Hƣơng (phủ chính), phủ Vân Cát, phủ Bóng 

(đền Cây Đa Bóng), đền Thƣợng, đền Giếng… tại quần thể di tích Phủ Dầy). 

NCS cũng dành thời gian khảo sát vùng lan tỏa (Nam đồng bằng sông Hồng) 

của DXNLLĐ tại các điểm nhƣ đền Lảnh Giang (tỉnh Hà Nam), đền Đồng Bằng 

(tỉnh Thái Bình), và đền Dâu Quán Cháo (tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hơn những 

nhận định trong luận án. 

3.2.3. Phạm vi thời gian 

Sinh hoạt lễ hội và thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu ở Nam Định đã bị gián  

đoạn một thời gian dài. Trƣớc đó, các hình thức thực hành nghi lễ và sinh hoạt 
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lên đồng gần nhƣ bán công khai chƣa đƣợc quan tâm sâu rộng trong cộng đồng. 

Phải đến năm 1994 lễ hội Phủ Dầy mới đƣợc Bộ VHTT cho phép mở thử 

nghiệm 3 năm sau đó quyết định mở chính thức cho đến nay. Trong các hoạt 

động lễ hội thì DXNLLĐ là một nghi lễ tiêu biểu và quan trọng của nghi lễ thờ 

Mẫu Tam phủ. Vì vậy luận án tập trung nghiên cứu sự biến đổi của DXNLLĐ từ 

năm 1994 đến nay. Giai đoạn trƣớc đó (NCS tạm gọi là DXNLLĐ  truyền 

thống) chỉ mang tính chất đối chiếu, so sánh. Thời gian nghiên cứu khảo sát chủ 

yếu vào các dịp lễ hội (tháng 3 và tháng 8 âm lịch) tại các đền, phủ, điện tại hai 

quần thể di tích Phủ Dầy và Đền Trần và các dịp lễ trọng của một số thanh đồng, 

bản hội tại các điện tƣ gia. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

- Luận án dựa trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, triết học duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử nhằm xem xét, nhìn nhận các sự vật hiện tƣợng 

diễn ra trong mối quan hệ biện chứng và sự phát triển của sự vật hiện tƣợng luôn 

diễn ra theo quá trình lịch sử. 

- Các quan điểm chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về văn 

hóa, văn hóa tín ngƣỡng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

4.2.1. Phương pháp tiếp cận liên ngành 

Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành dựa trên cứ liệu của nhiều ngành khoa học: 

Tôn giáo học, sử học, tâm lý học, nghệ thuật học, văn hóa học, xã hội học…. 

Nghiên cứu về DXNLLĐ, tiếp cận ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau nhằm tạo 

thêm minh chứng cho những nhận định, đánh giá vấn đề nghiên cứu của luận án. 

4.2.2. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp trong khoa học xã hội là khảo sát, 

đánh giá một hiện tƣợng xã hội đang diễn ra trong bối cảnh đời sống thực tế. 
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Sau đó ngƣời nghiên cứu phát triển những giả thiết nghiên cứu liên quan đến 

những sự kiện cụ thể sẽ đƣợc khảo sát trong chƣơng trình nghiên cứu, đồng thời 

thu thập những dữ liệu có liên quan đến những giả thiết nghiên cứu. Để nhận 

định chính xác, khách quan và có chiều sâu trong quá trình nghiên cứu, luận án 

tập trung nghiên cứu trực tiếp DXNLLĐ chủ yếu ở Nam Định vì các công trình 

nghiên cứu từ trƣớc đến nay đều cho rằng Nam Định là khởi nguồn, là trung tâm 

hội tụ và lan tỏa, là nơi hình thành nghi lễ DXNLLĐ. Mặt khác, DXNLLĐ ở Nam 

Định có những đặc điểm, đặc thù riêng trong mối tƣơng quan so sánh với các địa 

phƣơng khác. Sự biến đổi DXNLLĐ ở Nam Định có những nét riêng trong nét 

chung phổ quát. 

4.2.3. Phương pháp điền dã dân tộc học 

Sử dụng phƣơng pháp điền dã dân tộc học để thực hiện đề tài với các kỹ 

thuật cụ thể: quan sát, tham dự, mô tả, phỏng vấn sâu, trao đổi nhóm, chụp ảnh, 

quay phim, ghi âm... để thu thập các tƣ liệu một cách chính xác, sinh động về các 

đặc điểm văn hóa, tâm lý, hành vi cá nhân, nhóm ngƣời trong quá trình thực hiện 

nghi lễ tín ngƣỡng làm minh chứng cho vấn đề nghiên cứu. 

4.2.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

Sử dụng các số liệu thống kê để phân tích và so sánh nhằm đƣa ra những 

nhận định, những kết luận, tổng kết, đánh giá về vấn đề nghiên cứu. 

4.2.5. Phương pháp nghiên cứu so sánh 

Để làm rõ sự biến đổi của DXNLLĐ cần phải so sánh với DXNLLĐ 

truyền thống (DXNLLĐ  trƣớc năm 1994) đồng thời so sánh DXNLLĐ ở Nam 

Định với các địa bàn khác để thấy đƣợc tính chất riêng, đặc điểm riêng của 

DXNLLĐ ở Nam Định. 

5. Câu hỏi nghiên cứu 

Những yếu tố cấu thành lên DXNLLĐ của người Việt nói chung và 

người Việt ở Nam Định nói riêng? 
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Sự biến đổi và nguyên nhân tác động tới sự biến đổi của DXNLLĐ? 

Những vấn đề đặt ra đối với biến đổi DXNLLĐ hiện nay? 

6. Kết quả và đóng góp của luận án 

6.1. Về phương diện lý thuyết 

Vận dụng lý thuyết giao lƣu tiếp biến văn hóa để nghiên cứu DXNLLĐ một 

cách hệ thống, khoa học. Đƣa ra những nhận định, đánh giá mới trên phƣơng diện 

lý thuyết về DXNLLĐ truyền thống và biến đổi DXNLLĐ hiện nay. 

6.2. Về phương diện thực tiễn 

Nhận diện sự biến đổi trong tổng thể các thành tố của DXNLLĐ hiện nay. 

Đánh giá những mặt tích cực, tiêu cực của sự biến đổi, từ đó tìm ra nguyên nhân 

chủ quan, khách quan dẫn đến việc biến đổi và những vấn đề đặt ra để các nhà 

quản lý văn hóa có những phƣơng pháp, định hƣớng, giữ gìn và bảo lƣu những 

giá trị văn hóa của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong tổng 

thể tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung 

nghiên cứu của luận án đƣợc trình bày trong 4 chƣơng: 

Chƣơng 1. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát diễn 

xƣớng nghi lễ lên đồng truyền thống 

Chƣơng 2. Biến đổi của không gian và chủ thể thực hành diễn xƣớng 

nghi lễ lên đồng 

Chƣơng 3. Biến đổi về trình tự và thành tố cấu trúc trong diễn 

xƣớng nghi lễ lên đồng 

Chƣơng 4. Nguyên nhân biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với diễn 

xƣớng nghi lễ lên đồng trong xã hội hiện nay 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN 

VÀ KHÁI QUÁT DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG TRUYỀN THỐNG 

1.1. Tổng quan nghiên cứu về diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

Trong những năm gần đây, tín ngƣỡng thờ “Mẫu” phát triển mạnh mẽ, và 

nghi lễ đặc trƣng là “DXNLLĐ” cũng không ngừng thay đổi diện mạo theo nhiều 

chiều hƣớng khác nhau … Có lẽ hiếm thấy một hình thức tôn giáo tín ngƣỡng 

dân gian nào nhƣ đạo Mẫu, trong đó tiêu biểu là DXNLLĐ mà ở đó tích hợp 

nhiều hiện tƣợng, giá trị văn hóa mang sắc thái dân tộc, độc đáo nhƣ nghệ thuật 

ngôn từ, nghệ thuật diễn xƣớng, các hình thức sinh hoạt cộng đồng gắn liền với 

yếu tố “thiêng” trong một không gian “thiêng” nhƣ  DXNLLĐ của ngƣời Việt. 

Hoạt động này xuất hiện và tồn tại lâu đời trong một không gian rộng và 

đã thu hút nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về diễn xướng nghi lễ lên đồng của 

các tác giả nước ngoài 

Là một nghi lễ mang tính nguyên hợp cao, tích hợp trong đó nhiều lớp 

lang văn hóa, nghệ thuật, tín ngƣỡng, vì thế DXNLLĐ đƣợc khá nhiều nhà 

nghiên cứu trong và ngoài nƣớc quan tâm nghiên cứu. Trƣớc hết phải kể đến 

một số công trình nghiên cứu tiêu biểu của các học giả nƣớc ngoài, nhƣ: Kỹ 

thuật và thần điện của ông đồng, bà đồng Việt Nam, xuất bản tại Pari năm 1959 

của M.Durand [106]. Nhƣ tên gọi của công trình, tác giả nhấn mạnh đến kỹ thuật 

lên đồng với tính chất là nghi lễ nhập hồn nhiều lần, khi mà các ông bà đồng đã tự 

đƣa mình vào trạng thái ngây ngất (ecstasy), giống nhƣ loại tín ngƣỡng ở cƣ dân 

bản địa. Tác giả cũng đã nêu một số vị thần linh và thần tích của họ thƣờng nhập 

hồn vào thân xác của các ông đồng, bà đồng. Hầu đồng, một nghi lễ nhập đồng  

của người Việt Nam du nhập ở Pháp, xuất bản tại Pari năm 1973 của hai tác giả P.J 

Simon - Barouh [107]. Họ nghiên cứu hiện tƣợng lên đồng, các vị thần linh nào hay 
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nhập đồng, thứ tự các giá đồng, phục trang, đạo cụ tƣơng ứng, lời phán truyền khi 

lên đồng … Có thể nói họ đã có những đóng góp đáng kể trong việc nghiên cứu tục 

lên đồng của ngƣời Việt vào các thập niên 50 - 70 thế kỷ XX. 

Một số học giả nƣớc ngoài, tiêu biểu nhƣ Barley Norton (2009) đi sâu 

tìm hiểu về âm nhạc học dân tộc của hát văn, nghiên cứu về âm nhạc thông qua 

giới, tộc ngƣời. Endres Kirsten khám phá các khía cạnh công hiệu của nghi lễ 

lên đồng và vấn đề lên đồng và thị trƣờng (2011). Oscar Salemink bàn luận về 

con ngƣời tìm kiếm sự an toàn về tinh thần nên đến với lên đồng (2014).  Tác 

giả Chauvet nghiên cứu về các bản hội và đi lễ xa (2010). Karen Fjelstad 

(2006, 2010) tìm hiểu sâu về những ngƣời Việt Kiều ở California, Hoa Kỳ đã 

phát triển tín ngƣỡng này nhƣ thế nào và những vấn đề xuyên quốc gia trong 

mối quan hệ với quê hƣơng Việt Nam. Nghiên cứu về nghi lễ lên đồng nói 

chung, một số học giả quan tâm đến vị trí của nữ trong thực hành ở châu Phi 

nhƣ là phong trào chống lại việc bị coi là vị thế thấp hơn. Một số nhà nghiên 

cứu quan tâm đến nghi lễ lên đồng giúp điều chỉnh sự mất cân bằng về quyền 

lực của giới tính nhƣ Erika Bourguignon. Tác giả cho rằng “đối với phụ nữ, 

nghi lễ lên đồng tạo nên một phản ứng tâm lý năng động tới sự bất lực để cung 

cấp cho họ một phƣơng tiện nhằm làm thỏa mãn những mong muốn thƣờng 

ngày mà họ bị từ chối”. Trong môi trƣờng lên đồng, trong khi hầu đồng, việc 

thần thánh nhập vào các ông/bà đồng cũng là làm cho họ thay đổi, thể hiện sức 

mạnh, cái tôi của họ rõ nét và mạnh mẽ hơn. Theo tác giả, nhập đồng thể hiện 

bản sắc của các vị thần và khi nhập vào các bà đồng đã tạo cho ngƣời phụ nữ 

một cách thức chấp nhận thể hiện suy nghĩ và tình cảm mà bị cấm đoán trong 

bối cảnh vị thế xã hội thấp kém (Bourguignon 2004). Thông qua nghi lễ lên 

đồng, những ngƣời phụ nữ đã tái đặt hiện thực hàng ngày về thế giới của họ và 

những mối quan tâm riêng cụ thể (Boddy 1989).  Nghiên cứu về nghi lễ Zebola 

dành cho nữ ở Mông gô tại nƣớc cộng hòa dân chủ Công gô, tác giả Allen 
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Corin cho rằng nghi lễ lên đồng xác định nền tảng mối quan hệ của phụ nữ 

Mông gô với trật tự văn hóa (1998).   

Ở Trung Quốc lên đồng xuất hiện từ đạo Lão và theo các diễn biến lịch sử 

lan truyền sang các nƣớc châu Á khác (Myanma, Lào, Việt Nam…). Trong 

chuyên luận “Vũ thuật thần bí” Diêu Chu Huy nghiên cứu và phê phán thuật lên 

đồng, thuật cầu hồn nhập xác, [31]. Ông đã mô tả đầy đủ các thủ thuật lên đồng, 

các nhận định về bản chất và hiện tƣợng lên đồng rất bổ ích cho nghiên cứu hiện 

tƣợng lên đồng ở Việt Nam vì ở hai nƣớc lên đồng có nhiều điểm giống nhau. 

Qua nghiên cứu của nhiều tác giả các thủ thuật hay các nhân tố gây ra hiện tƣợng 

lên đồng có nhiều điểm tƣơng tự: niềm tin, nhạc cụ, điệu hát, điệu múa, y phục, 

chất kích thích, sự ngƣỡng mộ của cộng đồng … 

Nhận xét: Nhìn chung các tác giả mô tả khái quát, thống kê hệ thống thần 

linh và hiện tƣợng “đồng bóng” giai đoạn đó dƣới lăng kính của các học giả 

nƣớc ngoài từ góc nhìn văn hóa bản địa. Các tác giả nhấn mạnh đến kỹ thuật lên 

đồng với tính chất là nghi lễ nhập hồn nhiều lần khi mà các bà đồng, ông đồng 

đã tự đƣa mình vào trạng thái ngây ngất. Các tác giả cũng nêu một số vị thần 

linh thƣờng nhập hồn vào thần xác của các ông đồng, bà đồng. Đây có thể coi là 

những công trình đầu tiên nghiên cứu tục lên đồng mang tính chất Shaman của 

đạo Tam phủ, Tứ phủ. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về diễn xướng nghi lễ lên đồng của 

các tác giả trong nước 

Trong thờ Mẫu và DXNLLĐ đƣợc khá nhiều các nhà nghiên cứu ở Việt 

Nam quan tâm nghiên cứu. Trong đó, ngƣời có nhiều đóng góp đáng kể với 

nhiều công trình nghiên cứu có giá trị là GS Ngô Đức Thịnh tiêu biểu: Ngô Đức 

Thịnh (chủ biên) với Đạo Mẫu ở Việt Nam - Nhà xuất bản Thế giới [73, tr.81]: 

Tài liệu có những phân tích khá sâu về nguồn gốc thờ nữ thần và sự thâu nhận 

một số tín ngƣỡng khác trong thờ Mẫu của ngƣời Việt. Với DXNLLĐ tác giả 
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cũng đã cung cấp những thông tin đáng kể về hình thức diễn xƣớng và những 

phân tích về nội hàm khái niệm của nghi lễ. Từ “Đạo Mẫu ở Việt Nam” (1996) rồi 

“Đạo Mẫu” (2001) và “Đạo Mẫu Việt Nam” (2010) đó là tên gọi sau 3 lần tái 

xuất bản, hiện tƣợng lên đồng trong DXNLLĐ đƣợc tác giả Ngô Đức Thịnh 

nghiên cứu trong “Lên đồng hành trình của thần linh và thân phận” - xuất bản 

năm 2008, tái bản năm 2010 tại nhà xuất bản Thế giới [72] cùng công trình “Đạo 

Mẫu Việt Nam”. Hai công trình này thuộc 2 lĩnh vực rộng, hẹp khác nhau nhƣng 

lại liên quan chặt chẽ đến nhau. Nếu nhƣ trong công trình “Đạo Mẫu Việt Nam” 

giới thiệu một cách tổng thể một hình thức tín ngƣỡng mang tính bản địa tôn thờ 

nữ thần, ngƣời mẹ, với tƣ cách là vị thần có quyền năng sáng tạo và che chở cho 

con ngƣời, đáp ứng những khát vọng của con ngƣời về phúc - lộc - thọ, thì 

DXNLLĐ lại là một nghi lễ tiêu biểu điển hình nhất của đạo Mẫu. Vào những 

thập kỷ 60-80 chúng ta có sắc lệnh cấm đồng bóng, xem bói, rút quẻ… các đền, 

miếu bị đóng cửa, thậm chí bị phá hủy, các ông đồng, bà đồng bị tập trung cải tạo, 

đồ nghề bị tịch thu… thế mà đồng bóng vẫn cứ lén lút diễn ra, vẫn sống âm ỉ nhƣ 

các mạch ngầm trong đời sống dân gian. Công trình một lần nữa khẳng định lên 

đồng là nghi lễ đặc trƣng của Đạo Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của ngƣời Việt. Nghi lễ 

này mang trong nó chất Shaman giáo, một loại hình tín ngƣỡng khá phổ biến 

trong nhiều dân tộc ở nƣớc ta cũng nhƣ trên thế giới, mà điển hình nhất là các dân 

tộc vùng thảo nguyên châu Á và Siberi. Công trình không dừng lại ở việc nhận 

diện và nhận thức bản chất của DXNLLĐ mà hiện tƣợng cốt lõi là lên đồng, bƣớc 

đầu tìm hiểu các khía cạnh tâm sinh lý của các thanh đồng - chủ thể của hoạt động 

lên đồng. Mặt khác tác giả cũng khái quát các khía cạnh về quan hệ đồng giới, 

khía cạnh kinh tế, xã hội của hoạt động lên đồng [72, tr.15]. 

Công trình “Hát văn” của nhóm tác giả Ngô Đức Thịnh, Phan Đăng Nhật, 

Phạm Văn Ty và Tô Đông Hải - xuất bản năm 1992 [68], bƣớc đầu đã liên kết 

đƣợc hai phạm trù Tam phủ - Tứ phủ và lên đồng. Coi lên đồng không phải là 



14 

 

một tín ngƣỡng riêng lẻ mà chỉ là một hoạt động trong DXNLLĐ trong tổng thể 

nghi lễ của tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Các tác giả đặt ra hàng loạt 

các vấn đề về điện thần của Tam phủ, Tứ phủ, mối quan hệ giữa Tam phủ, Tứ 

phủ với các tín ngƣỡng dân gian khác, nguồn gốc, các khuynh hƣớng phát triển 

của hát văn, lên đồng, tính địa phƣơng hóa của hoạt động tín ngƣỡng này. Đặc 

biệt, các khía cạnh nghệ thuật hát văn đƣợc nêu lên một cách hệ thống. Vì vậy, 

có thể coi “Hát văn” là công trình đầu tiên đặt cơ sở cho việc nghiên cứu nghệ 

thuật lên đồng. 

Viện khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ 

chức thực hiện Hội thảo quốc tế “Đạo Mẫu và lễ hội Phủ Dầy” (từ ngày 30/3 

đến 02/4/2001 tại Hà Nội) với sự tham gia của hơn 100 nhà nghiên cứu trong 

nƣớc và nhiều học giả quốc tế đến từ Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Hungari, Thái Lan, Malaysia… Đây là dịp để các nhà nghiên cứu trong 

nƣớc có thể so sánh tục thờ Mẫu lên đồng của Việt Nam với các dân tộc khác 

nhau trong khu vực. Các học giả nƣớc ngoài ca ngợi tục thờ Mẫu độc đáo cùng 

với nghi thức lên đồng lộng lẫy và lễ hội Phủ Dầy hoành tráng, coi đây là một 

bảo tàng sống của Việt Nam. 

Hội thảo “Quản lý lễ hội Phủ Dầy sau 10 năm mở thử nghiệm” do UBND 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định tổ chức ngày 17,18/4/2004 cùng các cuộc tọa 

đàm khác nhau tại khu di tích Phủ Dầy. Tại hội thảo các ý kiến của đồng đền các 

phủ Tiên Hƣơng, Vân Cát các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà quản lý văn hóa, 

lãnh đạo các ngành tài nguyên môi trƣờng, ngành công an… đã đánh giá tổng 

kết cái đƣợc và cái còn tồn tại trên nhiều phƣơng diện: Tín ngƣỡng, quy trình 

thực hành lễ hội, DXNLLĐ , tình hình an ninh trật tự… Hội nghị cũng thống kê 

hệ thống các bản hội, thanh đồng thƣờng xuyên thực hành nghi lễ tại quần thể di 

tích Phủ Dầy, thống nhất đƣa ra các quy định nhằm bảo tồn, phát huy và quản lý 

hoạt động lễ hội diễn ra tại khu di tích. 
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Hội thảo “Di tích lịch sử văn hóa Quảng Cung linh từ” do UBND huyện 

Ý Yên tổ chức tại Yên Đồng, Ý Yên (tháng 11/2009) [88]… Kết quả hội thảo đã 

xác nhận vòng luân hồi “Tam sinh, Tam hóa” của Mẫu Liễu Hạnh: ngoài Vân 

Cát (Phủ Dầy, Nam Định), Nga Sơn (Thanh Hóa) thì Phủ Nấp (xã Yên Đồng) lại 

là nơi giáng trần đầu tiên của chúa Liễu Hạnh. Đặc biệt là thế kỷ XV vùng đất 

này là nơi giáng sinh của Thánh Mẫu Phạm Tiên Nga (1434-1473), một con 

ngƣời có hiếu với cha mẹ, làm nhiều việc công đức, giúp đỡ mọi ngƣời xung 

quanh, bỏ tiền của để xây dựng các công trình tín ngƣỡng tại địa phƣơng. Hiện 

nay tại phủ Quảng Cung còn lƣu giữ nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, 

trong đó tiêu biểu nhất là pho tƣợng Thánh Mẫu bằng đồng đúc năm 1871. Pho 

tƣợng đƣợc đánh giá cao về mỹ thuật, phản ánh đầy đủ tinh thần gắn kết cơ bản 

giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Đó là hình ảnh ngƣời mẹ mẫu mực tiêu 

biểu cho phụ nữ Việt Nam với công - dung - ngôn - hạnh. 

Gần đây nhất, nhằm hoàn thiện hồ sơ di sản “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 

phủ của người Việt” trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của 

nhân loại, hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã 

hội đương đại” (trƣờng hợp tín ngƣỡng thờ Mẫu) [94] do Bộ VHTT&DL phối 

hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức ngày 5 - 6/01/2016. Xuất phát từ bối cảnh 

xã hội hiện nay, ban tổ chức hội thảo đã lựa chọn 4 chủ đề chính để các nhà khoa 

học tập trung thảo luận: thứ nhất, là những vấn đề lý thuyết, phƣơng pháp nghiên 

cứu, tín ngƣỡng, nghi lễ. Thứ hai, về các hình thức thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu 

và những hình thức tƣơng đồng khác. Thứ ba, những vấn đề chính sách, pháp luật 

đối với tín ngƣỡng thờ Mẫu. Hiện nay hệ thống chính sách, pháp luật về tôn giáo 

ở nƣớc ta đang dần đƣợc bổ sung và hoàn thiện, nhƣng đối với lĩnh vực tín 

ngƣỡng còn khá nhiều vấn đề cần tiếp tục đƣợc xây dựng, hoàn chỉnh. Đây là 

công việc khó khăn và nhạy cảm rất cần đến sự đóng góp tƣ vấn, đóng góp trí 

tuệ của các nhà khoa học và quản lý văn hóa.Thứ tƣ, vấn đề bảo vệ và phát huy 
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giá trị tín ngƣỡng thờ Mẫu trong xã hội đƣơng đại. Công việc này hiện vẫn còn 

nhiều vƣớng mắc, khó khăn. Làm thế nào để vừa bảo tồn những giá trị tốt đẹp của 

văn hóa truyền thống, vừa phát huy đƣợc chúng trong bối cảnh đƣơng đại. Rất cần 

các nhà khoa học, các nhà quản lý đi sâu bàn thảo, tháo gỡ để tìm ra phƣơng thức, 

hƣớng đi hữu hiệu trong thời gian tới. Hội thảo đã hội tụ các nhà khoa học, các nhà 

quản lý và các nhà nghiên cứu văn hóa hàng đầu của cả nƣớc. Cùng với những tham 

luận của các nhà khoa học quốc tế đến từ các nƣớc và vùng lãnh thổ: Vƣơng quốc 

Anh, Bungari, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hungari, Liên Bang Nga, cộng hòa 

Pháp, Trung Quốc. Hội thảo chia thành 4 tiểu ban. Ở mỗi tiểu ban lựa chọn một số 

tham luận có tính chất khai mở để trình bày, còn lại thời gian dành cho việc thảo 

luận, lắng nghe ý kiến cộng đồng. 

1.1.3. Các công trình nghiên cứu về biến đổi diễn xướng nghi lễ lên đồng 

Cho đến thời điểm này công trình nghiên cứu “Nghi lễ lên đồng lịch sử và 

giá trị” [49] của tác giả Nguyễn Ngọc Mai là công trình tiêu biểu về nghiên cứu 

sự biến đổi tâm sinh lý của các thanh đồng - chủ thể của DXNLLĐ . 

Bằng cách tiếp cận tổng thể nghiên cứu con ngƣời với tất cả các chiều 

cạnh của cuộc sống, công trình đi vào tìm hiểu, nghiên cứu và đề cập tới nhiều 

phạm trù của đời ngƣời nhƣ tự nhiên, xã hội, kinh tế, văn hóa, nhu cầu, ý thức, 

tâm linh… xuất phát từ ý tƣởng nghiên cứu các ông đồng, bà đồng nhƣ một thực 

thể tự nhiên - xã hội - tâm lý. Công trình đã nêu bật sự biến đổi từ vô thức đến 

chủ thức và phần nào lý giải đƣợc những thay đổi trong đời sống của các ông 

đồng, bà đồng với tƣ cách là chủ thể của nghi lễ lên đồng. Không chỉ dừng ở đó, 

công trình còn đi sâu tìm hiểu và lý giải những yếu tố tiềm tàng trong bản năng, 

trong vô thức của các ông đồng, bà đồng. Phải chăng chính những hiện tƣợng 

này đã góp phần quyết định trong việc điều chỉnh trạng thái tâm lý khiến cho 

một số cá nhân, các con nhang đệ tử mắc một số bệnh tâm lý nhƣ “trầm 

nhược”, “nhiễu tâm” mà y học hiện đại gọi chung là “rối loạn cảm xúc” có thể 
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tìm lại đƣợc sự cân bằng trong đời sống tâm sinh lý. Từ đó tác giả nhận định 

DXNLLĐ không đơn thuần chỉ là tôn giáo tín ngƣỡng mà còn là một hiện tƣợng 

tâm lý đặc thù trong đó có vấn đề “giải phóng năng lượng tiềm ẩn” và vai trò 

của nó đối với việc điều chỉnh trạng thái tâm lý các căn đồng sau những cuộc, 

chu kỳ “biểu diễn” lên đồng [49, tr.5,6]. Tác giả Nguyễn Duy Hinh với bài viết: 

“Lên đồng”trong công trình Một số bài viết về tôn giáo học - Nhà xuất bản Khoa 

học xã hội (2007) [29]. Qua các nghiên cứu, phân tích, thực tiễn tác giả đƣa ra 

quan điểm “Saman giáo chỉ là một dạng của lên đồng ở vùng đồng cỏ Siberic, 

Mông Cổ” [29, tr.861]. Tác giả nhận định rằng “Lên đồng ở Phủ Dầy chỉ là một 

dạng của lên đồng nói chung, một dạng muộn. Trong dạng này chủ thần là Liễu 

Hạnh, Thánh Mẫu Đạo giáo Việt Nam” [29, tr.873]. Tác giả cho rằng hiện nay, 

vai trò vũ công đó đƣợc đồng nhất với con đồng. Vốn con đồng chỉ huơ tay và 

phán truyền chứ không múa thành vũ điệu gọi là “transe” (tƣơng tự nhƣ động 

tác ngƣời động kinh) là đúng. Tác giả nhận định: “Những giá đồng mà tôi thấy ở 

Phủ Dầy và một số nơi khác đều là những vũ đạo tôn giáo, chứ không phải là 

lên đồng thật sự” [29, tr.873]. Kết luận bài viết tác giả nhận định, lên đồng cổ sơ 

thuộc loại hình tôn giáo trực tiếp từ ngƣời tới thần và từ thần tới ngƣời.  

Đề cập đến chiều hƣớng phát triển của DXNLLĐ trong tổng thể Đạo 

Mẫu, tham luận khoa học của tác giả Ngô Đức Thịnh trong hội thảo với tiêu đề 

”Đạo Mẫu trước chiều hướng hiện đại hóa” [94] đã khái quát sự lan tỏa của 

Đạo Mẫu với hạt nhân của nó là DXNLLĐ trên trƣờng quốc tế. Nhiều nhóm 

cộng đồng đạo hữu dƣới sự chỉ đạo của Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn văn hóa 

tín ngƣỡng Việt Nam đã tổ chức các đoàn thanh đồng sang giao lƣu tại các nƣớc 

Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… gây tiếng vang lớn. Dù hạn hẹp trong các 

đền, phủ, điện tƣ gia hay trên các sân khấu hiện đại, diễn xƣớng lên đồng đã thu 

hút đƣợc một lƣợng lớn ngƣời tham dự, khiến cho chiều hƣớng “sân khấu hóa” 

DXNLLĐ trở nên sôi động và đang trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa tín 
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ngƣỡng của dân đô thị. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, kinh tế thị trƣờng và xã 

hội đô thị đã làm cho Đạo Mẫu tìm thấy môi trƣờng lý tƣởng cho sự hồi sinh, 

thậm chí thái quá gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Các đền, phủ đƣợc tu sửa 

khang trang ở khắp nơi trên cả nƣớc, đặc biệt các điện tƣ gia đƣợc hình thành 

nhất là ở các đô thị lớn. Sự thay đổi này thể hiện rõ ở với sự thay đổi về thành 

phần dân cƣ thực hành nghi lễ, các loại đồ lễ, lễ phục và thời trang hầu đồng, 

các hình thức nghi lễ, cung văn và hát, các hình thức “lộc lá” cho những tín hữu 

ngày càng đƣợc đổi mới. Bên cạnh những chiều hƣớng “sân khấu hóa”, “nghệ 

thuật hóa” đƣợc cho là cách thức hòa nhập Đạo Mẫu và lên đồng vào xã hội 

hiện đại, thì đây đó cũng nảy sinh những hình thức phái sinh của Đạo Mẫu và 

lên đồng mà phần lớn mang chiều hƣớng tiêu cực. 

Trong tham luận “Cung văn - người nghệ sĩ nơi điện thờ Tứ phủ” [94] tác 

giả Đặng Hoành Loan. Tác giả nhấn mạnh đến sự thay đổi chủ yếu của các cung 

văn - ngƣời nhạc trƣởng trong DXNLLĐ . Tác giả nêu rõ: Trong cuốn Việt Nam 

phong tục, Phan Kế Bính viết “Đồng mặc áo xanh, đội khăn các màu, múa may 

nhảy nhót, ở trước cửa tĩnh, lượn ra lượn vào, ưỡn à ưỡn ẹo. Bọn cung văn đàn 

ngọt hát hay thì đồng ban thưởng cho tiền cho lộc. Nịnh hót khéo nữa thì có khi 

đồng cởi cả ruột ban cho”. Thông qua đó tác giả đƣa ra thông điệp: khi không có 

giọng hát, không có tiếng đàn, tiếng mõ, không có lời văn, không có tài năng biểu 

diễn của nghệ sĩ cung văn ắt không thành lễ đồng cốt tức lễ hầu bóng thờ Mẫu. 

Bài viết đã chỉ rõ sự biến đổi của các cung văn ngày nay dƣới sự tác động nhiều 

chiều của xã hội đƣơng đại, ngƣời nghệ sĩ cung văn không còn nhiều sáng tạo lời 

ca, sáng tạo nên các giá đồng nhƣ ngày xƣa mà còn đƣa các nhạc cụ khác nhƣ 

sáo, bầu của ngƣời H'mông, organ, ghita điện, các làn điệu dân ca nhiều vùng và 

ngay cả một số sáng tác mới cũng đã đƣợc các cung văn áp dụng đƣa vào các 

buổi hầu bóng. Hiện tƣợng này đang có chiều hƣớng pha loãng, lạm dụng làm cho 

âm nhạc của chầu văn suy giảm âm sắc, suy giảm tiết tấu nhảy nhót vốn có của 
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nó. Đây là cảnh báo mà chính NCS cũng băn khoăn, trăn trở và sẽ có những lý 

giải minh chứng về sự biến đổi trong luận án của mình. 

Tác giả Từ Thị Loan với tham luận: “Lên đồng và vấn đề sức sống của di 

sản trong xã hội đương đại” [94]. Tác giả muốn trả lời câu hỏi: Vì sao nghi lễ lên 

đồng có sức sống lâu bền trong quá khứ và ngày càng phát triển trong xã hội 

đƣơng đại? Tham luận nêu các nội dung chính nhƣ: Lên đồng trong hệ thống nghi 

lễ của tín ngƣỡng thờ Mẫu; nhận diện tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ trong hệ 

thống tín ngƣỡng thờ nữ thần của Việt Nam; về nghi lễ lên đồng, hệ thống các 

thực hành nghi lễ của tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ. Lên đồng - một hình thức 

diễn xƣớng nghi lễ đặc biệt trong tín ngƣỡng thờ Mẫu: phân tích bản chất, nội 

dung, biểu hiện của nghi lễ lên đồng, qua đó thấy đƣợc sự độc đáo, linh hoạt, tính 

tổng hợp cao của một loại hình diễn xƣớng tâm linh đặc biệt, chỉ ra những giá trị, 

lý do khiến cho hình thức diễn xƣớng tâm linh này có sức hấp dẫn cuốn hút đặc 

biệt, tính thích ứng cao và ngày càng phát triển trong xã hội Việt Nam đƣơng đại. 

Tác giả Đỗ Thị Thanh Thủy với tham luận “Biểu diễn lên đồng trên sân 

khấu: khám phá những động năng và sự biến đổi” [94]. Tham luận nêu rõ trong 

khoảng hai thập niên qua xuất hiện một hiện tƣợng mới đó là lên đồng đƣợc dàn 

dựng thành các tiết mục biểu diễn trên sân khấu truyền thống bên ngoài của 

không gian nghi lễ. Tuy nhiên nếu nhƣ ở nghi lễ lên đồng, nghệ thuật diễn 

xƣớng là phƣơng tiện biểu đạt cho tín ngƣỡng, cho niềm tin thiêng liêng thì lên 

đồng ở trên sân khấu, nghệ thuật là yếu tố đƣợc nhấn mạnh và khai thác. Các 

khía cạnh tâm linh không bị loại bỏ mà vẫn đƣợc các nghệ sĩ chú ý khai thác ở 

mức độ nhất định với mục đích tạo nên một không gian văn hóa dân tộc, chính 

điều này sẽ cuốn hút công chúng bởi tính độc đáo và phản ánh đƣợc hồn cốt của 

DXNLLĐ trong đời thực.  

Tác giả Hồ Đức Thọ trong bài tham luận: Tín ngưỡng thờ Mẫu - Thần Tứ 

phủ mang tính dung hợp và đặc thù cầu phúc của dân tộc Việt [94] đã khái quát và 
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phân tích việc thờ Mẫu thông qua các câu hỏi và giải đáp để nhận định: Mẫu từ dân 

gian mà ra, thần Tứ phủ cũng từ dân gian mà ra, để khái quát tính dung hợp trong 

tục thờ Mẫu của ngƣời Việt. Đặc biệt tại phần 2 của tham luận tác giả khẳng định 

“Nghi lễ hầu đồng một đặc thù của Việt Nam”. Nhƣng ở thời đại ngày nay cơ chế 

thị trƣờng, lại ảnh hƣởng mở của tín ngƣỡng thờ Mẫu, khiến ngƣời ta quan niệm 

hầu đồng không chỉ dành riêng cho ngƣời có căn quả, hầu đồng nhìn thấy có lợi 

cả tinh thần, vật chất và nhất là cơ chế thị trƣờng thờ phụng sinh lợi sao lại 

không làm? Nhất là cách nhìn “lễ lớn lộc nhiều”, mỗi canh hầu đều có sự trợ 

duyên của bản hội, góp gió thành bão tạo thành lễ lớn. Nghĩa là phải đồng tâm, 

đồng lực mới có đƣợc sự: “đồng khôn - bóng ngoan, đồng sang - bóng lịch sự” 

[87, tr.9]. Sau hầu đồng có ngƣời khỏe ra, tiền của nhiều thêm nhƣng cũng có 

không ít ngƣời lâm nợ nần, túng quẫn.  

Tác giả Bùi Trọng Hiền với tham luận: “Tín ngưỡng Tứ phủ - Một góc nhìn 

hiện thực [94] đã khái quát bản chất sinh hoạt hầu đồng và đƣa ra những câu hỏi: 

Điện thần Tứ phủ - tín ngƣỡng hay một hình thức tôn giáo? Đặc biệt trong phần 

bản chất sinh hoạt của hầu đồng tác giả nhận định: Khoảng hơn 10 năm qua, kể từ 

sau khi Nhà nƣớc nới rộng chính sách mở cửa tự do tín ngƣỡng, tôn vinh hệ di 

sản văn hóa dân tộc, các sinh hoạt hầu đồng Tứ phủ đã chính thức phục hƣng và 

ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với sự lan tỏa trên mọi miền đất nƣớc, từ Bắc vào 

Nam, từ miền xuôi đến miền ngƣợc, số lƣợng con nhang đệ tử ngày một gia tăng. 

Và cũng giống nhƣ hội phật tử bên Phật giáo, giới chân đồng Tứ phủ cũng liên 

kết thành các nhóm xã hội tín ngƣỡng, thƣờng gọi là bản hội. Bên cạnh việc tôn 

tạo/ xây mới đền, phủ, ở một số nơi, ngƣời ta cũng “nhanh nhạy” tiến hành “Mẫu 

hóa” các chốn thờ tự vốn trƣớc đây không liên quan đến tục thờ thánh Tứ phủ 

nhƣ đình làng, lập thêm ban/ gian thờ Mẫu trong sự “phối cảnh” di tích. Thậm chí 

có ngôi đền trƣớc đây vốn thờ một Ả đào có công với nƣớc, nay đã đƣợc “Mẫu 

hóa”, đổi tên thành “Đền Mẫu đào nương”… Hiện tƣợng “đồng đua” lâu nay 
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thƣờng bị phê phán là một sự “biến tướng” trong giới các chân đồng. Thế nhƣng 

nếu hiểu đƣợc bản chất tâm lý con nhang đệ tử Tứ phủ, sẽ thấy đó là một góc 

cạnh tâm lý gắn bó hữu cơ với tín ngƣỡng. Và không phải vô cớ mà từ bao đời 

nay, “đẳng cấp” đồng bóng trong giới bản hội đã đƣợc xem nhƣ chuyện hiển 

nhiên, là sự phân biệt giữa thân phận “đồng nghèo, lính khó” với “đồng sang, 

đồng lịch sự”. Nói cách khác, chính tính thƣơng mại tâm linh là một trong những 

nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy sự phát triển các nhân vật thánh mới trong điện 

thần Tứ phủ. Trên các mạng xã hội, nhan nhản những clip hầu đồng đời mới đủ 

loại. Trong đó, đã xuất hiện những giá đồng vô cùng mới lạ nhƣ giá Hùng Vƣơng, 

giá Sơn Tinh, giá Ngọc Hoàng hay giá Nam Tào, Bắc Đẩu… với trang phục mô 

phỏng theo các diễn viên trong chƣơng trình Gặp nhau cuối năm. Cứ đà này, nhu 

cầu tạo thêm thánh mới để thỏa mãn nguyện ƣớc tâm linh của các chân đồng hẳn 

sẽ còn tiếp diễn trong tƣơng lai. 

Tác giả Vũ Hồng Thuật với tham luận “Làm lính có công, làm đồng có 

phép “cầu chuyện tạo lập quyền lực về phép thuật trong tín ngưỡng thờ Mẫu 

của các đồng Thầy ở Việt Nam” [94]. Tham luận khái quát một số điều kiện để 

đồng thầy tạo lập quyền lực về pháp thuật cụ thể là 5 yếu tố phải có cổ xƣa để 

trở thành thầy Đồng nhƣ: ngƣời có căn số; xuất thân trong gia đình, dòng họ có 

ngƣời làm thầy đồng; có điện thờ; thông thạo chữ Hán và thực hành nghi lễ; trải 

qua nghi lễ nhập đạo và cấp sắc đồng. Tác giả cũng chỉ ra vấn đề sử dụng quyền 

lực và pháp thuật của các đồng thầy hiện nay, những biến đổi và nguyên nhân. 

Trên thực tế cho thấy có rất ít các đồng thầy hội đủ các điều kiện này; nhất là 

các bà đồng. Họ một mặt vừa không tinh thông Hán tự, phép thuật giống nhƣ 

các đồng nam; mặt khác, họ cũng e sợ việc nuôi và điều hành âm binh không 

đúng sẽ ảnh hƣởng đến việc hành nghề tôn giáo và cuộc sống gia đình của họ 

nên không dám thực hiện nghi lễ thụ sắc âm binh, độ giới, pháp khí… tại điện 

thờ ở nhà mình. Với những ngƣời ngoại đạo, họ thƣờng quan niệm, nghề làm 
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đồng thầy cũng coi là một nghề mƣu sinh và cho thu nhập rất cao. Một thách 

thức lớn trong bối cảnh cạnh tranh dịch vụ tôn giáo tín ngƣỡng hiện nay đã có 

“một số đồng thầy, đệ tử đã quên đi cả những giáo lý, giáo luật vốn được ghi 

trong bản cấp sắc đồng và lễ ăn thề trong buổi lễ nhập đạo mà họ đã phản hại, 

nói xấu lẫn nhau” [94, tr.10]. Hiện tƣợng “ghen đồng, ghen bóng” ngày càng 

phổ biến và công khai trên các mạng xã hội, tạo thêm chất “xúc tác” cho những 

“thanh đồng đạo quan” trong và ngoài bản hội có cơ hội chê bai, nói xấu, gièm 

pha, bài xích lẫn nhau từ cách thức hầu đồng, trang phục, đạo cụ, biểu diễn, lễ 

vật dâng cúng, phát lộc … đến nghi thức thực hành các nghi lễ cúng bái và các 

mối quan hệ xã hội,… khiến cho môi trƣờng xã hội của giới đồng thầy vốn đã 

phức tạp nay lại càng phức tạp hơn. Đây cũng là một trong những biến đổi của 

bản thân các thanh đồng - một thành tố quan trọng trong lên đồng mà NCS sẽ có 

dịp trình bày trong luận án của mình.  

Tóm lại: Với góc nhìn nhiều chiều về hiện tƣợng lên đồng, các tác giả trong 

nƣớc đã nghiên cứu DXNLLĐ chủ yếu thông qua chủ thể thực hành tín ngƣỡng 

nhƣ pháp sƣ, thanh đồng, cung văn … và những hiện tƣợng biến đổi về nội dung 

hình thức, mục đích thực hành nghi lễ của DXNLLĐ truyền thống và hiện nay. 

Việc nghiên cứu tổng thể về các thành tố cấu trúc của diễn xƣớng nhƣ âm nhạc, 

múa, phục trang, đạo cụ, đồ lễ … sẽ là vấn đề nghiên cứu tiếp của luận án. 

1.2. Cơ sở lý luận về diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

1.2.1. Một số khái niệm và thuật ngữ về diễn xướng nghi lễ lên đồng 

1.2.1.1. Một số khái niệm  

* Khái niệm Diễn xướng  

Theo từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) định nghĩa diễn xƣớng một 

cách ngắn gọn là: “Trình bày các sáng tác dân gian bằng lời lẽ, âm thanh, nhịp 

điệu” [84, tr.85]. Theo Vĩnh Cao và Nguyễn Phổ thì diễn xƣớng là diễn ca hát 

[60, tr.73]. Theo tác giả Lê Trung Vũ:  
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Diễn xƣớng vừa là hình thức sinh hoạt văn hóa xã hội định kỳ (nhƣ Hội 

Gióng, Hội Xoan, Hội Chùa ...) quy mô làng xã; vừa là sinh hoạt văn hóa 

xã hội định kỳ nhƣ (đám cƣới, đám tang, lễ thành niên, lễ thƣợng thọ ...) 

quy mô gia đình hoặc việc làng xã. Diễn xƣớng 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 ...[89, tr.120].  

Trong cuốn Kho tàng diễn xướng dân gian Việt Nam, tác giả Vũ Ngọc 

Khánh cho rằng có thể hiểu diễn xƣớng với hai tƣ cách: 

Một là, diễn xƣớng là một phƣơng thức. Nó là cách thức thể hiện, cách 

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

nƣớc ta đều đƣợc trình bày, giới thiệu bằng phƣơng thức diễn xƣớng nhƣ: nói, 

kể, ví, vè, hát, hò, trò, múa, ca, vũ, lễ, nhạc ... nếu không dùng phƣơng thức diễn 

xƣớng thì không thực sự đến đƣợc với tâm hồn ngƣời dân. 

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

trong quá trình diễn xƣớng, công bố trƣớc quần chúng dần có những hình thức 

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 đƣợc yêu cầu phát 

triển này, nên đã trở thành một dạng thức khác, có tổ chức hơn, có quy củ hơn. 

Diễn xƣớng lúc đó không còn là một cách trình bày, mà thực sự đã thành một 

màn trình diễn [44, tr.14-18]. 

Tìm hiểu về diễn xƣớng, tác giả Nguyễn Hữu Thu cho rằng 

Thuật ngữ diễn xƣớng là để chỉ chung việc thể hiện, trình bày những 

sáng tác văn nghệ của con ngƣời gồm nhiều yếu tố hợp thành, diễn 

xƣớng là tất cả những phƣơng thức sinh hoạt văn nghệ mang tính 

nguyên hợp của loài ngƣời từ lúc sơ khai cho đến thời đại văn minh 

ngày nay” [79, tr. 56]. 



24 

 

Tại Hội nghị khoa học chuyên đề: “Mối quan hệ giữa diễn xướng dân 

gian với nghệ thuật sân khấu” cũng đƣa ra khái niệm  

Diễn xƣớng dân gian là hình thức sinh hoạt văn nghệ của nhân dân 

gắn bó chặt chẽ giữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong 

công cuộc dựng nƣớc và giữ nƣớc. Diễn xƣớng dân gian là cái nôi 

sinh thành nền văn nghệ dân tộc, có quan hệ mật thiết với hầu hết các 

bộ môn nghệ thuật dân tộc cũng nhƣ sau khi chúng trở thành những bộ 

môm riêng biệt” [56, tr.120]. 

Nhƣ vậy qua tìm hiểu các ý kiến bàn về diễn xƣớng của các nhà nghiên 

cứu, bên cạnh những quan điểm chƣa thống nhất thì hầu hết các tác giả đều cho 

rằng: “Diễn xướng là hình thức biểu hiện, trình bày các sáng tác dân gian bằng 

lời lẽ, âm thanh, điệu bộ, cử chỉ ... Diễn xướng có sự biến đổi theo thời gian, cần 

phải linh hoạt khi tìm hiểu về diễn xướng và lưu ý đến tính ước lệ của thuật ngữ 

này” [56, tr138]. 

Nhƣ vậy: Diễn xƣớng có thể hiểu là để chỉ những hành động mô phỏng 

theo lời hát, hoặc đóng trò một tuồng hát, vở kịch cho ngƣời xem/nghe. Với hàm 

ý nhƣ thế diễn xƣớng trong lên đồng đƣợc hiểu nhƣ một loạt các hành động mô 

phỏng theo lời các bài văn chầu (của cung văn) và đƣợc diễn xuất theo một trật 

tự (trật tự đó có thể là tích truyện kể về các vị thánh; trật tự đó có thể là một quy 

trình của thực hành nghi lễ từ: kiều thỉnh - trùm khăn - giáng - làm việc quan - 

thăng đồng). 

* Khái niệm Nghi lễ 

Theo Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học, 2003): “Nghi lễ là các 

nghi thức của một cuộc lễ và trật tự tiến hành” [60, tr.95]. Trong “Bách khoa 

tổng hợp - kiến thức thời đại” khái niệm về nghi lễ là “Một chuỗi cử chỉ để đáp 

ứng những yêu cầu chủ yếu, những cử chỉ đó phải được thực hiện như một 
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chuẩn mực hài hòa nào đó…”. Khi nghiên cứu về vấn đề DXNLLĐ cũng có 

những lý giải nêu ra những tên gọi khác nhau nhƣ: “Nghi lễ lên đồng”; “Lên 

đồng”; “Hầu đồng”; “Hầu bóng”; “Nghi lễ Chầu văn” … Nhìn chung hầu nhƣ 

các nhà nghiên cứu văn hóa đều mặc định có sự tƣơng đồng trong các tên gọi 

trên trong cùng một hiện tƣợng. Qua quá trình khảo sát thực tế NCS cũng đồng 

tình với những lý giải về tên gọi khác nhau về một hiện tƣợng của các nhà 

nghiên cứu văn hóa trƣớc đây, tuy nhiên để làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu của 

luận án NCS dùng khái niệm DXNLLĐ làm cơ sở cho việc làm rõ sự biến đổi 

của thành tố cấu trúc cấu thành diễn xƣớng trong DXNLLĐ. 

 * Khái niệm lên đồng 

 Theo quan niệm của tác giả Hồ Đức Thọ: “Lên đồng là đề xuất hồn, 

nhƣờng bóng thánh nhập xác, Thanh đồng trở thành “ghế” để chƣ vị thần tiên, 

danh thần, danh tƣớng, các chầu, các quan đến các tiên cô, tiên cậu… nhập 

chứng đàn, chia sẻ, cứu độ chúng sinh” [77, tr7].  

 Nhà nghiên cứu Ngọc Mai cho rằng “Lên đồng thực sự là một dạng cổ 

tục liên quan đến việc cầu hồn, gọi hồn người chết nhập về/vào thân xác người 

còn sống nhằm mục đích kết nối quá khứ với hiện tại” [49, tr.67]. Theo tác giả 

Nguyễn Duy Hinh “Bản chất thực của nghi lễ lên đồng là loại hình tôn giáo 

trực tiếp từ người đến thần và từ thần đến người. Tất cả diễn ra trong tiềm ý 

thức con đồng và thể hiện ra bên ngoài” [29, tr.874]. Tác giả Đặng Văn Sinh 

và tác giả Ngô Đức Thịnh thì cho rằng “Hầu đồng là nghi lễ chính trong tín 

ngưỡng thờ Mẫu, là nghi lễ nhập hồn của các vị thánh Tứ phủ vào thân xác 

các ông đồng/bà đồng, là sự tái hiện lại hình ảnh các vị thánh nhằm phán 

truyền, chữa bệnh, ban phúc lộc cho tín đồ Đạo Mẫu” [74, tr.47].  

Nhƣ vậy, thông qua sự nhận diện về lên đồng, các tác giả đều có chung 

một số nhận định sau: 
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Một là, lên đồng (hầu đồng, hầu bóng) là nghi lễ chính, quan trọng trong 

tín ngƣỡng thờ Mẫu Tứ phủ. 

Hai là, đó là nghi lễ nhập hồn của các vị thánh Tứ phủ vào thân xác các 

ông đồng/bà đồng hay nói khác là nghi lễ xuất hồn, nhƣờng bóng thánh, nhập 

xác vào các thanh đồng. 

 * Khái niệm Diễn xướng nghi lễ lên đồng: 

  Lên đồng là một hình thức diễn xƣớng bao gồm các các yếu tố kỹ thuật 

của sân khấu và diễn xƣớng dân gian để tái tạo nên các yếu tố văn hoá và tôn 

giáo Việt trong không gian của buổi lên đồng. Lên đồng của ngƣời Việt, một 

hình thức nhập đồng giống nhƣ Beattie đã nói về nghi lễ nhập xác trên thế 

giới, “không chỉ là một hình thức thực hành tín ngưỡng, một cách thức để 

phù hợp với và có tác động tới thế giới thần linh, mà còn là một hình thức 

trình diễn nghệ thuật với đúng nghĩa của nó” với quan điểm rằng DXNLLĐ 

là một sân khấu tâm linh, trong đó tụ hợp nhiều yếu tố của nghệ thuật dân 

gian. Ở trong không gian của nghi lễ, sân khấu tâm linh trở nên là hiện thực, 

“ở đó các vị thần…nhập hoặc giáng về người nhập đồng trong giọng nói của 

con người” (Schieffelin 1985: 713).  Nghi lễ mang tính chất diễn xƣớng dân 

gian do ông đồng bà đồng thực hiện trong sự hài hoà với  cung văn đàn hát 

Chầu văn.    

 Tuy nhiên để làm rõ hơn về mục đích và giá trị nghệ thuật của 

DXNLLĐ, trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu của những tác giả đi trƣớc, 

NCS bƣớc đầu nhận diện DXNLLĐ là một nghi lễ quan trọng của nghi lễ thờ 

mẫu Tam phủ. Đó là nghi lễ nhập hồn nhiều lần của các vị thánh Tứ phủ vào 

thân xác các thanh đồng, là sự tái hiện lại hình ảnh của các vị thánh thông qua 

nghệ thuật diễn xướng tâm linh nhằm phán truyền, ban tài lộc, đáp ứng nhu cầu 

của tín đồ đạo Mẫu theo một quy tắc, trật tự nhất định. 
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1.2.1.2. Một số thuật ngữ  

 Đạo Mẫu: Dùng ở đây là đạo Mẫu Tam phủ - Tứ phủ để phân biệt với tục 

thờ Mẫu nói chung; Lên đồng: “lên” trong tiếng Việt còn mang một nội hàm 

khác “nhập, ốp”. Trong dân gian cũng dùng khái niệm này để chỉ những khi 

thánh giáng đồng, ốp đồng; Vấn hầu - canh hầu: theo quan niệm dân gian là một 

cuộc lên đồng; Ghế đồng - giá đồng: là thời gian của mỗi vị thánh giáng để làm 

việc thánh và thăng; Đồng lỳ - đồng đá: ám chỉ những thanh đồng kém khả năng 

nhập đồng (vào vai không đạt); Căn đồng: chỉ ngƣời có số mệnh trở thành 

ông/bà đồng của đạo Mẫu, trƣớc sau cũng phải ra đồng, trình đồng nếu không sẽ 

bị thánh đày; Cơ đày: là sự hành hạ của thánh đối với những ngƣời có căn đồng 

mà không chịu làm lễ trình đồng; Khăn phủ diện: là tấm khăn đỏ hình chữ nhật 

dùng để trùm lên đầu ông/bà đồng khi thánh nhập hay thánh thăng. 

1.2.2. Các thành tố cấu trúc trong diễn xướng nghi lễ lên đồng 

Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu, công trình của các tác giả trong 

nƣớc và nƣớc ngoài cũng nhƣ  trong quá trình điền dã, tham gia các buổi hầu 

đồng và phỏng vấn một số thanh đồng, đồng đền cũng nhƣ những ngƣời tham dự 

bản hội, có thể khái quát DXNLLĐ đƣợc diễn ra theo một quy tắc, trật tự nhất 

định. Để có một buổi hầu đồng, trƣớc tiên ngƣời hầu phải chọn ngày lành, tháng 

tốt, sau báo với thủ nhang đồng đền, phủ, điện. Khi đã làm xong các thủ tục, 

ngƣời hầu cùng nhà đền cùng con nhang đệ tử bắt đầu thực hiện các công đoạn cụ 

thể: sửa soạn lễ vật, đồ mã (phù hợp với từng canh hầu đã dự định); sửa soạn khăn 

chầu, áo ngự, đại mạng, y phục tƣ trang (từ áo công đồng, y phục quan lớn, y 

phục chầu bà, quan hoàng, thánh Cô, thánh Cậu, khăn đỏ phủ diện, khăn tấu 

hƣơng và một số loại khăn khác), đạo cụ (cờ, kiếm, hèo)…Trang trí mặt đàn (bàn 

thờ) thật đẹp đẽ, nghiêm trang; bàn loan phải có gƣơng soi, chén đĩa, gạt tàn thuốc 

lá, trầu têm, nƣớc hoa…Ngƣời hầu đồng thƣờng đầu tƣ rất nhiều cho trang phục 

lộng lẫy, phù hợp với hình ảnh của các vị thánh giáng đồng. Tuy nhiên cũng có 
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một số ngƣời ra hầu không có đủ khăn áo phải “ăn mày” (mƣợn) khăn áo của 

đồng thầy hay một số anh (chị) ra trình đồng trƣớc rồi sau này khi có điều kiện 

mới sắm dần. “Tuy nhiên có tâm hầu Thánh mới là quan trọng nhất với người 

hầu đồng” [82, tr.25]. Đặc biệt là dâng sớ và cúng chúng sinh bao giờ cũng thực 

hiện trƣớc khi thanh đồng ngồi vào chiếu hầu. Dâng sớ là lời thỉnh cầu của thanh 

đồng lên vị thần chủ Đền để xin phép đƣợc làm lễ. Việc này do một pháp sƣ (hay 

thầy cúng) thực hiện. Còn việc cúng chúng sinh (vong hồn của ngƣời chết không 

đƣợc thờ cúng) thƣờng thực hiện ở phía cửa đền với vật dâng cúng tiêu biểu là 

cháo, bỏng (gạo rang, ngô rang), nƣớc lã, chậu nƣớc thả mấy đồng tiền xu để cho 

vong hồn ngƣời chết đuối. [67, tr.20]. Bƣớc vào một buổi hầu đồng, thanh đồng 

(ngƣời hầu chính) có lời “xin phép thủ nhang, đồng đền, đồng thầy, đồng bố, lính 

mẹ, đồng anh, lính chị, thầy pháp, cung văn, các tín chủ dân thôn, bản hạt xin vào 

chiếu giữa bắc ghế hầu Thánh” [74, tr.26]. Tiếp đến cung văn thỉnh văn thờ công 

đồng Tứ phủ. thanh đồng mặc y phục màu trắng (gọi là quần áo lót, thƣờng bằng 

lụa) hai tay chắp lạy trƣớc ngực, bƣớc chân phải vào chiếu, lấy sớ và vàng hƣơng 

để lễ sớ xe loan giá hầu Thánh. Ngƣời ngồi hầu phải khăn phủ diện đỏ lên đầu, 

mắt nhắm hai ngón tay trỏ và giữa bấm vào nhau, các ngón tay còn lại xòe căng 

và đặt lên hai đùi gần đầu gối với tƣ thế bắt quyết và đầu lắc lƣ (biểu hiện của 

việc đã đi vào thế giới của thần linh). Sau lời kêu thỉnh của pháp sƣ (hoặc cung 

văn) thanh đồng nhập đồng (biểu hiện: thân ngƣời lắc lƣ, lảo đảo rồi bất ngờ hét 

lên một tiếng, ngón tay chỉ lên trời) sau khi thỉnh xong Tam tòa Thánh Mẫu, cung 

văn dâng văn và thanh đồng lần lƣợt nhập đồng theo thứ tự từ trên xuống: hàng 

Quan, hàng Chầu, hàng ông Hoàng, hàng Cô, hàng Cậu. Các giá hầu đƣợc tiến 

hành lần lƣợt theo quy trình sau: 

Thứ nhất: Thay lễ phục: Mỗi vị Thánh đều có lễ phục riêng, phù hợp với 

danh hiệu của vị đó và màu sắc cũng khác biệt tùy từng phủ, gốc tích, phẩm hàm 

cũng nhƣ văn hay võ. 
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Thứ hai: Dâng hƣơng hành lễ: Đây là một nghi thức không thể thiếu ở bất 

cứ giá nào ngƣời hầu đồng tay trái cầm một bó nhang đã đốt sẵn, bọc trong một 

chiếc khăn (khăn tấu) tay phải cầm môt nén nhang rồi đƣa lên, đƣa xuống, có 

khi hình chữ z… làm động tác phù phép mà quan niệm của giới hầu đồng gọi là 

khai nông, để xua đuổi ma tà. 

Thứ ba: Lễ Thánh giáng: Khi ngƣời hầu đồng có dấu hiệu Thánh nhập vào 

thì buông các nén hƣơng đang cầm theo tay chắp, nghiêng mình và ra hiệu cho 

hầu dâng và cung văn xác định Thánh nhập thuộc hạng thứ bậc nào. Trong quá 

trình đó cung văn vẫn hát thỉnh mời lần lƣợt các Thánh Mẫu, nhƣng đại bộ phận 

các giá Mẫu không giáng vì vậy văn thỉnh Mẫu rất ngắn, thƣờng chỉ có câu “Đệ 

nhất Thiên tiên, cung thỉnh mời Đệ nhất Thiên tiên”. Khi Thánh thăng (ra đi) 

ngƣời ngồi đồng giơ tay hay trong tƣ thế mở ngửa ra hiệu cung văn hát “xe giá 

hồi cung”. Khi các Thánh Mẫu đã thăng thì cung văn tiếp tục thỉnh mời các giá 

Quan. Nếu vị Quan nào giáng thì bao giờ Đồng cũng ra hiệu (một ngón tay là 

Quan Đệ nhất, hai ngón tay là Quan Đệ nhị, ba ngón tay là Quan Đệ tam, bốn 

ngón tay là Quan Đệ tứ, năm ngón tay là Quan Triệu - Quan Tuần Chanh) và 

ngay tức thì cung văn chuyển hát văn về lai lịch, nguồn gốc và công trạng của vị 

Thánh đó cũng là lúc chiếc khăn phủ diện đƣợc tung ra, các hầu dâng nhanh 

chóng đóng khăn áo đúng ngôi vị cho vị Thánh vừa giáng…Nhƣ vậy có hai hình 

thức Thánh giáng là: giáng chùm khăn (hầu tráng mạn) với các giá Thánh Mẫu, 

Mẫu chỉ đến chứng đàn rồi đi ngay và giáng mở khăn với các hàm Quan trở 

xuống. Khi Thánh nhập, ngƣời hầu đồng không còn là ngƣời phàm nữa quá trình 

họ xuất thần, tự thôi miên đã giúp cho họ nhảy múa một cách nhịp nhàng, uyển 

chuyển mà bình thƣờng họ không có khả năng làm đƣợc. 

Thứ tư: Múa đồng: Múa đồng là một hình thức diễn xƣớng (thuộc thể loại 

múa thiêng) khẳng định sự ứng nhập của thần linh. Do vậy, động tác múa có 

khác nhau trong từng vị Thánh.  
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Thứ năm: Ban lộc và nghe văn chầu: Sau khi đã múa xong, các Thánh 

thƣờng ngồi nghe cung văn hát, kể sự tích lai lịch vị Thánh đang giáng. Lúc này 

ngƣời ngồi dự xung quanh đến gần để cầu xin hoặc nghe Thánh phán truyền. Và 

đây cũng là lúc Thánh ban tài phát lộc. Lộc Thánh gồm nhiều thứ nhƣ: hoa quả, 

bánh trái, gƣơng lƣợc, tiền bạc… 

Thứ sáu: Thánh thăng: Cuối cùng là dấu hiệu của Thánh thăng, ngƣời hầu  

đồng ngồi yên, hai tay bắt chéo trƣớc trán, quạt che lên đỉnh đầu, khẽ rùng mình. Lúc 

đó nhóm ngƣời phụ động phải nhanh chóng phủ khăn phủ diện lên đầu. Cung văn 

hát điệu “xe giá hồi cung”. 

Nhƣ vậy có thể hiểu cấu trúc của nghi lễ lên đồng “là một chuỗi những 

hoạt động, trước, trong và sau khi kết thúc một buổi hầu thánh theo một quy tắc, 

một trật tự nhất định trong thời gian và không gian thiêng tại những nơi thờ 

thánh, tứ phủ” [29, tr.12]. 

Trong quá trình nghiên cứu, qua các tài liệu thứ cấp cũng nhƣ khảo sát, 

điền dã thực tế có thể nhận thấy rằng nghi lễ lên đồng hiện nay đã có nhiều biến 

đổi so với nghi lễ lên đồng truyền thống. Trên thực tế các nghi lễ diễn ra trƣớc 

và sau một buổi hầu thánh biến đổi không nhiều. Cụ thể là trƣớc khi hầu thánh 

trong nghi lễ lên đồng truyền thống và hiện nay các ông bà đồng vẫn phải thực 

hiện một số điều kiêng kỵ, một số thủ tục bắt buộc và sau khi kết thúc một buổi 

hầu thánh vẫn là tạ lễ, xây dựng niềm tin hay kiểm chứng kết quả mà thần thánh 

mang lại cho cá nhân, bản hội. Sự biến đổi của nghi lễ lên đồng hiện nay chủ 

yếu ở quy trình thực hành nghi lễ và diễn xƣớng. Cụ thể là biến đổi về không 

gian diễn xƣớng, chủ thể thực hành nghi lễ và các thành tố cấu trúc trong diễn 

xƣớng (âm nhạc, nội dung ca từ, múa, phục trang, đạo cụ, đồ lễ ...). 

Trên cơ sở đó luận án tập trung làm rõ biến đổi của các thành tố cấu trúc 

diễn xƣớng trong quá trình thực hành DXNLLĐ. 
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Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hóa các thành tố cấu trúc diễn xƣớng 

trong thực hành nghi lễ lên đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Lý thuyết nghiên cứu - lý thuyết giao lƣu tiếp biến văn hóa 

Giao lƣu tiếp biến văn hóa (accultruretion) là khái niệm đƣợc các nhà 

nhân học phƣơng Tây đƣa ra vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi tiến hành 

nghiên cứu về sự biến đổi văn hóa của các nhóm di dân ngƣời châu Âu đến Mỹ 

với các nhóm dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời trên đất Mỹ. 

Khái niệm giao lƣu - tiếp biến văn hóa đƣợc dịch từ thuật ngữ 

Ácculturation của Hoa Kỳ. Thuật ngữ Ácculturation đƣợc hiểu là: “Hiện tƣợng 

xảy ra khi những nhóm ngƣời có văn hóa khác nhau, tiếp xúc lâu dài và trực tiếp 

gây ra sự biến đổi mô thức (pattern) văn hóa ban đầu của một hay cả hai nhóm”. 

Nguồn gốc Hán Việt của giao lƣu - tiếp biến: 

+ “Giao lƣu”: là sự tiếp xúc và trao đổi qua lại giữa hai dòng, hai luồng 

khác nhau (nghĩa khởi nguyên, giao lƣu là sự tiếp xúc giữa hai dòng nƣớc (bộ 

thủy), nghĩa bóng: giao lƣu hàng hóa, giao lƣu quốc tế, giao lƣu văn hóa). 

Các thành 

tố cấu trúc 

diễn xƣớng 

của 

DXNLLĐ 

Nhạc 

cụ  

Âm nhạc 

Múa 

Thanh 

nhạc  

Đồ lễ  Phục trang đạo cụ 

 

Cấu trúc âm nhạc 

 

Làn 

điệu 

 

Đồ 

chay 

 

Đồ 

mặn 

 

Đồ 

mã 
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+ “Tiếp biến”: đƣợc hiểu là tiếp thu và biến đổi. Tiếp biến thể hiện tính 

chủ động của chủ thể trong quá trình giao lƣu, tiếp xúc, hỗn dung, cộng sinh 

giữa các sự vật, hiện tƣợng. 

Do vậy, dùng thuật ngữ kép “giao lƣu - tiếp biến” để chỉ cả một quá trình: 

giao lƣu, tiếp xúc, hỗn dung - cộng sinh, trao đổi - tiếp biến văn hóa. 

Giao lƣu - tiếp biến văn hóa là quy luật phổ biến mang tính tất yếu khách 

quan của các cộng đồng quốc gia, dân tộc trong lịch sử của nó và của nhân loại 

ở mọi thời đại: “Không một nền văn hóa nào trên thế giới lại tuyệt đối cổ xƣa, 

thuần khiết và không bị ảnh hƣởng bởi một nền văn hóa khác” (Gia-oa-hác-lan 

Nê ru). Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Văn hóa Việt Nam là ảnh hƣởng của văn hóa 

Đông phƣơng và Tây phƣơng chung đúc lại”. 

Trong lịch sử giao lƣu - tiếp biến văn hóa của nhân loại nói chung và của 

các cộng động, quốc gia dân tộc nói riêng có ba tính chất diễn ra: giao lƣu - tiếp 

biến tự nguyện, giao lƣu - tiếp biến cƣỡng bức, giao lƣu tiếp biến vừa tự nguyện 

vừa cƣỡng bức. 

- Giao lƣu - tiếp biến tự nguyện: Đó là giao lƣu - tiếp biến tự nguyện trên 

cơ sở tôn trọng các giá trị văn hóa của nhau, sự trao đổi, tiếp nhận, biến đổi một 

cách bình đẳng. Quá trình đó diễn ra nhƣ một quá trình tổng hợp, tích hợp tạo ra 

các sản phẩm, giá trị mới cho một hoặc cả hai nền văn hóa. 

- Giao lƣu - tiếp biến cƣỡng bức: Dựa vào sức mạnh chính trị, kinh tế, 

quân sự, khoa học, công nghệ và chính sức mạnh văn hóa mà kẻ thống trị, kẻ 

mạnh áp đặt, bắt buộc kẻ bị trị, kẻ yếu thế phải chấp nhận văn hóa của nó và 

phải thay đổi văn hóa của họ. Điều đó dẫn đến văn hóa của kẻ thống trị, kẻ mạnh 

thao túng, đồng hóa văn hóa của kẻ bị trị, kẻ yếu thế; văn hóa của kẻ bị trị, kẻ 

yếu thế bị mai một, bị lai căng, thậm chí bị tàn lụi. 

- Giao lƣu - tiếp biến vừa cƣỡng bức vừa tự nguyện: Trong văn hóa của kẻ 

áp đặt lại có những yếu tố tích cực, nhân văn, kẻ bị trị, yếu thế thấy cần thiết đã 
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tự giác tiếp nhận để nâng cao, phát triển văn hóa của mình. Biến công cụ áp đặt, 

đồng hóa của kẻ áp đặt thành công cụ vô ý thức của lịch sử. 

- Giao lƣu - tiếp biến còn diễn ra theo ba mức độ sau:  

+ Tiếp nhận nguyên mẫu, nguyên xi các yếu tố văn hóa của nhau 

+ Tiếp nhận có chọn lọc lấy cái phù hợp để góp phần làm phong phú văn 

hóa của mình 

+ Tiếp nhận để biến đổi cho phù hợp với cộng đồng, quốc gia dân tộc, đặc 

biệt là đáp ứng nhu cầu phát triển, sáng tạo, giải quyết các vấn đề của dân tộc 

mình đặt ra. 

Xuất phát từ mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, NCS vận dụng 

quan điểm của lý thuyết giao lƣu tiếp biến văn hóa nhằm xác định sự biến đổi, mức 

độ biến đổi của các thành tố cấu trúc diễn xƣớng nghi lễ lên đồng hiện nay. Thông 

qua quá trình giao lƣu tiếp biến văn  hóa của loại hình di sản văn hóa phi vật thể, 

“Diễn xƣớng nghi lễ lên đồng” - một nghi lễ điển hình của thực hành tín ngƣỡng 

thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt và khảo sát nó theo trình tự trong không gian và 

bối cảnh cụ thể cũng nhƣ quá trình biến đổi của những yếu tố nghệ thuật cấu thành 

nên diễn xƣớng nhƣ: âm nhạc, múa, phục trang, đạo cụ, đồ lễ v.v… 

1.4. Khái quát diễn xƣớng nghi lễ lên đồng truyền thống ở Nam Định 

 1.4.1. Những tiền đề hình thành diễn xướng nghi lễ lên đồng  

1.4.1.1. Đạo Mẫu và diễn xướng nghi lễ lên đồng 

* Đạo Mẫu trong hệ thống nữ thần của cư dân nông nghiệp 

Trong vốn huyền thoại và truyền thuyết của các dân tộc, phần đáng kể là 

dành cho các nữ thần. Nữ thần mặt trời, mặt trăng đã tạo lập ra vũ trụ, các bà đã soi 

sáng và sƣởi ấm cho trái đất thủa ban đầu chỉ có bùn, nƣớc và bóng tối; huyền thoại 

bà Nữ Oa cùng ông Tứ Tƣợng đội đá; vá trời xây núi khơi sông; để tạo ra mây, 

mƣa, sấm, chớp, gió, bão… là các nữ thần: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp 
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Điện; hay các yếu tố mang tính bản thể của vũ trụ cũng đƣợc dân gian gắn với tính 

nữ nhƣ: bà Thủy, bà Hỏa, bà Kim, bà Mộc, bà Thổ gọi chung là bà Ngũ Hành. Nhƣ 

vậy rõ ràng ngƣời xƣa đã khoác cho tự nhiên, vũ trụ thuộc tính nữ mang tính sản 

sinh, tồn trữ và che chở [74, tr.31]. Ở Việt Nam các yếu tố mang tính nữ thần cũng 

đƣợc biểu hiện rõ rệt nhƣ: sinh thành ra dân tộc Việt Nam có Mẹ Âu Cơ; tổ tiên của 

các tộc ngƣời Thái, Tày, Khơ mú cũng là do bà mẹ sinh ra quả bầu trong đó có 

chứa tổ tiên của các tộc ngƣời thiểu số… Gắn liền với đời sống của cƣ dân nông 

nghiệp, ngƣời xƣa đã tôn vinh ra mẹ lúa, mẹ mía, mẹ lửa. Mẹ Âu Cơ không chỉ là 

ngƣời mẹ cội nguồn mà còn tạo ra các nữ thần là tổ sƣ của các nghề dệt, trồng dâu, 

nuôi tằm, trồng bông, làm muối, làm mộc, làm bánh, làm các món ăn phục vụ cho 

cƣ dân nông nghiệp. Rõ ràng nhìn từ góc độ văn hóa các bà mẹ cũng là các vị thần 

sáng tạo ra văn hóa và các giá trị văn hóa. Nhiều nữ thần vốn là các danh tƣớng 

ngoài trận mạc, là những ngƣời có đức, có tài góp sức xây dựng đất nƣớc bảo vệ Tổ 

quốc nhƣ: Hai Bà Trƣng và các vị nữ tƣớng của hai Bà; Bà Triệu, Dƣơng Vân Nga 

(đời Tiền Lê), Ỷ Lan (đời Lý), nữ tƣớng Bùi Thị Xuân (thời Tây Sơn); vợ Ba Đề 

Thám, Võ Thị Sáu, 10 cô gái hy sinh ở ngã 3 Đồng Lộc…(thời chống Pháp, Mỹ). 

Rõ ràng ngƣời Việt và các tộc ngƣời khác ở nƣớc ta vốn là cƣ dân nông nghiệp 

trồng lúa ở vùng nhiệt đới gió mùa, do vậy, từ ngàn đời nay, từ quan niệm, lối nghĩ, 

nếp sống của họ cơ bản là thuần nông. Vì vậy, trong tiềm thức của họ, họ tôn thờ 

thần đất, thần nƣớc, thần núi, thần lúa, thần lửa … Nhƣ vậy với quan niệm vũ trụ 

luận phƣơng Đông cổ đại vẫn là âm dƣơng tƣơng khắc, tƣơng sinh. Và mọi quan 

niệm đó đều đồng nhất với âm và nhân hóa thành nữ tính - mẹ [74, tr.32]. Xuất 

phát từ những ý niệm trên tác giả Ngô Đức Thịnh đã nhận định:  

Vai trò nội tƣớng của ngƣời phụ nữ cũng đã phản ánh thông qua nghi 

lễ. Nếu ngôi đền thờ nào mà thờ cả ông, cả bà, thì trong đám rƣớc, khi 

còn trong phạm vi ngôi đền thì bao giờ kiệu bà cũng đi trƣớc, kiệu ông 

kế tiếp sau. Chỉ khi qua cổng thì kiệu bà mới dừng lại để nhƣờng đƣờng 

cho kiệu ông đi trƣớc. [74, tr.33]. 
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 Chỉ với những nét phác họa nhƣ vậy cũng đủ cắt nghĩa tại sao trong đời 

sống tinh thần và tâm linh, nhiều phụ nữ đã trở thành các thần - nữ thần, trong đó 

có các vị đƣợc tôn vinh là Mẫu, Thánh Mẫu. Tín ngƣỡng thờ Mẫu thần, Mẫu Tam 

phủ, Tứ phủ (Tam tòa Thánh Mẫu) có quan hệ mật thiết với tục thờ nữ thần. Tuy 

nhiên chúng không phải là đồng nhất. Nói cách khác Mẫu đều là nữ thần nhƣng 

không phải tất cả nữ thần đều là Mẫu thần mà chỉ một số nữ thần đƣợc tôn vinh 

thành Mẫu thần. Rõ ràng là đạo Mẫu gắn liền với tục thờ Mẫu hay tín ngƣỡng thờ 

Mẫu và đây cũng chính là điều kiện, là mảnh đất màu mỡ để sản sinh, nuôi dƣỡng 

và phát triển DXNLLĐ - một thành tố quan trọng trong tín ngƣỡng thờ Mẫu. 

*Diễn xướng nghi lễ lên đồng, nghi lễ tiêu biểu của đạo Mẫu Tam phủ-Tứ phủ 

Tín ngƣỡng thờ nữ thần, thờ Mẫu ở nƣớc ta xuất hiện từ rất sớm với các hình 

tƣợng: mẹ đất, mẹ lúa, mẹ nƣớc, mẹ Âu Cơ…Thế nhƣng phải đến thế kỷ XVI, khi 

nhân vật Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện thì tín ngƣỡng này mới nổi trội lên, hoàn chỉnh 

và nhanh chóng phát triển. Có thể nói Mẫu Liễu Hạnh là một biểu tƣợng của tín 

ngƣỡng thờ Mẫu mà Phủ Dầy là trung tâm gắn liền với quê hƣơng Mẫu. Trƣớc 

Mẫu Liễu Hạnh đã có nhiều ngƣời đƣợc phong là Quốc Mẫu, Vƣơng Mẫu, 

Thánh Mẫu gồm cả các nhân thần và thiên thần. Mẫu Liễu Hạnh có thể nói là vị 

Mẫu cuối cùng đƣợc dân gian suy tôn ở nƣớc ta cho tới thời điểm này. Tuy ra 

đời muộn nhƣng Mẫu Liễu Hạnh lại đƣợc tôn vinh là một trong bốn vị thần bất 

tử của ngƣời Việt và trở thành vị thần chủ cao nhất trong hệ thống thờ nữ thần ở 

nƣớc ta. Mẫu ra đời sau nên vừa có những đặc điểm giống các vị Thánh Mẫu 

khác ở quá trình ảo hóa, linh thiêng hóa, mang dáng vẻ phi thƣờng của các nhân 

vật do trí tuệ dân gian tạo ra, lại vừa có những đặc điểm rất khác. Đó là những 

nét đời thƣờng, trần tục, khát vọng tự do, khát vọng giải phóng, khát vọng hạnh 

phúc của con ngƣời. Mẫu lại mang trong mình những cá tính đời thƣờng của con 

ngƣời thƣờng nhƣ yêu - ghét, từ thiện và độc ác. Chính những điều này làm hình 

tƣợng Mẫu Liễu Hạnh có sức sống mãnh liệt trong tâm thức dân gian và trở nên 
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bất tử. Thông qua quá trình điền dã, khảo sát tại hai trung tâm lễ hội lớn là đền 

Trần và phủ Dầy, NCS nhận thấy nhu cầu của nhân dân về dự lễ Mẫu ngày càng 

tăng. Nó không chỉ dừng lại ở một bộ phận dân cƣ, một vài nhóm thành phần 

dân cƣ hay một vùng cƣ dân nhất định mà có sự lan tỏa rộng khắp các vùng 

trong cả nƣớc, mọi thành phần xã hội với mật độ ngày càng gia tăng thông qua 3 

hình thức lễ Mẫu phổ biến. 

Thứ nhất, lễ Mẫu tự thân (tự khấn lễ). Có thể nói đây là hình thức lễ phổ 

biến nhất trong các lễ hội hiện nay. Ở đây có sự kết hợp hài hòa giữa đi lễ cầu 

may, cầu bình yên, ấm no, hạnh phúc, cầu tài, cầu lộc với tham quan, du lịch. 

“Điều lành mang đến, điều dữ mang đi”; “đầu năm chí giữa, nửa năm chí 

cuối”… gia đình mạnh khỏe, bình an và thƣởng ngoạn du xuân giải tỏa những 

mệt mỏi, căng thẳng sau một thời gian làm việc. 

Thứ ha, lễ Mẫu thông qua cung văn: Hình thức này diễn ra không nhiều 

chủ yếu là những ngƣời có “căn quả” của một vị thánh cụ thể nào đó trong hệ 

thống Thần - Thánh Tứ phủ. Họ muốn giao tiếp với thần linh để cầu mong một 

hoặc vài việc cụ thể thông qua cung văn. Lúc này cung văn hát “thỉnh”, “ca 

ngợi công đức” của vị Thánh - Thần theo nhu cầu của tín chủ. Tín chủ cầu 

nguyện những mong muốn, nguyện vọng của mình trong quá trình thực hiện 

nghi lễ thờ Mẫu và kết thúc bằng việc xin đài “âm - dương”. Trên thực tế, 

trong nhiều lễ hội, cung văn thực hiện hát chầu văn hầu Thánh mà không phụ 

thuộc vào nhu cầu của một tín chủ cụ thể. Họ thực hiện những giá chầu tùy 

hứng tạo không khí linh thiêng, trang nghiêm nhƣng không kém phần hấp dẫn, 

phong phú và đa dạng. 

Thứ ba, lễ Mẫu thông qua DXNLLĐ: Có thể nói đây là hình thức phổ 

biến và tiêu biểu của đạo Mẫu Tam phủ - Tứ phủ. Với hình thức phong phú, đa 

dạng, DXNLLĐ không chỉ dừng lại ở nhu cầu về tâm linh, tín ngƣỡng mà còn 

có tính cộng đồng cao kết hợp hài hòa giữa cung văn, thanh đồng, hầu dâng và 



37 

 

bản hội, kết hợp giữa đàn, hát, múa, trang phục, đạo cụ và sự phấn kích của 

thanh đồng cùng sự hào hứng tung hô của bản hội và các khách tham dự. 

DXNLLĐ không chỉ đáp ứng nhu cầu của ngƣời đi lễ theo phƣơng thức đơn 

tuyến, phƣơng diện một chiều nhập hồn nhiều lần của thần linh Tứ phủ và thân 

xác các ông đồng, bà đồng [74, tr.15] bằng con đƣờng “phán truyền - ban lộc”, 

mà rõ ràng còn đáp ứng đƣợc nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật. Đây cũng chính 

là yếu tố cơ bản để khẳng định DXNLLĐ là nghi lễ tiêu biểu của đạo Mẫu Tam 

phủ - Tứ phủ. Ngoài ba hình thức phổ biến trên, thực tế vẫn còn một số hình 

thức đơn lẻ khác nhƣ “gửi tiền dầu nhang”; “gửi dâng giọt dầu” hoặc “vái 

vọng”… để tỏ lòng thành kính trong điều kiện, hoàn cảnh không cho phép tham 

dự trực tiếp lễ hội với ý niệm “tu tại gia”, “Phật tại tâm”. 

Sơ đồ 1.2.  Sơ đồ hóa hình thức cơ bản của diễn xƣớng nghi lễ lên đồng  
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1.4.1.2. Đời sống văn hóa - xã hội của Nam Định 

Vùng Nam Định thời Trần, các vị vua đều ham nghiên cứu Phật học. 

Điều đó có ảnh hƣởng lớn đến đời sống xã hội, trong đó có văn nghệ dân gian. 

Nam Định đã trở thành một trung tâm Phật giáo ở vùng châu thổ sông Hồng. 

Đạo Phật với tinh thần từ bi, bác ái và hƣớng thiện, đã có những đóng góp nhất 

định vào lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc nói chung và Nam Định 

nói riêng. Cùng với Phật giáo, sau Bắc thuộc, Đạo giáo có gốc từ Trung Quốc 

cũng phát triển. Học thuyết của Lão Tử về đức Thánh Minh Không, Giác Hải - 

đƣợc thờ nhiều ở Nam Định. Đạo giáo khi vào Việt Nam đã hoà với tín ngƣỡng 

dân gian, trở thành một đạo thiên về phù phép, biến hoá. Đặc biệt, từ thế kỷ 

XVII, trên địa bàn Nam Định, xuất hiện hàng loạt những truyền thuyết  liên 

quan đến Đạo giáo nhƣ: Lâm Giang Thủ tƣớng, Đại vƣơng ông Báo; Bà già ở 

hồ Động Đình… Hiện tƣợng phụ đồng giáng bút còn gọi là đồng bóng, giai 

đoạn này cũng rất phát triển ở Nam Định. Ở đó thánh, thần, ma, quỷ, âm hồn 

đƣợc mƣợn thân xác ngƣời sống mà chuyện trò, phán bảo lành, dữ v.v… Có 

thể nói rằng đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão trở thành Tam giáo đã có ảnh 

hƣởng không nhỏ đến xã hội Nam Định. Đó chính là điều kiện, là tiền đề để 

sản sinh ra một nền văn hoá dân gian đa dạng và phong phú trong đó có 

DXNLLĐ Nam Định, một thành tố quan trọng trong hệ thống dân ca tín 

ngƣỡng, trong lễ hội cổ truyền và đặc biệt trong tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ - 

Tứ Phủ,  mà Nam Định là trung tâm với hai lễ hội lớn của cả nƣớc đó là lễ hội 

Phủ Dầy và lễ hội Đền Trần.  

Trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam nói chung, ở phƣơng 

diện tƣ tƣởng, ngƣời Nam Định cũng luôn thức thời, nhanh nhạy nắm bắt cái 

mới mà vẫn bảo tồn đƣợc những giá trị truyền thống của mình, nhƣ khi đạo 

Thiên Chúa xuất hiện ở Nam Định thì ngƣời Nam Định đã khéo léo đƣa những 
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tƣ tƣởng nhân ái của Chúa Jesu hòa đồng vào với Phật giáo, và Nho giáo trong 

đời sống văn hoá làng xã Nam Định tạo thành một hình thức sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng đa dạng sinh động. Nét riêng rất đặc trƣng ở Nam Định đã song 

song tồn tại hai tín ngƣỡng mang đậm phong cách Việt. Đó là tục thờ Đức 

Thánh Cha và Đức Thánh Mẫu. Đức Thánh Cha (Đức Thánh Trần Hƣng Đạo) 

là ngƣời anh hùng trong lịch sử làm nên sự nghiệp nhà Trần, bất tử trong đời 

sống thƣờng nhật của dân tộc Việt Nam nói chung và là niềm tự hào của mỗi 

ngƣời dân Nam Định nói riêng. Hơn 20 ngôi đền thờ Đức Thánh Trần, chắc 

chắn là một biểu tƣợng cụ thể nói lên tinh thần thƣợng võ, yêu nƣớc, tự hào 

của ngƣời dân Nam Định. Còn tín ngƣỡng thờ Mẫu, vào thời kỳ Lê - Trịnh, các 

tập đoàn phong kiến tranh nhau quyền lực, ngƣời dân lƣơng thiện đau khổ lầm 

than và đã tìm về cội nguồn tín ngƣỡng cổ xƣa: thờ mẹ - ngƣời mẹ sinh ra con 

Rồng, cháu Tiên, ngƣời mẹ che chở cho bao nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Tục 

thờ cha, thờ mẹ, tuy có hai nội dung văn hoá khác nhau, nhƣng là nét riêng biệt 

của Nam Định mà không ở vùng đất nào của Việt Nam có đƣợc. Đây cũng là 

một tiền đề quan trọng để sản sinh ra đặc điểm riêng của DXNLLĐ Nam Định. 

Đó là sự hòa quyện giữa hai dòng đồng (dòng thanh đồng thờ đức Thánh Cha 

và dòng đồng cốt thờ đức Thánh Mẫu). 

Nam Định là tỉnh có bề dầy văn hoá truyền thống và hiện đại. Với vị trí 

trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ, trong tiến trình lịch sử của dân tộc và trong 

kho tàng văn hóa Việt Nam, Nam Định luôn đƣợc xác nhận là vùng đất ngàn 

năm văn hiến. Toàn tỉnh hiện có 1655 di tích lịch sử văn hoá các loại hình văn 

hoá dân gian cổ truyền và nhiều lễ hội truyền thống. Lễ hội là một hình thức 

sinh hoạt văn hoá phổ biến, bền vững, phản ánh đời sống tinh thần của các 

cộng đồng dân cƣ. Lễ hội còn là nơi lƣu giữ những nét đẹp văn hoá của cộng 

đồng, của dân tộc thông qua các hình thức tế lễ, các trò chơi dân gian, các hoạt 
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động hội (gọi tắt là lễ và hội). Lễ hội ở Nam Định diễn ra quanh năm nhƣng 

tập trung ở thời điểm mùa xuân và mùa thu. Nam Định là vùng đất đậm đặc 

các di tích và lễ hội. Hầu hết các làng, thôn, xóm đều có đình, đền, chùa, miếu 

đƣợc xây dựng ở những vị trí trang trọng, là những công trình văn hóa mang 

tính thời đại. Không gian văn hóa của các di tích thƣờng đƣợc gọi là không 

gian thiêng khi nó gắn với các nghi thức tế lễ, hội hè; vì vậy di tích đƣợc coi là 

văn hóa vật thể và lễ hội là văn hóa phi vật thể và là hai thành tố không thể 

tách rời nhau trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng. Nói đến lễ hội, 

ngoài lễ, nghi thức còn có các hoạt động hội mang tính cố kết cộng đồng cao. 

Lễ hội còn là nơi tổ chức vui chơi giải trí, nhu cầu giao lƣu trong làng xã, giữa 

làng xã này với làng xã khác và cao hơn là giữa vùng miền này với vùng miền 

khác. Và đây cũng chính là điều kiện, tiền đề quan trọng để sản sinh, nuôi 

dƣỡng các loại hình nghệ thuật tín ngƣỡng tôn giáo trong đó có DXNLLĐ - 

một thành tố quan trọng của tín ngƣỡng thờ Mẫu. 

* Thống kê các lễ hội dân gian ở Nam Định 

Theo Quy chế lễ hội của Bộ Văn hoá Thông tin ban hành ngày 23 tháng 8 

năm 2001 đã quy định, nội dung phân loại lễ hội gồm: 1/ Lễ hội dân gian; 2/ Lễ 

hội lịch sử cách mạng; 3/ Lễ hội tôn giáo; 4/ Lễ hội du nhập từ nƣớc ngoài về 

Việt Nam. 

Trong phạm vi luận án, NCS thống kê lễ hội dân gian liên quan đến tiền 

đề hình thành và phát triển của DXNLLĐ bao gồm: lễ hội của tín ngưỡng thờ 

cúng Thần làng- Thành hoàng làng; lễ hội của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Cha - 

Đức Thánh Trần; lễ hội của tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. 

Nhƣ vậy, qua nghiên cứu, thống kê, phân loại chi tiết các loại hình lễ hội 

dân gian cổ truyền ở Nam Định, NCS lập thành các bảng thống kê tổng hợp kết 

quả cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 1.1: Thống kê lễ hội dân gian ở Nam Định 

 (Theo tài liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch năm 2015) 

 

STT 
Địa điểm 

(Huyện) 

Tín ngƣỡng thờ 

thành hoàng làng 

(chung) 

Tại DT 

LS - VH                                     

xếp hạng 

Tín ngƣỡng thờ 

Đức Thánh Triệu 

Tín ngƣỡng thờ 

Đức Thánh Trần 

Tín ngƣỡng thờ 

Thánh Mẫu 

DT 

LS-VH 

xếp 

hạng 

DT 

chƣa 

xếp 

hạng 

DT 

LS-VH 

xếp 

hạng 

DT 

chƣa 

xếp 

hạng 

DT 

LS-VH 

xếp 

hạng 

DT 

chƣa 

xếp 

hạng 

1 Giao Thuỷ 13 05 11 01 12 00 29 

2 Hải Hậu 12 00 14 06 29 01 21 

3 Mỹ Lộc 15 00 01 03 10 01 57 

4 T.p Nam Định 06 00 03 01 17 01 24 

5 Nam Trực 23 03 17 02 23 01 58 

6 Nghĩa Hƣng 14 05 06 03 34 00 23 

7 Trực Ninh 11 04 09 06 17 00 28 

8 Vụ Bản 13 00 03 00 11 03 40 

9 Xuân Trƣờng 11 02 00 01 14 00 21 

10 Ý Yên 21 02 08 01 03 03 49 

11 Cộng: 139 21 72 24 170 10 350 

 Hơn nữa, có thể nói, nổi bật trong văn hoá - văn nghệ dân gian Nam Định 

là DXNLLĐ, một loại hình nghệ thuật gắn liền với lễ hội và tín ngƣỡng thờ 

Mẫu. Trong môi trƣờng văn hoá dân gian đa dạng và phong phú, DXNLLĐ 

Nam Định đã giao thoa, tiếp thu những tinh hoa của các loại hình nghệ thuật dân 

gian khác, tạo cho mình một vị trí vững chắc trong đời sống văn hoá tinh thần 

của nhân dân.  

1.4.2. Nét đặc thù của diễn xướng nghi lễ lên đồng tỉnh Nam Định 

Theo tác giả Ngô Đức Thịnh:  

Trên cơ sở tín ngƣỡng Mẫu thần dân gian với những ảnh hƣởng của 

Đạo giáo Trung Quốc đã hình thành và định hình đạo Mẫu Tam phủ - 
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Tứ phủ (Tam tòa Thánh Mẫu), một thứ Đạo giáo đặc thù của Việt 

Nam có thể nói một cách ngắn gọn hơn và thực chất hơn là Đạo Mẫu” 

[70, tr.62].  

DXNLLĐ là một nghi lễ tiêu biểu của đạo Mẫu Tam phủ - Tứ phủ, song 

trên thực tế DXNLLĐ ở Nam Định lại có nét đặc thù riêng so với những địa 

phƣơng khác bởi ở đây tồn tại song song và có sự giao thoa, hòa quyện giữa hai 

dòng đồng đó là dòng đồng thờ Đức Thánh Trần (dòng thanh đồng) và dòng 

đồng thờ Đức Thánh Mẫu (dòng đồng cốt) gắn liền với hai thần linh: một là có 

thật (Trần Quốc Tuấn - nhân vật lịch sử của thời Trần), một là làm cho có thật 

(Lê Thị Liễu Hạnh - Thánh Mẫu huyền thoại) để rồi trở thành một đối trọng thần 

linh cao siêu mà gần gũi: Mẹ - Cha [49, tr.113]. Về Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã 

đƣợc đề cập đến nhiều trong các tài liệu, huyền tích ly kỳ về Thánh Mẫu tam 

sinh, tam hóa đã diễn tả sự bất tử của nhân vật thần linh trong tâm thức dân gian 

ngƣời Việt. Nhƣng còn Đức Thánh Trần nhân vật có trƣớc Thánh Mẫu gần 4 thế 

kỷ tại sao cũng nhập vào hiện tƣợng này và hình thức thờ phụng chính cũng là 

DXNLLĐ để tế lễ? Sự phong Thánh cũng nhƣ ghi chép cụ thể về hành động của 

dòng đồng Đức Thánh Trần cũng ít có tài liệu nào mô tả một cách cụ thể, hơn 

nữa trên thực tế việc lên đồng xƣa kia có tách bạch thành hai nghi thức khác 

nhau hay không cũng không thấy tài liệu nào ghi chép kỹ. Những tài liệu nghiên 

cứu về lên đồng còn lại đến hiện nay hầu hết nói về lên đồng thờ Thánh Mẫu. 

Qua tƣ liệu phỏng vấn sâu một số thủ nhang, đồng đền và những ngƣời hành 

nghề đồng lâu năm ở Nam Định cho biết: dòng thờ Trần triều là lên đồng phù 

thủy, ngƣời đồng cũng đồng thời là thầy phù thủy và có những cách thức bí 

truyền riêng trong kỹ thuật bắt ma, trừ tà, chữa bệnh khi lên đồng, họ có những 

cách thức riêng để tạo nên uy lực của mình mà nổi bật là nghi thức chiêu quân 

(chiêu mộ âm binh) và những hành động biểu hiện tính ma thuật nhƣ phun lửa, 

xiên lình, xẻ lƣỡi, hú hét…  
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Tuy nhiên hiện nay những nghi lễ kiểu này cũng chƣa xác minh đƣợc tính 

hiệu quả của nó nhƣng tính chất nguy ngại thì khôn lƣờng, vì vậy nên hiện nay 

gần nhƣ không phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ. Dù sao đi nữa thì trong dân gian 

vẫn truyền tụng nhau về sự tồn tại hai dòng đồng, ngƣời dân muốn cầu lộc, cầu tài 

thì tìm đến Thánh Mẫu, muốn cầu khỏi bệnh, xua đuổi tà ma thì tìm đến Đức 

Thánh Trần. Cả hai mong muốn đó âu cũng là hợp lẽ, là mong ƣớc chính đáng 

của nhân dân. Qua khảo sát cả hai khu vực lễ hội đền Trần và lễ hội Phủ Dầy ở 

Nam Định thì cách thức thực hành DXNLLĐ không có nhiều điểm khác biệt, vẫn 

là các con nhang đệ tử khi hầu đồng Đức Thánh Cha ở đền Trần và sau đó lại về 

hầu đồng Đức Thánh Mẫu ở Phủ Dầy. Do vậy có thể nói “Thực hành DXNLLĐ 

hiện nay vẫn đang là nghi lễ chính thức, tiêu biểu trong tín ngưỡng/ đạo thờ Đức 

Thánh Trần và Đức Thánh Mẫu ở châu thổ Bắc Bộ” [49, tr.113]. 

Có một điều đáng lƣu ý là hiện tại ở các lễ hội lớn do nhà nƣớc tổ chức 

không thấy tồn tại hoạt động riêng biệt của hai dòng đồng song trên thực tế nó 

đã giao thoa, hòa quyện, dung nạp những yếu tố mang tính “thiêng” để tạo ra 

một DXNLLĐ có thể hoạt động ở cả lễ hội Cha và lễ hội Mẹ. Trong DXNLLĐ 

phục vụ tín ngƣỡng thờ Mẫu ngoài những câu nói đế “Cô đẹp quá”, “Cô duyên 

dáng quá”, “Trông cậu oai phong lẫm liệt quá! Lạy cậu…” thì vẫn thấy những 

tiếng “hú”, “hét” chủ yếu là khi thỉnh đồng, đồng thăng hoặc phấn kích khi 

đồng làm việc, có khi đôi tay múa kiểu bắt quyết (thƣờng thấy ở dòng đồng 

Đức Thánh Trần xua đuổi tà ma, chữa bệnh cho dân. Hoặc trong DXNLLĐ thờ 

Đức Thánh Cha không còn thấy những hiện tƣợng xiên lình, phun lửa, xẻ 

lƣỡi… mà lại thấy múa mồi lửa, múa hèo (thƣờng thấy ở dòng đồng thờ Đức 

Thánh Mẫu). Tuy nhiên, trên thực tế dòng đồng Đức Thánh Cha không mất đi 

mà một lần nữa “nó” lại lẩn khuất vào dân gian. Một mặt lui về hoạt động 

DXNLLĐ tại các điện thờ tƣ gia. Một mặt thì thay hình đổi dạng theo kiểu phù 

thủy, “được ăn lộc Thánh”, dùng “âm binh” xua đuổi tà ma, đuổi “vong”; 



44 

 

“hình nhân thế mạng” … giúp các con nhang đệ tử khi gặp những biến cố 

trong cuộc sống (Tƣ liệu phỏng vấn bà đồng T - thôn Lộng Đồng - ngoại thành 

Nam Định ngày 07/5/2016). 

Nhƣ vậy DXNLLĐ ở Nam Định đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. 

Thông qua các dấu hiệu, cơ sở thực tiễn đã xác định Nam Định vừa là nơi “xuất 

phát” vừa là “ trung tâm hội tụ và lan tỏa”. Không có nơi nào trên đất nƣớc Việt 

Nam tồn tại hai trung tâm lễ hội lớn thờ Đức Thánh Cha và Đức Thánh Mẫu gắn 

liền với sự tồn tại của hai dòng đồng mà DXNLLĐ là nghi lễ chính thức. Trên 

thực tế DXNLLĐ tồn tại trong một không gian rộng, trong quá trình giao lƣu 

tiếp biến văn hóa DXNLLĐ đã tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các vùng 

miền để tạo cho mình sự phong phú, đa dạng song về bản chất DXNLLĐ Nam 

Định vẫn mang những nét đặc thù của sự hòa quyện giữa hai dòng đồng còn giữ 

đƣợc nhiều nét cổ hơn là các địa phƣơng khác. 

Tiểu kết  

Trong chƣơng 1, luận án đã tổng thuật tình hình nghiên cứu trong đó làm rõ 

đóng góp của những công trình nghiên cứu diễn xƣớng nghi lễ lên đồng trƣớc đây 

của các tác giả trong nƣớc và nƣớc ngoài cũng nhƣ các công trình tiêu biểu về 

biến đổi diễn xƣớng nghi lễ lên đồng ở các phƣơng diện: lý luận, tƣ liệu để qua đó 

tìm ra những vấn đề còn bỏ ngỏ và đó là cơ sở cho những vấn đề nghiên cứu 

trọng tâm của luận án nhƣ: xác định các yếu tố tạo thành diễn xƣớng nghi lễ lên 

đồng và những tiền đề hình thành diễn xƣớng nghi lễ lên đồng ở tỉnh Nam Định. 

 Để có cơ sở giải quyết mục tiêu và nhiệm vụ của luận án, NCS tập trung 

làm rõ những khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhƣ: diễn xƣớng, nghi 

lễ, lên đồng, DXNLLĐ … và các thuật ngữ tƣơng đồng có cùng một bản chất.  

Luận án lựa chọn lý thuyết tiếp biến giao lƣu văn hóa trong đó có quan 

tâm đến “mang tính tất yếu khách quan” với các “tính chất” và “mức độ” khác 
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nhau trong quá trình giao lƣu tiếp biến văn hóa để vận dụng nghiên cứu về 

DXNLLĐ.  

Luận án cũng đã phân tích những tiền đề cơ bản hình thành DXNLLĐ, 

tìm ra những đặc thù của nghi lễ lên đồng ở Nam Định. Đó là sự tồn tại của hai 

dòng đồng (dòng thanh đồng với thần chủ là Trần Hƣng Đạo và dòng đồng cốt 

với thần chủ là Liễu Hạnh). Qua những tƣ liệu khảo sát và phỏng vấn sâu cho 

thấy trƣớc đây hai dòng đồng này có giai đoạn độc lập mang hình thức, mục 

đích khác nhau nhƣng hiện nay nó lại đan xen, hòa quyện, đặc biệt trong diễn 

xƣớng vẫn tìm thấy dấu hiệu của hai dòng đồng. Tuy nhiên trong phạm vi luận 

án nghiên cứu chủ yếu sự biến đổi những thành tố cấu trúc DXNLLĐ thờ Mẫu 

nên việc khái quát dòng thanh đồng chỉ mang tính đối chiếu, so sánh. 

Nhƣ vậy, mục tiêu của chƣơng 1 đạt đƣợc là xây dựng cơ sở để tiến hành 

khảo sát biến đổi những thành tố cấu trúc của DXNLLĐ, trong quá trình giao 

lƣu tiếp biến văn hóa, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1994 đến nay trong bối cảnh 

toàn cầu hóa. 
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Chƣơng 2 

BIẾN ĐỔI CỦA KHÔNG GIAN VÀ CHỦ THỂ THỰC HÀNH 

DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG 

2.1. Biến đổi của không gian thực hành diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

Thông qua các tài liệu cho thấy trƣớc đây hầu hết các cuộc thực hiện 

DXNLLĐ đƣợc “diễn ra chủ yếu ở các đền, phủ, miếu trước bệ thờ vong 

Thánh” [71, tr.36] vào các dịp lễ hội chính trong năm. Ở Nam Định tập trung 

chủ yếu vào hai lễ hội lớn đó là lễ hội Phủ Dầy (tháng 3 âm lịch) và lễ hội Đền 

Trần (tháng 8 âm lịch). 

Những năm gần đây DXNLLĐ đã diễn ra khá sôi nổi ở hầu hết các di tích 

có thờ Đức Thánh Mẫu và Đức Thánh Trần. Mặt khác các canh hầu không chỉ tổ 

chức ở những đền thờ Thánh mà mở rộng ở các đình, chùa. Chính sự phát triển 

mạnh mẽ của DXNLLĐ với mật độ gia tăng cả về số lƣợng và ngƣời hành nghề 

“đồng bóng” đã kéo theo tình trạng các chùa đua nhau xây thêm điện Mẫu. Nếu 

nhƣ trƣớc kia ít chùa có điện Mẫu thì hiện nay nhiều chùa đều có điện để thờ 

Mẫu theo trào lƣu “Tiền Phật - hậu Mẫu”.  

Trong phạm vi của luận án, để có cái nhìn khái quát và cụ thể, NCS đề cập 

đến sự biến đổi của DXNLLĐ thông qua sự biến đổi không gian thờ tự và không 

gian lan tỏa của nghi lễ lên đồng, mà trong đó DXNLLĐ là hoạt động tiêu biểu 

của loại hình sinh hoạt văn hóa tín ngƣỡng thờ Mẫu trong quá trình giao lƣu, tiếp 

biến văn hóa. 

2.1.1. Biến đổi không gian thờ tự 

Không gian thờ tự (thần điện) là nơi diễn ra nghi lễ thờ Mẫu chủ yếu của 

ngƣời Việt và cũng chính là không gian để diễn ra DXNLLĐ. Sự biến đổi không 

gian thờ tự ngày nay phần nào lý giải cho việc biến đổi và phát triển nhiều chiều của 
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loại hình DXNLLĐ đặc trƣng này. So với trƣớc đây, “thần điện hiện nay hết sức đa 

dạng, từ Thánh Mẫu đến Đức Thánh Trần, các ông Hoàng, bà Chúa, các Cô, Cậu 

đến các vị nhân thần, thiên thần đều mang lý lịch vùng miền địa phương” [50, 

tr.181]. Sự đa dạng này xuất phát từ yếu tố pha trộn, hỗn dung với nhiều yếu tố của 

các tín ngƣỡng khác đã có ở Việt Nam nhƣ tục thờ nữ thần, thờ cúng tổ tiên, thờ 

ngƣời có công với đất nƣớc… Tất cả làm thành một tập thể các thần hội tụ đủ các 

yếu tố nhiên thần, nhân thần (nam thần, nữ thần). Vì vậy khi thực hiện DXNLLĐ, 

chủ thể (thanh đồng) cũng phải “nhập/lên/ốp” rất nhiều các giá đồng. Đó cũng chính 

là nguyên nhân dẫn đến việc một số thanh đồng địa phƣơng “hầu” những giá thần 

linh mang đậm tính địa phƣơng “thần đúc đồng” (làng nghề truyền thống) rất lạ làm 

cho các cung văn lúng túng trong việc “thỉnh” mời hay “ca ngợi công đức”… (Tƣ 

liệu phỏng vấn thanh đồng H - chủ điện phủ Tiên Hƣơng - Phủ Dầy - Nam Định 

ngày 02/4/2017). 

Các lễ hội dân gian thƣờng diễn ra trong những ngày húy kỵ các vị thần 

linh ở các đền, chùa. Ngoài các trò chơi dân gian mang đậm màu sắc địa 

phƣơng thì các hoạt động diễn xƣớng đặc biệt là DXNLLĐ là hoạt động không 

thể thiếu đƣợc trong các lễ hội. DXNLLĐ là một hình thức biểu hiện đặc biệt 

của tín ngƣỡng thờ Mẫu. Cách tiếp cận với các vị thánh thần thông qua các giá 

đồng do các thanh đồng, phụ đồng hát múa với các trang phục màu sắc dân tộc 

độc đáo thực sự là kho tàng lƣu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc 

một cách sinh động và hấp dẫn. Đạo Mẫu và tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ với 

DXNLLĐ tiêu biểu ra đời từ khoảng thế kỷ XVI tiếp theo các đạo Nho, Phật, 

Lão trƣớc đó và tồn tại đến ngày nay, chứng tỏ các vị thần thánh đƣợc diễn ra 

trong các giá đồng có một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của ngƣời 

Việt. Đó cũng là một phần lý giải cho hoạt động DXNLLĐ có sức sống mãnh 

liệt đến ngày nay, dù đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của đất nƣớc cũng 

nhƣ những quan niệm, định kiến không mấy tốt đẹp về hoạt động diễn xƣớng 

tâm linh độc đáo này. 
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2.1.2. Biến đổi về không gian lan tỏa  

Thông qua các tài liệu thứ cấp và quan sát thực tế cho thấy “DXNLLĐ ngày 

nay vẫn chỉ tập trung nhiều xung quanh 2 nhân vật là Đức Thánh Trần (Trần Hưng 

Đạo) và Đức Thánh Mẫu (Liễu Hạnh)” [49, tr.15]. Với tƣ cách là nơi phát tích của 

hai dòng đồng: thanh đồng và đồng cốt thì Nam Định có thể coi là cái nôi của hoạt 

động DXNLLĐ (lên đồng - hầu bóng). Tháng 3 và tháng 8 (âm lịch) hàng năm 

cũng là hai thời điểm mà hoạt động DXNLLĐ diễn ra mạnh mẽ và sôi nổi nhất 

trong dịp “Tháng tám giỗ Cha - tháng ba giỗ Mẹ”. “Trong các di tích thờ thánh 

Mẫu Liễu Hạnh và Đức Thánh Trần thì DXNLLĐ là nghi lễ chính nhất và trong 

suốt cuộc đời thực hành tín ngưỡng của các con nhang đệ tử thì việc tiến hành nghi 

lễ duy nhất là những cuộc tổ chức lên đồng” [70, tr.116]. Vì vậy có thể nhận định 

DXNLLĐ là nghi lễ chính thức, quan trọng nhất của tín ngƣỡng thờ hai vị Đức 

thánh Cha và Đức thánh Mẫu nói riêng và tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ 

nói chung. Sự biến đổi về không gian thực hành nghi lễ cũng chính là sự biến đổi 

về không gian thực hành DXNLLĐ . 

Nhìn lại lễ hội Đền Trần ban đầu vào những năm 1970 của thế kỷ trƣớc chỉ 

có nghĩa là lễ hội của khu di tích Đền Trần bao gồm: đền Thiên Trƣờng, đền Cố 

Trạch và chùa Tháp Phổ Minh. Cho đến những năm gần đây lễ hội Đền Trần là 

một khái niệm rộng để chỉ các lễ hội diễn ra cùng một thời gian vào tháng tám (âm 

lịch) hàng năm trên một không gian liền nhau và các nhân vật đƣợc thờ cúng đều 

có liên quan đến thời Trần từ xã Mỹ Phúc - huyện Mỹ Lộc đến các phƣờng Lộc 

Vƣợng, Lộc Hạ - thành phố Nam Định (Các địa danh này trước kia đều nằm trên 

địa bàn của huyện Mỹ Lộc). Do thờ cúng những nhân vật khác nhau nên thƣờng lễ 

hội ở các di tích cũng diễn ra vào những thời điểm khác nhau. Ở Việt Nam ngƣời ta 

thƣờng lấy ngày mất (ngày kỵ) là ngày giỗ của một cá nhân thành ngày tƣởng niệm 

của một gia đình, dòng họ hay ở địa phƣơng. Ngày hóa (ngày mất) của một vị thần 

đƣợc thờ trong một di tích nhƣ đình, đền, miếu, phủ. Chính vì thế mà trong hội làng 
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nói chung và DXNLLĐ trong tín ngƣỡng thờ Tam phủ - Tứ phủ nói riêng bao giờ 

cũng có phần ca ngợi công đức, ghi nhận công lao của ngƣời đã mất và mong đƣợc 

thần linh phù hộ, che chở, ban tài, phát lộc, trị ma, trừ tà… Hội đền Bảo Lộc có 

tiếng từ lâu, sau giải phóng đƣợc phục hồi nhanh chóng trở lại với tƣ cách là hội 

vùng đông đúc và có tiếng là “linh thiêng”. Tại đây thờ Đức Thánh Trần Hƣng 

Đạo, có đền, chùa, phủ, nhà Khải Thánh và cả lăng mộ. Đền Cố Trạch tại xã Lộc 

Vƣợng cũng thờ Trần Hƣng Đạo và mở lễ hội vào tháng 8 hàng năm. Lễ hội ở đây 

đƣợc mở lại ngƣời ta đã kết hợp cả đền Thiên Trƣờng vốn nằm cạnh đền Cố Trạch 

vẫn đƣợc gọi là khu đền Trần và chùa Tháp Phổ Minh cùng mở hội gọi là lễ hội 

Đền Trần. Năm 1989 chùa Đệ Tứ thuộc xã Lộc Hạ (ngoại thành Nam Định) đƣợc 

nhà nƣớc xếp hạng. Từ năm 1990 chùa và đền Đệ Tứ cũng mở hội vào tháng 8 

cùng với khu Đền Trần và đền Bảo Lộc. Sau này dƣới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, 

các lễ hội có liên quan tới 3 xã Mỹ Phúc, Lộc Vƣợng, Lộc Hạ cùng tổ chức vào 

tháng 8 có tên gọi chung là “Lễ hội truyền thống Trần Hưng Đạo”. 

Nhƣ vậy chỉ khái quát một lễ hội cụ thể (lễ hội Đền Trần), có thể nhận 

thấy rằng cùng với thời gian thì không gian thờ cúng cũng đã biến đổi và không 

gian DXNLLĐ cũng biến đổi không ngoài quy luật đó.  

Khảo sát tại trung tâm lễ hội thứ hai của Nam Định là lễ hội Phủ Dầy. 

Với hệ thống truyền thuyết - thần tích của tài liệu cũng nhƣ quá trình tam sinh 

tam hóa của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cho thấy Kẻ Dày là nơi phát tích cũng nhƣ 

là nơi lƣu giữ lại nhiều hệ thống di tích cũng nhƣ các hoạt động phong phú đa 

dạng, có giá trị về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và đƣợc coi là trung tâm của tín 

ngƣỡng thờ Mẫu. Quần thể di tích Phủ Dầy xuất hiện từ thời Lê gắn liền với 

việc thờ Mẫu Liễu Hạnh. Trải qua thời gian với biết bao biến cố thăng trầm của 

lịch sử, hầu hết các di tích đều đã đƣợc trùng tu tôn tạo nhiều lần do đó các dấu 

vết kiến trúc thời Lê hầu hết không còn mà đƣợc in đậm dấu ấn văn hóa nghệ 

thuật thời Nguyễn. 
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Kẻ Dày là vùng đất lịch sử lâu đời nên trƣớc khi xuất hiện tục thờ Mẫu 

Liễu Hạnh ở đây đã có hệ thống đền, chùa theo tín ngƣỡng truyền thống. Các 

chùa gồm: chùa Báng hay còn gọi là chùa Cao (Linh sơn tự) ở làng Báng; chùa 

Tiêng Hƣơng (Tiên linh tự) ở làng Tiên Hƣơng; chùa Long Vân (Ngọc điện tự) ở 

làng Vân Cát. 

Các đền gồm: đền quan lớn thờ Hữu Sơn thần; Đền Thƣợng thờ Tả Sơn 

thần; đền Giếng thờ Thần Giếng Găng; đền Công đồng thờ Tả Lôi Công; đền 

Khâm Sai thờ bà Chúa dòng họ Lê; đền Đức vua thờ Lý Nam Đế. 

Đình: đình ông Khổng thờ thành hoàng làng là Khổng Minh Không. Sau 

khi có tục thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, các đền, phủ thờ Mẫu, các nhân vật trong 

đạo Tứ phủ xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có cả các di tích có tính chất thờ 

dòng họ Mẫu. Việc phụng thờ Mẫu còn đƣợc đƣa vào các di tích có trƣớc đó để 

phối thờ. Từ đó cho ta thấy sự phát triển, biến đổi không gian thờ tự kéo theo 

các nghi lễ và các hoạt động trong lễ hội cũng bị biến đổi và không gian thực 

hành DXNLLĐ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Qua khảo sát nghiên cứu 

cho thấy tín ngƣỡng thờ Mẫu đậm đặc trong các di tích ở Phủ Dầy. Cụ thể đền 

Công đồng ban đầu thờ Tả Lôi Công sau rƣớc thêm Tứ phủ công đồng về thờ 

chung; đền Khâm Sai thờ bà Chúa họ Lê sau rƣớc thêm đệ Tứ chầu bà trông coi 

mọi việc của Mẫu Liễu Hạnh; đền quan lớn thờ Hữu Sơn thần sau rƣớc thờ quan 

lớn đệ tam, trông coi miền sông nƣớc, nằm trong hàng các quan của đạo Tứ phủ. 

Đền thờ thần Giếng Găng sau rƣớc thêm Mẫu Thoải, bên cạnh có thêm lầu Cô 

Chín. Tuy nhiên trong thập niên gần đây “ở Phủ Dầy đã diễn ra một cuộc đảo 

chính thần linh ở đền Đức Vua bằng việc người ta đưa Đức Thánh Trần và nhị 

vị vương cô cùng tam tòa Thánh Mẫu che lấp bàn thờ Lý Nam Đế” [70, tr.150]. 

Đây cũng là chiều hƣớng khi mà khắp nơi, nhất là ở Nam Định, cùng với nó là 

sự bành trƣớng, biến đổi không gian thờ tự của Đạo Mẫu không chỉ ở riêng 

trung tâm của nó mà còn lan rộng khắp nơi. 
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Bảng 2.1: Biến đổi đối tƣợng thờ cúng (tại một số di tích của quần thể Phủ Dầy) 

STT 
Hệ thống các đền theo 

tín ngƣỡng truyền thống 

Đối tƣợng thờ tự 

truyền thống 

Biến đổi không gian thờ tự của 

Đạo Mẫu Tứ phủ 

1 

 
Đền Công đồng 

Thờ  

         Tả Lôi công 

Rƣớc thêm 

      Tứ phủ công đồng 

2 Đền Khâm Sai 
Thờ 

     Bà Chúa họ Lê 

Rƣớc thêm 

      Đệ tứ chầu bà 

3 Đền Quan lớn 
Thờ 

       Hữu Sơn thần 

Rƣớc thêm 

      Quan lớn đệ tam 

4 Đền Giếng 
Thờ 

        Thần Găng 

Rƣớc thêm 

      Mẫu thoải, Cô Chín 

5 Đền Đức vua 
Thờ  

       Lý Nam Đế 

Rƣớc thêm 

      Đức Thánh Trần và nhị 

vị vƣơng cô cùng tam tòa 

Thánh Mẫu 

[Nguồn: Kết quả khảo sát thực tế của NCS ngày 10/12/2016] 

* Biến đổi diễn xướng nghi lễ lên đồng qua không gian các vùng văn hóa 

DXNLLĐ ở Nam Định nói riêng và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung 

thực sự là một hiện tƣợng văn hóa gắn liền với tín ngƣỡng thờ Mẫu mà Nam Định 

là trung tâm hội tụ và lan tỏa. Từ trung tâm là đồng bằng Bắc Bộ, DXNLLĐ đã 

theo chân những ngƣời Việt di thực vào Trung và Nam Trung Bộ. Vậy thông qua 

quá trình giao lƣu tiếp biến văn hóa, DXNLLĐ đã chịu những biến đổi khi giao 

thoa cùng các loại hình văn hóa bản địa để tạo cho mình một sắc thái riêng, hình 

thức riêng vừa mang nét đẹp truyền thống, vừa khoác lên mình một diện mạo mới 

làm đa dạng và phong phú thêm cho loại hình nghi lễ độc đáo này. Mặt khác quá 

trình biến đổi đó cũng nhằm tạo điều kiện cho dân bản địa tiếp cận một cách hài 

hòa trong quá trình tiếp nhận và tự tiếp nhận hiện tƣợng văn hóa mới. 
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DXNLLĐ ở đồng bằng Bắc Bộ chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của Đạo giáo 

Trung Quốc, do vậy hệ thống thần linh đã định hình, các đền, miếu và việc thờ 

cúng cũng đã theo các quy tắc, lễ nghi cổ điển “DXNLLĐ cũng sớm được cung 

đình hóa, quy chế hóa” [72, tr.267]. Mặt khác phong cách hát văn và hầu đồng 

cũng mang tính quy phạm; nặng về tín ngƣỡng hơn là sinh hoạt văn hóa, nặng 

tính cung đình, thƣợng lƣu hơn là dân dã. 

Nhƣ chúng ta đều rõ, ở Huế và miền Nam, tín ngƣỡng Tứ phủ đƣợc mang 

tên Tiên Thiên Thánh Mẫu giáo. Tên này chính thức mới có từ những năm 1955 

- 1956 và có sự pha trộn giữa tín ngƣỡng Tứ phủ ngoài Bắc với các tín ngƣỡng 

dân gian địa phƣơng. Tín ngƣỡng này, đầu tiên đƣợc nuôi dƣỡng trong môi 

trƣờng cung đình phong kiến triều Nguyễn, rồi dần dần đƣợc hòa nhập giữa 

Thánh Mẫu Tứ phủ của ngƣời Việt với Mẹ xứ sở (Thiên Yana) của ngƣời Chăm 

và các vị phụ Quốc Mẫu nhƣ Phạm Nghinh, Phạm Nhan, Phạm Thạch cũng nhƣ 

bảy vị thánh mà đứng đầu là vua Gia Long. Trung tâm hoạt động của tín ngƣỡng 

này diễn ra tại điện (đền) Hòn Chén (vốn xưa là đền thờ Thiên Yana mà sách Ô 

Châu cận lục của Dương Văn An đã ghi lại trong thời kỳ Trịnh, Nguyễn phân 

tranh). Trong những ngày lễ hội cũng có DXNLLĐ. Ngoài ra vào những ngày 

hội, ngƣời ta còn lập bàn thờ Tứ phủ trên các con thuyền dọc sông Hƣơng, tổ 

chức lên đồng và diễn xƣớng chầu văn ngay tại đó. Ở đây, còn có hình thức hầu 

bóng tập thể. Tức là nhiều ông đồng, bà đồng cùng một lúc nhập hồn các thần 

linh Tứ phủ. Điều này ít thấy ở Bắc Bộ và Nam Bộ. Cung văn ở đây cũng đông 

hơn và ngƣời diễn xƣớng chầu văn cũng có đến hàng chục. Âm nhạc và diễn 

xƣớng chầu văn ở Huế cũng bị ảnh hƣởng của âm nhạc và dân ca Thừa Thiên 

Huế. Hình thức diễn xƣớng chầu văn Huế cũng có các bài chầu đã đƣợc dân ca 

hóa và đƣợc đƣa lên thuyền biểu diễn thƣờng xuyên phục vụ đời sống văn hóa 

tinh thần của nhân dân địa phƣơng, đặc biệt cả khách du lịch trong các chƣơng 

trình ca Huế trên sông Hƣơng. 
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Ở Nam Bộ, tiêu biểu là Sài Gòn, DXNLLĐ từ lâu đã trở thành sinh hoạt 

tín ngƣỡng - văn hóa và mang sắc thái địa phƣơng. Trƣớc nhất, trong điện thần, 

bà chúa Xứ ở Bà Đen (đã đƣợc vua Gia Long phong thánh hiệu “Linh sơn thánh 

Mẫu”). Lê Văn Duyệt quan triều đình nhà Nguyễn trấn giữ phƣơng Nam, cũng 

trở thành vị Thánh hàng quan lớn, và có vai trò trong việc diệt trừ tà ma, chữa 

bệnh, giống nhƣ quan lớn Tuần Chanh ở ngoài Bắc. 

Ở Nam Bộ, dù trên sân khấu chuyên nghiệp hay trong các đền, chùa cũng ít 

thấy hình thức diễn xƣớng chầu văn riêng mà nó luôn gắn với nghi thức lên đồng. 

Cũng giống nhƣ ngoài Bắc, DXNLLĐ ở đây là hình thức nhập hồn cá nhân. Chỉ trừ 

trƣờng hợp ốp đồng thì mới có hai, ba ngƣời cùng nhảy múa. Nói chung DXNLLĐ 

ở đây mang nhiều tính tín ngƣỡng hơn. Các nghi thức cũng tự do, ít gò bó theo 

khuôn mẫu, giao lƣu giữa thần linh với ngƣời trần cũng thoải mái hơn. 

Âm nhạc và làn điệu của diễn xƣớng chầu văn Nam Bộ đã đƣợc tiếp thu 

và ảnh hƣởng của cải lƣơng, của dân ca Nam Bộ. Có nơi còn đƣa nguyên vẹn 

một điệu lý hay một làn điệu dân ca quan họ vào trong giá hầu cô Cả. Trang 

phục và múa cũng tiếp thu nhiều yếu tố văn hóa Chăm và các dân tộc Tây 

Nguyên, nhất là trong các giá hầu các vị Thánh hàng Chầu Bà. 

Có lẽ ít thấy một hình thức tín ngƣỡng tôn giáo nào của ngƣời Việt mà lại  

thể hiện khả năng đồng hóa, tích hợp văn hóa của các địa phƣơng, của các dân 

tộc khác nhau sinh sống trên đất nƣớc Việt Nam vào mình nhƣ tín ngƣỡng Tứ 

phủ. Đó cũng là một trong những lý do để DXNLLĐ phát triển về mọi mặt trên 

diện rộng nhƣ ngày nay. 

2.2. Biến đổi của chủ thể thực hành diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

2.2.1. Pháp sư 

Trong DXNLLĐ hiện nay, vai trò thầy pháp (pháp sƣ, thầy cúng) đã có 

nhiều thay đổi. Tùy theo lề lối của từng đồng thầy việc cúng lễ, tuần tự theo lối cổ 

hay giản tiện. Tính đến thời điểm này để tìm ra nghi lễ cổ điển, theo một khuôn 
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phép thống nhất là rất khó bởi “mỗi thầy mỗi phép”. Sự biến đổi trong nghi lễ của 

Pháp sƣ phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố cơ bản. Một là khả năng thực hành của 

Pháp sƣ, hai là tác động cơ bản về quy luật “cung - cầu” của bản hội. Nếu nhƣ 

Pháp sƣ trong DXNLLĐ truyền thống họ có những quy định nghiêm khắc về 

trình độ nhƣ am hiểu chữ Hán, gia đình có truyền thống theo nghề thầy cúng với 

quan niệm “cha truyền con nối”… hiểu sâu và kỹ bản chất của tín ngƣỡng cũng 

nhƣ vai trò, vị trí của thần linh trong hệ thống Tứ phủ thì hiện tại những luật định 

đó không còn nguyên vẹn, thay vào đó là sự chắp vá, tùy tiện. Thông qua quá 

trình phỏng vấn và khảo sát NCS nhận thấy hiện tại có những Pháp sƣ bên cạnh 

tấu sớ bằng chữ Hán là bản dịch chữ Nôm… thậm chí có thầy còn sử dụng hoàn 

toàn chữ Nôm để thỉnh thánh. Mặt khác có những trƣờng hợp khi nghỉ hƣu hoặc 

nghỉ chế độ, tranh thủ học hỏi sơ sài vài “miếng võ” cúng bái thế rồi thời gian sau 

đã trở thành thầy cúng, pháp sƣ. Sự thống nhất trong quá trình thỉnh thánh cũng 

không tuân theo một quy tắc nhất định mà tùy thuộc vào bản hội lớn hay nhỏ, 

kinh phí chi trả cho pháp sƣ nhiều hay ít, mà pháp sƣ điều chỉnh độ dài, ngắn, cẩn 

thận hay sơ sài theo chiều hƣớng “tiền nào, vải nấy”. Theo quan niệm dân gian 

trong quá trình thực hành nghi lễ thì pháp sƣ sẽ là ngƣời thỉnh Phật tuyên kinh 

cung nghinh bóng thánh về chứng cho khóa lễ.  

“Trước đây nghi lễ này phải diễn ra trong ba ngày liên tiếp: 

+ Ngày đầu Pháp sư cho phát tấu cung thỉnh Phật Thánh, báo cáo tên 

 tuổi, sớ trình cho người sắp ra hầu 

+ Ngày thứ hai là ngày ghế đồng hầu Thánh 

+ Ngày thứ ba là ngày lễ tạ (còn gọi là lễ tiễn đàn) [89, tr.18] 

Ngày nay DXNLLĐ rút gọn chỉ trong một ngày, thậm chí vài tiếng tùy 

theo nhu cầu của tín chủ, bản hội. 

Sự biến đổi của pháp sƣ còn thể hiện chính ngay trong bản chất và mục 

đích của nó. Nếu nhƣ trong DXNLLĐ truyền thống thì pháp sƣ (sư công dẫn 
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dắt) có cùng chức năng cùng với giai điệu âm nhạc của cung văn “dẫn dụ thôi 

miên con đồng cũng như múa biểu diễn phục vụ Thần” [49, tr.183] thì trong 

DXNLLĐ hiện nay pháp sƣ đơn thuần chỉ là đóng vai trò thầy cúng, tụng kinh 

thỉnh Phật, thỉnh Thánh trƣớc khi “con” đồng vào ngồi đồng nghĩa là sau lời 

thỉnh cầu của pháp sƣ thanh đồng nhập đồng (biểu hiện thân người lắc lư, lảo 

đảo rồi bất ngờ hét lên một tiếng, ngón tay chỉ lên trời). Lúc này pháp sƣ hết vai 

trò nhƣờng lại cho cung văn và các đồng vào thực hành nghi lễ. 

Nhƣ vậy, chức năng biểu diễn của pháp sƣ đã chuyển sang cho “con”đồng 

múa và biểu diễn. Đến đây có thể nhận định một cách rõ nét hơn về sự phân hóa, 

phân chia nhiệm vụ của pháp sƣ trong bối cảnh kinh tế thị trƣờng. Nhìn nhận thực 

tế cho thấy sự biến đổi “một” thành “hai” của pháp sƣ và “con” đồng đã phần nào 

nhận định đƣợc nguyên tắc “ăn - chia” mang nhiều yếu tố thƣơng mại hóa. Không 

phủ nhận đƣợc sự phân tách đó phần nào cũng làm cho nghi lễ trở nên có tính chất 

bài bản hơn và hình thức cũng chuyên sâu hơn song xét cho cùng bản chất của 

pháp sƣ cổ xƣa là cùng với cung văn dẫn dụ “con” đồng vào “trạng thái ngất 

ngây” thông qua những hoạt động mang tính kỳ bí của thầy cúng và âm thanh “mê 

hoặc” của cung văn. Mặt khác thay vì sự dẫn dắt thôi miên của Pháp sƣ và cung 

văn trong DXNLLĐ truyền thống để đƣa “con” đồng đạt đến trạng thái mê man để 

cho thần thánh có thể nhờ vào “bóng”; “ghế”  đó làm công việc của thần thánh đối 

với tín chủ và bản hội thì DXNLLĐ ngày nay sử dụng nhiều phƣơng tiện hỗ trợ để 

giúp các đồng mất đi ít nhiều sự tự chủ của bản thân mà rơi vào trạng thái hƣng 

phấn, phấn khích thông qua âm thanh, la hét, hú, giai điệu lời ca của hát văn cùng 

tiếng trống, mõ, thanh la ầm ĩ. Bên cạnh đó yếu tố “cổ động trực quan” cũng đƣợc 

khai thác triệt để thông qua việc bài trí ban thờ, đồ thờ, hƣơng khói và cả phục 

trang, đạo cụ cũng phần nào dẫn dắt những ngƣời tham dự trực tiếp và gián tiếp 

vƣơn tới trạng thái rung động, thƣ giãn. Điều này cũng giống nhƣ trong cảm xạ 

học, các vũ điệu cho phép con ngƣời thực hiện các động tác tự thân, đó là những 
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giây phút thăng hoa, cảm nhận đƣợc sự giải thoát khỏi quyền năng tự nhiên hay bất 

kỳ một tác động bên ngoài. Cũng theo cảm xạ học những giây phút đó rất đáng quý 

đối với những ngƣời có tâm lý nhạy cảm, dễ tổn thƣơng hay trầm cảm (một đặc thù 

tâm sinh lý của đa số những ông/ bà hiện nay). Nói theo cách của các nhà phân tâm 

học thì đó là “giây phút mà xúc động, xúc cảm không bị dồn nén” [15, tr.73]. Thực 

tế hiện nay hầu hết các buổi lễ các ông/bà đồng tự cúng lấy, sự hòa nhập vai trò của 

hai thành phần pháp sƣ và thanh đồng cũng thể hiện yếu tố của nền kinh tế thị 

trƣờng. Một mặt họ muốn tự mình thỉnh thánh trƣớc khi lên đồng, mặt khác cũng 

để “tiện” và hạn chế chi phí khi tổ chức cho bản hội đi lễ xa. Tuy nhiên những nghi 

lễ lớn nhƣ “trình đồng”; “mở phủ” thì họ vẫn phải mời pháp sƣ, thầy cúng cao tay. 

Nhƣ vậy thông qua quá trình khảo sát, nghiên cứu, điền dã thực tế có thể khái quát 

sự biến đổi của pháp sƣ trong DXNLLĐ hiện nay. 

Bảng 2.2: So sánh biến đổi về vai trò, vị trí của pháp sƣ trong diễn xƣớng 

nghi lễ lên đồng truyền thống và diễn xƣớng nghi lễ lên đồng hiện nay 

TT Pháp sƣ trong DXNLLĐ truyền thống Pháp sƣ trong DXNLLĐ hiện nay 

1 

Giữ vai trò chủ thể trong 

DXNLLĐ hầu đồng (nhƣ một 

thanh đồng) 

Giữ vai trò khách thể (làm nhiệm vụ 

đơn thuần của một thầy cúng) 

2 

Cùng cung văn để thôi miên, mê 

hoặc ông/ bà đồng đƣa họ vào 

trạng thái “ngây ngất” 

Trao nhiệm vụ này cho cung văn (cùng 

với sƣ hỗ trợ của các yếu tố bên ngoài 

nhƣ: âm thanh, ánh sáng, đồ lễ, phục 

trang, đạo cụ, hƣơng khói …. 

3 

Cúng thỉnh thánh theo một quy tắc, 

trình tự nhất định (thƣờng là ba 

ngày) 

Cúng thỉnh thánh trong một ngày thậm 

chí vài tiếng tùy theo nhu cầu của tín 

chủ, bản hội 

4 

- Am hiểu chữ Hán, gia đình có 

truyền thống theo nghề thầy cúng, 

hiểu sâu và kỹ bản chất của tín 

ngƣỡng, vai trò, vị trí của từng vị 

thần linh trong hệ thống thờ Tứ 

phủ 

- Ít hiểu sâu kỹ về chữ Hán, thậm chí 

dùng cả chữ Nôm, chữ quốc ngữ không 

nhất thiết là gia đình truyền thống theo 

nghề thầy cúng. Ít am hiểu về bản chất 

của tín ngƣỡng vị trí của từng vị thần 

linh trong hệ thống thờ Tứ phủ 
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Thông qua quá trình nghiên cứu đối tƣợng pháp sƣ trong DXNLLĐ có thể 

nhận định rằng bản chất của nghi lễ này đã có nhiều thay đổi và phần nào lý giải 

đƣợc nhận định đa số các đồng hiện nay khi thực hiện việc thánh hoàn toàn tỉnh 

táo chứ không còn thoát xác tự đƣa mình vào trạng thái ngây ngất để nhƣờng 

thân xác của mình trở thành cái ghế, cái bóng để thánh ngự khi làm việc. NCS 

sẽ làm rõ hơn khía cạnh này thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu về chủ thể thực 

hành tín ngƣỡng DXNLLĐ hiện nay đó là thanh đồng (ông/bà đồng). 

2.2.2. Thanh đồng (người trực tiếp hầu đồng - chủ thể) 

Thông qua việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp sƣ và thanh đồng cho 

thấy sự thay đổi, hoán vị giữa vị trí, vai trò của pháp sƣ và thanh đồng trong xã hội 

đƣơng đại là rõ nét. Nếu nhƣ DXNLLĐ truyền thống thì pháp sƣ vừa là thầy cúng, 

vừa là ngƣời hầu đồng và là thành phần chủ đạo của một buổi thực hiện DXNLLĐ 

thì vai trò đó nay đã đƣợc chia tách riêng biệt. Vai trò chủ đạo của pháp sƣ nay đã 

chuyển sang cho thanh đồng. “Sau lời thỉnh của pháp sư, thanh đồng nhập đồng… 

Lúc này pháp sư hết vai trò và nhường lại cho các cung văn và các đồng vào thực 

hành nghi lễ” [49, tr.157]. Sự biến đổi này thể hiện rất rõ ở các ông/bà đồng hiện 

nay. Việc đổi tên các ông/bà/cậu/cô/con đồng sang tên gọi chung là thanh đồng cho 

nó “oai”, cho nó có vẻ “sang trọng” cho đến thân phận, mục đích cũng nhƣ sự tác 

động không nhỏ của các thanh đồng ngày nay trong việc làm biến đổi tổng thể 

DXNLLĐ .  

Thứ nhất: Với nhóm ngƣời theo quan niệm dân gian, để trở thành những 

ông/bà đồng ngày xƣa thì thành phần chính là “cha truyền, con nối”; hay nhóm 

ngƣời có biểu hiện “cơ đày”; “thánh đày”; “căn đồng”… dẫn đến việc phải ra “trình 

đồng”, “mở Phủ” để nhận làm “con” của thánh; làm việc thánh và hƣởng lộc từ 

thánh thì ngày nay việc họ trở thành các thanh đồng theo quan niệm bị “đẩy” còn 

tồn tại rất ít mà chủ yếu là họ “tự nguyện” ra trình đồng và trở thành thanh đồng với 
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nhiều lý do và mục đích khác nhau. Họ thành lập những nhóm riêng với vai trò thủ 

lĩnh là thanh đồng cùng các hầu dâng và bản hội độc lập. Ngoài ra, họ còn xây dựng 

cả một mạng xã hội với nhiều mối quan hệ giữa các thành viên trong bản hội, các 

hầu dâng và cả các nhóm hầu đồng thông qua các thành đồng trong địa bàn, trong và 

ngoài tỉnh, thậm chí cả giữa các vùng miền để thực hành DXNLLĐ và theo tác giả 

Ngọc Mai “Đồng thầy xưa từ chỗ chỉ đơn thuần là người thực hành các hoạt động 

tâm linh với chính sách “tự do tôn giáo” của Đảng và Nhà nước, hoạt động 

DXNLLĐ đã nhanh chóng bùng nổ và lan truyền với tốc độ chóng mặt với hiện diện 

và xuất hiện của các điện, miếu, phủ, đền với đủ thành phần thờ cúng. Nhân thần, 

thiên thần, thậm chí cả các thành phần do dân gian sáng tạo ra trong quá trình thực 

hành nghi lễ. Sự phát triển mạnh mẽ đến mức các thanh đồng coi việc thực hành 

nghi lễ như một nghề trong xã hội và “Điện Thánh” trở thành một dịch vụ tâm linh 

thực thụ” [49, tr.207]. Tính dịch vụ thể hiện ở chỗ họ có thể chuẩn bị trọn gói cho 

con nhang đệ tử trong quá trình thực hiện DXNLLĐ từ các khâu: thầy cúng, trang 

phục, vàng mã, lễ vật. Con nhang đệ tử chỉ cần ghi tên tuổi và đúng ngày giờ đến 

chịu lễ, không phải mua sắm, chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Tuy nhiên tùy nhu cầu 

khả năng của các con nhang đệ tử (khách hàng) mà quy tụ tại các bản hội khác nhau 

theo các thanh đồng mang tính đẳng cấp hay bình dân theo quy luật “tùy tiền biện 

lễ”. Có thể nói “Tất cả những yếu tố này không chỉ thể hiện rất rõ tính dịch vụ của 

các điện Mẫu mà còn là yếu tố mang tính cạnh tranh rất cao” [49, tr.208]. Đây cũng 

là một biểu hiện rõ nét của nền kinh tế thị trƣờng khiến DXNLLĐ hiện nay mang 

nhiều yếu tố thƣơng mại hóa. Chiều hƣớng các thanh đồng và các đền, phủ, điện 

xuất hiện ngày càng nhiều cho thấy sự bùng nổ khó kìm chế của loại hình nghi lễ tín 

ngƣỡng này ngày càng trở nên phức tạp. Theo thống kê tính đến tháng 2/2014 của 

Bảo tàng Nam Định cho thấy số lƣợng ngƣời thực hành DXNLLĐ lên tới 485 ngƣời 

tại 9 huyện và 1 thành phố (thay vì số lƣợng gần 100 ngƣời thực hành DXNLLĐ hầu 

đồng ở những năm 1990). 
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Bảng 2.3: Tổng hợp số ngƣời thực hành “tín ngƣỡng thờ Mẫu tam 

phủ của ngƣời Việt” trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Tính đến tháng 2/2014 của Bảo tàng Nam Định) 
 

TT Huyện/TP 

Số lƣợng 

ngƣời 

thực hành 

nghi lễ 

Phần việc đảm nhận 
Số ngƣời tham gia  

trong tổ chức 

Hầu đồng Hầu dâng Hát văn Nhạc cụ Bản hội CLB Tự do 

1 TP. Nam Định 5 2  3 1 2 1  

2 Huyện Vụ Bản 58 40  58 31 3 24 41 

3 Huyện Mỹ Lộc 27 10       

4 Huyện Ý  Yên 50 14  19 12 23 17 8 

5 Huyện Nam Trực 127 59  60 42 45  77 

6 Huyện Trực Ninh 86 59 15 22 20 22 10 24 

7 Huyện Xuân Trƣờng 49 37 1 20 13 24 2 23 

8 Huyện Giao Thủy 13 9  4 4 2  11 

9 Huyện Hải Hậu 39 16  23 20 11 6 22 

10 Huyện Nghĩa Hƣng 31   21 13  31  

 Tổng số 485 246 16 245 162 137 93 206 

(Nguồn: Báo cáo tổng quan kiểm kê khoa học DSVHPVT "Tín ngưỡng thờ 

Mẫu Tam phủ của người Việt" của Sở VHTT&DL Nam Định) 

 Căn cứ vào bảng thống kê cho thấy, hiện ở Nam Định có tổng số 485 

ngƣời trực tiếp tham gia thực hành tín ngƣỡng thờ Tam phủ - Tứ phủ mang tính 

chuyên nghiệp, trong đó hầu đồng (thanh đồng) là 246 ngƣời chiếm 52,34%, hát 

văn (cung văn) 245 ngƣời chiếm 52,12%, sử dụng nhạc cụ 162 ngƣời chiếm 

34,46%, hầu dâng 16 ngƣời chiếm 3,40%. Số ngƣời này hiện tồn tại ở 3 tổ chức 

là: bản hội 137 ngƣời; câu lạc bộ 78 ngƣời và tự do là 206 ngƣời. (Tư liệu này 

bao gồm cả một người sử dụng 2 đến 3 phần việc đảm nhận trong việc thực 

hành nghi lễ). 

Thứ hai: Theo tác giả Ngọc Mai một số thanh đồng xuất hiện xếp “vào 

loại “rối loạn cảm xúc”, nói cách khác là những người có triệu chứng thần kinh 

hoặc mắc các hội chứng stress mà y học gọi là bệnh trầm nhược” [49, tr.16]. Họ 

tự nhận mình là thần thánh… và có những hành động vái lạy cũng nhƣ những 

biểu hiện tâm thần khác. Tuy nhiên qua khảo sát hiện tại dạng này ít tồn tại và 
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trở thành thanh đồng mang tính chuyên nghiệp mà hầu hết tồn tại ở dạng mà xã 

hội thƣờng gọi là thần kinh, ma ám hay dở ngƣời. 

Cũng theo khảo sát và điền dã thì các thanh đồng hiện tại họ hoàn toàn tỉnh 

táo và xây dựng bản hội theo một mạng xã hội đan xen, dày đặc mang nhiều hình 

thức của nền kinh tế thị trƣờng và tính chất thƣơng mại hóa một cách rõ nét. 

Khảo sát về những ngƣời thực hành DXNLLĐ ở huyện Vụ Bản, nơi đƣợc 

coi là trung tâm thờ Mẫu của Nam Định nói riêng và cả nƣớc nói chung. 

Thứ ba: Theo khảo sát của các nhà nghiên cứu trƣớc đây, một nhóm ngƣời 

có tâm lý yếu, hay gặp trắc trở trong cuộc sống về gia đình hay tình duyên hoặc 

ốm vặt và có lúc tự rơi vào trạng thái ngây ngất thì họ có chiều hƣớng trở thành 

thanh đồng. Dạng này hiện tại tồn tại rất ít mà hầu hết do họ không đủ điều kiện 

về tiền bạc cũng nhƣ các điều kiện, yếu tố xã hội khác để trở thành thanh đồng 

thời kinh tế thị trƣờng mà chủ yếu tùy vào điều kiện mà họ chuyển thành thành 

viên tham gia bản hội, cũng có ngƣời ở thể tự do thì theo phục vụ thanh đồng làm 

những việc môi giới, mua sắm, chuẩn bị các điều kiện cho thanh đồng thực hành 

nghi lễ. Nói một cách khác là “giúp việc” cho thanh đồng. Trong số ít đó do làm 

nhiều nên phần nào nắm rõ việc Thánh cũng nhƣ tâm linh, sở thích, của thanh 

đồng nên đƣợc ƣu ái cho hầu dâng, phần giải tỏa tâm trạng “tủi bóng” tức là họ 

có căn số phải ra trình đồng nhƣng không biết hoặc không có điều kiện nên bị “cơ 

đày”, phần cũng đảm bảo cho cuộc sống theo cơ chế thị trƣờng. Đây cũng là 

thuộc tính của nhóm ngƣời buôn bán bình thƣờng phần nào quan niệm buôn may 

bán đắt nhờ “lộc Thánh” khi “hết lộc” thì “trình đồng mở phủ” hay ra đồng để 

xin Thánh cho “hưởng lộc trần thế”[49, tr.171]. Nhóm ngƣời này hầu hết ngày 

nay cũng dừng lại ở bản hội đi lễ cầu may - cầu cho buôn may, bán đắt. 

Nhìn chung các ông/bà đồng xƣa và các thanh đồng nay đều có chung một 

bổn phận làm việc Thánh khi đã tự nguyện làm con của Thánh. Tuy nhiên với sự 

tác động của nền kinh tế thị trƣờng thì sự biến đổi của các ông/bà đồng cũng là 

một tác nhân làm ảnh hƣởng đến sự biến đổi chung của DXNLLĐ. 



61 

 

Bảng 2.4: So sánh biến đổi của thanh đồng trong diễn xƣớng nghi lễ 

lên đồng truyền thống và diễn xƣớng nghi lễ lên đồng hiện nay 

TT 
Thanh đồng trong DXNLLĐ truyền 

thống 

Thanh đồng trong DXNLLĐ                              

hiện nay 

1 

- Thƣờng là bé trai dƣới 15 tuổi 

hay cô gái chƣa chồng còn trong 

trắng, trinh nguyên 

- Độ tuổi trung bình trên 30, đã 

trƣởng thành với đầy đủ những yếu tố, 

điều kiện, tác động của xã hội  

2 

- Phải ra “trình đồng” “mở phủ” vì 

có “căn đồng” và thuộc nhóm 

ngƣời yếu thế trong xã hội 

- Chủ động ra hành nghề - thuộc 

nhóm ngƣời có tầm ảnh hƣởng không 

nhỏ trong xã hội 

3 - Lén lút hành nghề đơn lẻ 

- Công khai hành nghề với tƣ cách là 

một thanh đồng “chuyên nghiệp” và 

xây dựng cả một mạng xã hội dày đặc 

4 
- Quan niệm xã hội: kỳ thị, ghẻ 

lạnh, xa lánh 

- Quan niệm xã hội: sùng bái, cứu rỗi, 

ban phát, che chở … 

5 

- Phải làm nhiệm vụ với quan niệm 

là “con nhà thánh” phải “làm việc 

thánh”. Làm việc Thánh hơn việc 

đời 

- Tồn tại thành một nghề độc lập, ổn 

định, có thu nhập cao. Làm việc đời 

hơn việc Thánh 

6 

- Về bản chất làm “ghế” làm 

“bóng” cho thánh ngự, hay gọi là 

đồng “say” phán truyền 

- Làm nhân vật trung gian để cho 

tín chủ giao tiếp với thần linh 

- Hoàn toàn tỉnh táo, mƣợn ghế thánh, 

chủ động làm các công việc, hay gọi 

là đồng “tỉnh” 

- Chủ thể giao tiếp trực tiếp với tín 

chủ thông qua việc mƣợn thần thánh 

làm nhân vật trung gian 
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Trong một cuộc khảo sát thực tế, NCS đƣợc đi cùng với một đại biểu cấp 

sở đến dự một buổi thực hiện DXNLLĐ tại phủ Tiên Hƣơng (Vụ Bản) phục vụ 

đoàn khách của viện Nghiên cứu Văn hóa về dự và thẩm định nhằm hoàn thiện hồ 

sơ di sản “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Nam Định” ngày 6/4/2012. Tuy đến 

muộn, vào sau nhƣng thanh đồng H vẫn kịp nhận ra và nói nhỏ gì đó với hầu 

dâng, lập tức vị đại biểu đó và NCS nhận đƣợc 02 bao lì xì với mệnh giá rất cao. 

Điều đó chứng tỏ vấn đề là: trong quá trình thực hành diễn xƣớng, thanh 

đồng thay vì “say” để làm việc Thánh thì hoàn toàn “tỉnh” để làm việc “đời” 

có chủ đích và mục đích rõ ràng. Hay nói một cách khác là các thanh đồng hiện 

nay thực hành nghi lễ không còn là nhân vật trung gian để thực hiện cuộc giao 

tiếp giữa thần linh với con nhang đệ tử mà chính là cuộc giao tiếp giữa chính 

thanh đồng với cộng đồng xã hội thông qua việc “mượn danh Thần Thánh”. 

Trong một lần trao đổi trực tiếp với thanh đồng P (thành phố Nam Định) 

tại đền Cô Bơ (chân cầu Đò Quan Nam Định) trong dịp ông Ngô Đức Thịnh đại 

diện cho Hội văn nghệ dân gian Việt Nam về trao tặng bằng nghệ nhân dân gian 

cho thủ nhang Hoàng Phúc Duyên ngày 10/3/2017, thanh đồng P cho biết quá 

trình thực hành diễn xƣớng hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu của tín chủ, bản 

hội (khách hàng). Từ việc hầu theo lối cổ hay lối mới, cung văn thể hiện theo 

phong cách Hà Nội (luyến láy, sử dụng nhiều nốt hoa mỹ) hay phong cách Nam 

Định (cổ điển, chân thật, mộc mạc), cho đến thời gian dài hay ngắn trong mỗi 

“giá hầu” và số lƣợng “giá hầu”, thậm chí cả thứ tự các giá hầu trong một “vấn 

hầu” hoàn toàn do nhu cầu của tín chủ… Điều này một lần nữa khẳng định 

trong một số các thanh đồng hiện nay thực hiện việc “đời” hơn là việc Thánh và 

hoàn toàn theo cơ chế thị trƣờng với quy luật “cung - cầu” rõ nét. Tuy nhiên 

đứng trên góc độ văn hóa thì DXNLLĐ là một hiện tƣợng văn hóa dân gian 

đƣợc cộng đồng nuôi dƣỡng, gìn giữ, bảo lƣu và tồn tại đến ngày nay. Vì vậy 

DXNLLĐ không nằm ngoài quy luật biến đổi văn hóa nó mang tính tất yếu 
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khách quan. Bản thân thanh đồng thực hành DXNLLĐ hiện tại vẫn tồn tại với 

hai tƣ cách. Một là phải biến đổi theo yêu cầu của xã hội trong nền kinh tế thị 

trƣờng, nghĩa là phải thay đổi cả hình thức lẫn nội dung thể hiện sao cho phù 

hợp với tâm lý của ngƣời tham dự với tƣ cách là chủ thể của một buổi diễn 

xƣớng tâm linh - Hai là trong quá trình biến đổi đó, nếu gạt bỏ những yếu tố 

chƣa phù hợp, thái quá thì vẫn tìm thấy sự sáng tạo vƣơn lên trong cuộc sống, 

thỏa mãn nhu cầu bản thân, nhu cầu cộng đồng theo các chuẩn mực Chân - 

Thiện - Mỹ và mang tính xã hội cao, tính cộng đồng mở và trên hết là hệ thống 

niềm tin vào một tƣơng lai tốt đẹp với cá nhân và cộng đồng. 

Sự biến đổi của chủ thể thực hành nghi lễ sẽ tác động không nhỏ đến các 

thành phần, đối tƣợng cùng tham gia dẫn đến việc biến đổi tổng thể DXNLLĐ. 

NCS sẽ làm rõ hơn vấn đề này trong quá trình nghiên cứu các đối tƣợng cùng 

thực hành diễn xƣớng và ngƣời tham dự  trong một buổi thực hành DXNLLĐ. 

2.2.3. Cung văn 

Nhìn chung cho đến nay những tài liệu viết về âm nhạc, về tín ngƣỡng Tứ 

phủ hầu hết mới chỉ đề cập đến cung văn trong tín ngƣỡng Tứ phủ “như một 

thành tố của nghi lễ hầu đồng” [26, tr.315]. Vậy vai trò, vị trí, chức năng của 

cung văn trong thực hành nghi lễ ra sao? Và danh từ cung văn, tên gọi chỉ dành 

cho các nghệ sĩ nơi tín ngƣỡng Tứ phủ có hàm nghĩa gì? 

Trong từ điển Từ và ngữ Việt Nam, tác giả Nguyễn Lân giải thích “Cung 

văn là một người đàn hát trong một buổi lên đồng”; Theo giáo sƣ/nhà nghiên 

cứu Ngô Đức Thịnh “Các nghệ nhân chơi nhạc và hát trong các buổi hầu đồng 

là những cung văn” [74, tr.134]; Giáo sƣ Vũ Ngọc Khánh - Phan Minh Thảo 

trong Từ điển Việt Nam - Tín ngƣỡng, văn hóa, phong tục cho rằng: “Cung văn 

là người chịu trách nhiệm về nghi lễ, đảm nhận vai trò chính trong âm nhạc  

của một buổi hầu đồng. Các bài văn phần lớn do cung văn biên soạn để ca ngợi 

thần linh”. 
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Theo quan niệm cổ xƣa, “Cung văn có thể đầu tiên là những người thắp 

hương thờ Thánh (gọi là thủ từ hay thủ tự) vào những ngày tuần, rằm, mùng 

một. Rồi có những việc của các tín chủ đến cửa Thánh, họ phải viết các lá sớ tấu 

trình và hình thành các hình thức cúng bái cầu đảo. Họ phải khấn và đọc những 

lá sớ. Tới đây họ là các thầy cúng. Nếu thêm việc bắt ma, trừ tà thì họ thành 

những người phù thủy (miền núi gọi là thầy Mo)” [25, tr.30]. Nhƣ vậy, việc 

khấn và đọc sớ lúc đầu có thể chỉ ngâm nga theo cách đọc kinh, kệ của nhà 

chùa, rồi có sự ảnh hƣởng qua lại của các làn điệu dân ca vùng miền, ngữ điệu 

trong tiếng nói mà bƣớc đầu hình thành những giai điệu sơ khai, qua nhiều năm 

tháng trở thành những làn điệu chầu văn. 

Theo dân gian ngƣời cung văn xƣa là con giai, biết đàn giỏi, hát hay, 

thông thạo chữ viết (chữ Hán). Đàn dùng cho hát văn là đàn nguyệt, có thêm 

ngƣời phụ họa bằng trống, cảnh, thanh la và phách [25, tr.30]. 

Để trở thành một cung văn có văn - nhạc song toàn thì các cung văn khi 

nhập môn phải chịu sự dạy dỗ rất nghiêm chỉnh, ngặt nghèo của các thầy đi 

trƣớc. Họ phải theo thầy làm đệ tử nhiều năm, học ở nhà, học ở đền, thậm chí 

học cả ngay trong một buổi hầu. Học không chỉ để thuộc văn mà còn phải biết 

ứng tác, hát “nới văn” (ứng tác với các hoạt động thăng hoa của đồng). Chính 

những câu ca ứng khẩu, có tác động mạnh đến tâm lý các ông đồng, bà đồng và 

đẩy họ lên trạng thái thăng hoa cực độ. 

Trong DXNLLĐ xƣa và nay vai trò và vị trí của cung văn rất quan trọng. 

Có thể ví họ nhƣ một nhạc trƣởng, điều hành phần đàn và hát trong suốt cả cuộc 

thực hành nghi lễ. Tuy nhiên DXNLLĐ ngày nay có nhiều biến đổi theo nhiều 

chiều hƣớng khác nhau. Phần là biến đổi để thích nghi, phần là biến đổi theo cơ 

chế, phần thì biến đổi theo nhu cầu và thị hiếu của bản hội. 
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Nhƣ vậy, điều đầu tiên có thể nói là cũng nhƣ thanh đồng và một số thành 

phần khác trong quá trình thực hành nghi lễ, cung văn đã biến đổi từ nhóm chủ thể 

sang thành khách thể để thực hiện theo quy luật “cung - cầu” của tín chủ. 

Cung văn trong DXNLLĐ cổ xƣa đơn giản là một ngƣời thầy cúng, một 

ngƣời viết sớ … nếu thêm việc bắt ma trừ tà thì họ trở thành phù thủy (miền núi gọi 

là thầy Mo) [67, tr.30]. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, cung văn đã đƣợc phân 

chia công việc một cách rõ ràng. Ngoài nhiệm vụ đàn và hát tạo âm thanh, không 

khí sôi động, nhiều khi mang tính kích động cho thanh đồng và bản hội cùng ngƣời 

tham dự thì họ còn một nhiệm vụ quan trọng là điều phối toàn bộ buổi thực hành 

nghi lễ. Có thể do nhu cầu trực tiếp của tín chủ hoặc có thể cảm nhận thấy sự mờ 

nhạt, kém hấp dẫn của “giá hầu”… Ngay lập tức họ chuyển sang “giá hầu khác” 

sôi nổi và hấp dẫn hơn bằng “xa giá hồi cung” và “thỉnh mời” nhân vật thần thánh 

khác một cách “linh hoạt”, “chuyên nghiệp”. 

Cũng theo dân gian xƣa thì cung văn xƣa phải là con trai, đàn giỏi, hát 

hay, thông thạo chữ viết (chữ Hán) [67, tr.30]. Ngày nay không hẳn là con trai, 

mà có cả nữ đảm nhiệm công việc này. Tuy nhiên trong các canh hầu lớn, nhỏ 

có thực hiện hầu đồng thì chủ yếu cung văn là nam giới, có lẽ phần họ thích ứng 

với công việc nhanh nhạy hơn, phần là họ có điều kiện để đi xa theo các bản hội 

dài ngày. 

DXNLLĐ hiện nay đã biến đổi và phong phú hơn xƣa rất nhiều. Trong các 

cuộc thực hiện DXNLLĐ ngày nay nhất thiết phải có cung văn. Theo thông tin mà 

nhà nghiên cứu âm nhạc ngƣời Anh là “Barley Norton cung cấp, thì ông đã được 

chứng kiến những canh hầu vo (hầu không có cung văn)”. Tuy nhiên vẫn có ngƣời 

hát chầu văn và cầm phách (giữ nhịp). Trong buổi hầu đồng dòng phù thủy (dòng 

Đức Thánh Trần) nhằm trừ tà, đuổi ma cho một ngƣời em họ là Nguyễn Văn H bị 

thần kinh, hay bỏ nhà đi lang thang (NCS đã tham dự trực tiếp tại đền Bảo Lộc vào 
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tháng 8/2011). Tại đây thầy đồng thực hiện trực tiếp vào ngƣời ngồi hầu (chủ yếu 

là người nhà tín chủ, có trùm “khăn phủ diện” và đầu đội lễ). Hiện tƣợng này ngày 

nay còn rất ít, tập trung chủ yếu ở các điện tƣ gia và đối tƣợng tham gia là những 

tín chủ không có điều kiện về tài chính, còn hầu hết tại các đền, phủ chính là các 

canh hầu có đầy đủ các thành phần pháp sƣ, thanh đồng, cung văn, hầu dâng, bản 

hội, khách thập phƣơng (người tham dự) một cách đầy đủ, có sự phân công nhiệm 

vụ từng vị trí rất tỷ mỷ, rõ ràng. 

Nhƣ vậy nếu nhƣ DXNLLĐ cổ xƣa không có cung văn thì vẫn có ngƣời 

phải thực hiện chức năng triệu thỉnh thánh thần… Và sau này khi có cung văn 

thì chức năng đó hoàn toàn chuyển cho cung văn với lời hát và tiếng đàn trong 

giai điệu để “mời”; “thỉnh” và “phục vụ” suốt quá trình thực hiện nghi lễ. Tuy 

nhiên trên thực tế hiện nay chức năng “triệu thỉnh thánh thần của cung văn đã 

bị lu mờ và dần nhường cho chức năng tạo đà, kích thích cảm giác thăng hoa 

cho các căn đồng” [49, tr.147]. Không những thế, qua thực tế, khảo sát và tham 

dự các canh hầu NCS còn nhận thấy cung văn không chỉ tạo đà riêng cho các 

thanh đồng mà chủ yếu tạo sự phấn kích cho chính các tín chủ, bản hội và những 

ngƣời tham dự. Sự đa dạng và phong phú của âm nhạc do các cung văn tạo ra đã 

có tác dụng lớn trong việc tạo đà, đẩy cảm xúc của con ngƣời lên cao (thăng 

hoa), nó đã tạo cho cả ngƣời thực hiện và ngƣời tham dự cảm nhận thấy sự 

khoan khoái và hƣng phấn. Tham dự trực tiếp buổi hầu đồng tại phủ Tiên 

Hƣơng (phủ Dầy, đêm 14/1 âm lịch năm 2017) NCS nhận thấy mỗi khi khách 

thập phƣơng tặng tiền cho cung văn, thì tiếng đàn và hát cùng với sự thăng hoa 

của cung văn thay đổi rõ rệt - đó chính là chất xúc tác quan trọng đối với cung 

văn và làm thay đổi không khí của vấn hầu thêm sôi nổi và hấp dẫn. Việc này 

đồng nhất với quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa Phan Kế Bính: “Bọn cung 

văn đàn ngọt hát hay thì được ban thưởng cho tiền, cho lộc. Nịnh hót khéo nữa 

thì có khi đồng rút cả ruột ban cho” [6, tr.27]. 
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Bảng 2.5: So sánh biến đổi của cung văn trong diễn xƣớng nghi lễ lên 

đồng truyền thống và diễn xƣớng nghi lễ lên đồng hiện nay. 

TT 
Cung văn trong DXNLLĐ                             

truyền thống 

Cung văn trong DXNLLĐ                                 

hiện nay 

1 - Phải là con trai - Cả con trai và con gái 

2 

- Thực hiện nhiều chức năng trong 

quá trình thực hành nghi lễ với vai 

trò chủ thể 

- Thực hiện một chức năng đàn, hát 

để phục vụ buổi lễ trong vai trò 

khách thể 

3 

- Nhiệm vụ chính là “thỉnh”, 

“mời Thánh nhập”. Và đàn, hát 

phục vụ buổi lễ 

- Nhiệm vụ chính là tạo sự phấn kích 

cho thanh đồng và ngƣời tham dự 

đạt đến sự thăng hoa 

4 

- Am hiểu chữ Hán và có khả 

năng “ứng tác” và “nới văn”. Ít 

hoặc không có kiến thức âm nhạc 

cơ bản 

- Ít hoặc không am hiểu chữ Hán tồn 

tại ở 2 dạng: 

- Một là: cung văn chuyên nghiệp 

phục vụ trong các đền, phủ, miếu. 

Học theo phƣơng thức truyền nghề, 

ít có khả năng ứng tác, không có 

kiến thức âm nhạc cơ bản. 

- Hai là: cung văn đến từ diễn viên, 

nhạc công các đoàn nghệ thuật 

chuyên nghiệp. Có kiến thức đào tạo 

cơ bản, không có khả năng “nới 

văn” 

5 

- Thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt 

quy định của nghi lễ kể cả hình 

thức và nội dung bài bản 

- Thực hiện nghi lễ theo nhu cầu của 

tín chủ, bản hội theo quy luật “cung 

- cầu”. 
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2.2.4. Hầu dâng 

Trên thực tế không phải ai cũng có thể hầu dâng đƣợc. Ngƣời làm hầu 

dâng phải là những “người có đôi tay khéo léo và đầu óc thẩm mỹ mới có thể 

trang trí cho các giá hầu đẹp” [67, tr.212]. Các bản hội thông qua quá trình thực 

hành nghi lễ đã chọn lọc ra một số cá nhân có năng khiếu thẩm mỹ, khéo léo 

trong việc bày lễ bàn thờ, họ đƣợc gọi là những ngƣời “có tay Quỳnh tay Quế” 

[67, tr.212]. Không những thế hầu dâng còn phải là những ngƣời am hiểu về 

nghi lễ, am hiểu về trang phục, đạo cụ, vùng miền, am hiểu về lối sống, tính 

cách và công đức cũng nhƣ nguồn gốc xuất sứ của Thánh thần bởi lúc khi Thánh 

nhập thanh đồng trở thành nhân vật trung tâm và là cái “bóng” của Thánh, còn 

hầu dâng là thành phần điều tiết cung văn để làm các giá hầu xuất hiện liền 

mạch, liên tục, không bị ngắt quãng. Nhƣ vậy ngƣời hầu dâng không những là 

ngƣời khéo léo, nhanh nhẹn và có thẩm mỹ cao mà còn là ngƣời biết làm việc 

với cung văn một cách nhịp nhàng, hài hòa, ăn ý và trùng khớp.  

Nhiệm vụ của họ là trƣớc hoặc sau mỗi giá dồng thì những ngƣời hầu 

dâng đều gấp rút chuẩn bị lễ phục, đạo cụ đã đƣợc sắp xếp ngăn nắp, khoa học 

để phục vụ cho các ông/ bà đồng. Họ nhanh chóng cởi lễ phục cũ, thay lễ phục 

mới (sau khi Thánh “thăng”), sẵn sàng chuẩn bị cho một giá hầu mới. 

Ví dụ: Lễ phục hàng chầu gồm có áo, váy, khăn, thắt lƣng, đồ trang sức 

rất đẹp và mang sắc thái trang phục của dân tộc thiểu số. Đạo cụ trong các giá 

hàng chầu đều có múa nhƣ múa mồi, múa chèo đò, múa quạt, múa kiếm… 

Trong đó múa mồi là điệu múa tiêu biểu. Theo quan niệm dân gian “Các chầu 

thường ở trên rừng núi, không khí âm u nên đốt mồi lửa để soi đường và xua tan 

âm khí” [50, tr.25]. Khi các ông/bà đồng nhảy múa họ đều chắp tay khen chầu 

“đẹp”, múa khéo “Lạy chầu, chầu múa đẹp quá”.v.v… Lúc này họ là ngƣời 
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khởi xƣớng, hoạt động nhƣ một ngƣời quản ca để các con nhang đệ tử và ngƣời 

tham dự cũng xum xoe theo và bái lạy thành ngôn ngữ, tạo không khí nhộn nhịp 

hòa tiếng trống, mõ, đàn hát của cung văn. 

Hầu dâng trong DXNLLĐ truyền thống hay hiện nay vẫn đều có chức 

năng chung là ngƣời phụ cho ngƣời hầu chính (thanh đồng) và thƣờng trong 

mỗi canh hầu đều có từ 2 - 4 hầu dâng giúp việc. Nhìn chung về bản chất, hầu 

dâng ngày nay không có nhiều khác biệt mấy so với hầu dâng trong DXNLLĐ 

truyền thống, họ đều phải là những ngƣời khéo léo và am hiểu nghi lễ thƣờng 

gọi là những ngƣời “có tay Quỳnh tay Quế”. Tuy nhiên với sự biến đổi của các 

yếu tố cấu thành nghi lễ nhƣ lễ vật, phục trang, đạo cụ và cả những đối tƣợng 

chính tham gia thực hành nghi lễ trong giai đoạn hiện nay nhƣ thanh đồng, 

cung văn… thì sự biến đổi tuy không lớn của hầu dâng cũng không nằm ngoài 

quy luật đó. 

Thứ nhất: Theo đồng cựu Trần Thị Vân (thủ nhang phủ Nấp) cho biết 

“Trước đây hầu dâng chủ yếu là do các đồng cựu tự sắp xếp và chuyển đổi cho 

nhau, nghĩa là lúc làm hầu dâng, lúc làm thanh đồng” (Tƣ liệu phỏng vấn ngày 

06/8/2017) [Phụ lục 2, tr.177]. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát thực tế thì hiện 

nay đã xuất hiện một lực lƣợng chuyên làm nhiệm vụ hầu dâng, những đối 

tƣợng này chủ yếu thuộc nhóm ngƣời đồng tính nam, họ vừa có sức khỏe, vừa 

khéo tay nhƣ nữ giới và đặc biệt họ nhanh nhạy, có những ƣu thế vƣợt trội trong 

các hoạt động mang tính thẩm mỹ cao hoàn toàn có khả năng thích ứng với 

nhiệm vụ trong DXNLLĐ phong phú và đa dạng hiện nay. 

Thứ hai: Nếu nhƣ hầu dâng trong DXNLLĐ truyền thống chỉ có chức 

năng phục vụ ngƣời hầu chính trong quá trình thực hiện nghi lễ thì hầu dâng 

ngày nay ngoài công việc đó họ còn đảm nhiệm một công việc không kém 

tầm quan trọng đó là xây dựng mạng lƣới hầu dâng chuyên nghiệp với tƣ cách 

một nghề. Họ tìm kiếm những ngƣời có nhu cầu và đáp ứng đƣợc yêu cầu của 
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ngƣời hầu dâng nhằm giới thiệu cho các đồng. Ví dụ cậu X ở số 1 phố Lý 

Thƣờng Kiệt ngoài làm nhiệm vụ hầu dâng chuyên nghiệp cậu cùng với cô H  

(đồng tính nam) mở lớp dạy nghề hầu dâng sau đó giới thiệu cho các đồng 

mới ra nghề. Điều đáng quan tâm là họ thực hiện dƣới dạng môi giới và thu 

chênh lệch. Nói cách khác là họ vận dụng triệt để quy luật đã có tính thƣơng 

mại hóa của nền kinh tế thị trƣờng. Với tƣ cách là bạn học thời phổ thông, khi 

đƣợc phỏng vấn sâu, cậu X hồn nhiên trả lời “Đời chả ai cho không ai cái gì, 

cái gì cũng phải có giá của nó”… Ngồi một lúc “cậu” hồn nhiên kể vào 

những mùa “lên đồng”, “hầu bóng” các cậu làm không hết việc, vừa phục vụ 

trực tiếp vừa phải làm công việc điều phối hầu dâng cho các thanh đồng. Nếu 

phải đi xa, dài ngày thì giá của hầu dâng cũng không kém hấp dẫn. “Bình 

quân mỗi canh hầu ban ngày cũng từ 400 đến 500 nghìn đồng, hầu đêm với 

những canh lớn thì tiền giá lên tới 1 triệu chưa kể lộc thánh trong suốt quá 

trình thực hiện nghi lễ” (Tƣ liệu phỏng vấn sâu hầu dâng Trần Văn H - bản 

hội cậu Thanh - Nam Định ngày 27/4 tại đền Bắc Lệ - Lạng Sơn) [Phụ lục 2, 

tr.173]. Số tiền có đƣợc tùy theo sự khéo léo, nịnh hót của hầu dâng đối với 

thanh đồng. Tuy nhiên hầu hết sự ban tài, phát lộc Thánh trong các cuộc thực 

hành nghi lễ hiện nay đều có “địa chỉ” rõ ràng với các mệnh giá tiền lộc có 

“chủ đích” đến từng đối tƣợng cụ thể. 

Thứ ba: Có một biến đổi quan trọng mang tính thị trƣờng rõ rệt của hầu 

dâng khi xác định đó là một “nghề”. Hầu dâng xƣa không phải mua sắm phục 

trang đạo cụ cho các giá hầu, mà chủ yếu là các ông/bà đồng tự sắm sửa tùy 

theo khả năng của mình theo quan niệm “tùy tiền biện lễ”, nhƣng những ngƣời 

hầu dâng ngày nay đa số phải tự sắm toàn bộ phục trang, đạo cụ với phƣơng 

châm “đi câu phải sắm giỏ”… và lẽ dĩ nhiên là hầu dâng nào khéo tay, nhiều 

phục trang, đạo cụ đẹp và đắt tiền, sang trọng thì sẽ đƣợc nhiều thanh đồng 

mời phục vụ. Sự đánh giá đẳng cấp của hầu dâng ngoài vấn đề có đủ và nhiều 



71 

 

trang phục đẹp thì còn khẳng định chủ yếu là khâu “lên khăn”, sự khéo léo 

trong quá trình “lên khăn” là yếu tố quan trọng để khẳng định tay nghề và 

đẳng cấp của hầu dâng… Và lẽ dĩ nhiên hầu dâng “đẳng cấp” sẽ sáng tạo ra rất 

nhiều kiểu lên khăn ví nhƣ “khăn vành”, “khăn bùm” đặc biệt là “khăn dây” 

(nghĩa là dùng một mảnh vải dài quấn dần, quấn dần thành một khăn sau đó 

mới trang trí các hoa văn, họa tiết, kim sa, trâm cài, hoa, khánh…). Dù không 

mặc cả giá một cách cụ thể nhƣng rõ ràng các đồng “có máu mặt” thƣờng mời 

những hầu dâng có “đẳng cấp”, tay nghề cao. Họ không bao giờ muốn “thua 

chị, kém em” nên đối xử với hầu dâng theo quan niệm “tiền nào, vải nấy” nhƣ 

một thỏa thuận ngầm theo “luật bất thành văn”. 

Bảng 2.6: So sánh biến đổi của hầu dâng trong diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

truyền thống và diễn xƣớng nghi lễ lên đồnghiện nay. 

TT 
Hầu dâng trong DXNLLĐ                                             

truyền thống 

Hầu dâng trong DXNLLĐ                                       

hiện nay 

1 

- Thực hiện hai chức năng lúc làm 

hầu dâng, lúc làm hầu chính 

- Thực hiện một chức năng phục vụ hầu 

chính (ngƣời hầu dâng phần nhiều cũng 

là thanh đồng nhƣng họ ít tổ chức lên 

đồng mà chủ yếu là hầu dâng) 

2 

- Nhiệm vụ duy nhất: phục vụ hầu 

chính 

- Thêm nhiệm vụ xây dựng mạng lƣới 

con nhang đệ tử, hầu dâng chuyên 

nghiệp với tƣ cách “nghề”. 

3 
- Trang phục các giá đồng do 

thanh đồng chuẩn bị, mua sắm. 

- Đang dần có chiều hƣớng tự chuẩn bị 

với quan niệm, “đi câu phải sắm giỏ” 

4 
- Do các đồng cựu chỉ định, sắp 

xếp 

- Do các thanh đồng sắp xếp, mời gọi 

theo đẳng cấp với thanh đồng. 
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2.2.5. Con nhang đệ tử 

Xƣa kia, con nhang đệ tử trtong nghi lễ hầu thánh chủ yếu là những tiểu 

thƣơng, buôn bán. Nhìn chung thành phần chính là những ngƣời khá giả, kinh tế 

không eo hẹp. Họ có lòng thành, lòng tin vào Thánh trong việc làm ăn “ban tài”, 

“phát lộc” cho họ “lộc rơi, lộc vãi”. Cũng có những nhóm ngƣời họ tự cho mình 

có “căn quả”, có “cơ đày” nên dù trực tiếp hay gián tiếp họ vẫn coi mình là “con 

nhà Thánh” nên phải có trách nhiệm tham gia trong các cuộc hầu Thánh. Tùy 

theo điều kiện mà họ tham gia nhiều hay ít các cuộc hầu Thánh trong năm. Và 

điều đặc biệt là “những người dự lên đồng cổ xưa, không phân biệt thân sơ sang 

hèn… đều được Thánh ban tài phát lộc như nhau” [50, tr.47] họ có quyền và 

đƣợc Thánh đối xử một cách công bằng theo đúng nghĩa của nó bởi vì đứng trƣớc 

Mẫu Tứ phủ ngƣời ta nhƣ đƣợc đứng trƣớc sự sinh sôi nẩy nở - nguyên lý bất diệt 

của cuộc sống, là đứng trƣớc sự nhân ái, bao dung, che chở của bà mẹ nhân từ mà 

không ai có thể nhân danh gì, phân biệt gì trƣớc mẹ hiền mà bao đời nay đã đƣợc 

nhân dân suy tôn là Thánh Mẫu. 

Theo một số đồng cựu (những ngƣời làm nghề Đồng lâu năm) cho biết 

“Trƣớc đây hầu dâng cũng chính là thanh đồng (ông/bà đồng) họ tự sắp xếp  và 

chuyển đổi cho nhau”  nghĩa là họ tạo thành một ê kíp làm việc ăn ý khi ngƣời này 

hầu thì ngƣời kia làm hầu dâng và ngƣợc lại. Nhìn chung hầu dâng có sự am hiểu 

về nghi lễ chầu văn - hầu đồng gần nhƣ hầu chính. “Họ có thể là những thanh đồng 

thực thụ hoặc có thể là những người có căn quả chuẩn bị ra làm lễ trình đồng hay 

chưa có điều kiện ra mở phủ để trở thành thanh đồng” [56, tr.112].  

Một thành phần không thể thiếu trong những canh hầu kể cả ở các điện tƣ 

gia hay là trong các lễ hội đó là con nhang đệ tử và khách thập phƣơng, bạn bè 

tham dự. Chính thành phần này cũng đã góp một phần không nhỏ vào không khí 

tƣng bừng náo nhiệt của buổi thực hành nghi lễ. Những tiếng vỗ tay, reo hò 

nhộn nhịp và xuýt xoa khen ngợi “cô đẹp quá”, “cậu giỏi quá”, “lạy cậu, cậu 
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múa kiếm đẹp quá”, “trông cậu oai phong lẫm liệt quá”… đã làm cho không 

gian thiêng đó càng trở nên “huyền bí” và phần nào cũng đánh trúng tâm lý “ưa 

nịnh” của những thanh đồng xƣa và nay. Tuy nhiên bản hội và những ngƣời 

tham dự trong DXNLLĐ trƣớc đây và hiện nay cũng có những biến đổi rõ rệt.  

Theo tác giả Ngô Đức Thịnh “Trong môi trường làng xã Việt Nam,điển 

hình là ở đồng bằng Bắc Bộ, có sự “phân công ngầm” nào đó về môi trường 

giao tiếp xã hội và tâm linh mang tính giới” [72, tr.189]. Trong quan niệm dân 

gian xƣa mặc định, đình là nơi sinh hoạt, giao tiếp của nam giới, còn đền, phủ 

thờ Mẫu, chùa là nơi sinh hoạt của phụ nữ. Thƣơng nghiệp truyền thống của 

Việt Nam cơ bản là thƣơng nghiệp “chợ quê”, buôn bán đầu đƣờng, cuối chợ, 

trong đó vai trò của phụ nữ chiếm vị trí hàng đầu. 

“Quanh năm buôn bán ở mom sông 

Nuôi đủ năm con với một chồng” 

       (Tú Xƣơng) 

Nhìn chung, con nhang đệ tử hiện nay không chỉ biến đổi về giới tính mà 

cả thành phần xã hội cũng nhƣ bản chất sâu xa về quan niệm đến với thánh thần. 

Điều đầu tiên có thể nhận thấy về cách gọi: Nếu nhƣ các ông/bà/cô/cậu 

/con/đồng trƣớc đây nay đã biến đổi thành thanh đồng, đồng thầy… thì con nhang 

đệ tử nay đã trở thành “tín chủ”. Khái niệm “bản hội” cũng chỉ mới xuất hiện 

trong những năm gần đây, khi mà DXNLLĐ nói chung và các yếu tố, thành phần 

tham dự của tín ngƣỡng thờ Mẫu đã chuyển sang hình thức thƣơng mại hóa rõ rệt 

của nền kinh tế thị trƣờng theo quy luật “cung - cầu” và quy luật “cạnh tranh”. 

Thực tế, mỗi một điện tƣ gia hay điện công của các đồng thầy hiện nay đều 

hình thành một mạng xã hội với nhiều thành viên khác nhau, mà hạt nhân là đồng 

thầy. Với việc tạo dựng nên một mạng lƣới các quan hệ cho riêng mình các đồng 
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thầy đã tạo ra một bản hội cho riêng mình. Sự gia tăng về số lƣợng các thành viên 

trong bản hội chính là sự khẳng định uy tín của đồng thầy đó là sự “lên đai” để trở 

thành “đồng sang” hay “đồng nghèo”, “đồng khó”. Mặt khác trong bản hội của 

mình, các thành phần xã hội đa dạng, đặc biệt là có sự góp mặt của các tín chủ 

“giàu có” hay “quyền chức” hoặc các “doanh nghiệp” với cách gọi “đại gia” 

cũng đã góp phần làm nên “đẳng cấp” của đồng thầy. Quan niệm dân gian “tùy 

tâm”; “thành tâm” hay “con giàu một bó, con khó một nén” gần nhƣ đã không còn 

nguyên giá trị với những mỹ từ đầy hàm ý “đánh phấn vào mặt, chứ ai lại đánh 

phấn vào gót chân”… và hệ quả của nó là sự cạnh tranh bản hội một cách khốc 

liệt, với nhiều chiêu trò của các đồng thầy đƣợc tung ra để giành địa bàn cũng nhƣ 

các thành phần tham gia bản hội. Tuy nhiên theo khảo sát, phỏng vấn thì “tính mở” 

của mạng xã hội này cũng phần nào cho thấy có sự tác động của nền kinh tế thị 

trƣờng làm biến đổi rõ ràng hơn về quan niệm “sống một thầy, chết một chùa” của 

các con nhang đệ tử xƣa. Điều này thể hiện rõ rệt ở chỗ các cung văn, hầu dâng và 

bản hội họ không chỉ phụ thuộc vào một thầy hay một chùa nào đó, mà họ có thể 

thực hành phục vụ ở nhiều điện, phủ khác nhau. Điều đó đã tạo ra sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các thanh đồng. Với quan niệm hoàn toàn mang tính thị trƣờng “tốt ở 

- xấu đi”, vì vậy mà bản hội luôn có sự thay đổi, bổ sung thêm hoặc mất đi các 

thành viên, hoặc sự thay đổi đó còn tùy thuộc vào niềm tin hay sự “linh ứng” của 

thần thánh đối với sự mong mỏi, cầu xin của thành viên đó. Ví dụ khi tham gia bản 

hội A, vài ba năm sau thấy sự làm ăn của mình không khá lên đƣợc, họ đi tìm bản 

hội khác, thầy đồng khác để tìm cơ hội tốt hơn. Cụ thể khi phỏng vấn chị N (bán 

bún cá ở đền Giếng), chị nói: “Trước đây tôi theo cậu H ở Hàng Sắt mấy năm mà 

không thấy khấm khá lên được, từ năm ngoái đến nay theo cậu T ở Hai Bà Trưng 

thì thấy ổn hơn, mà bản hội đó toàn là người khá giả, vợ quan chức cũng nhiều”. 

(Tƣ liệu phỏng vấn ngày 25 tháng Giêng - âm lịch năm 2017 tại đền Cây Quế - 

thành phố Nam Định) [Phụ lục 2, tr.165]. 
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Nhƣ vậy thành phần con nhang đệ tử đã có sự biến đổi rõ rệt từ ban đầu 

chủ yếu là nữ và thƣơng nhân buôn bán - nay đã trở nên đa dạng hơn, bao gồm 

cả quan chức, các doanh nghiệp thậm chí cả một số cán bộ trong ngành giáo dục 

(điều này hoàn toàn không thấy xuất hiện các “sĩ phu Bắc Hà”, các “thầy đồ” 

trong các cuộc thực hành nghi lễ hầu đồng trước đây). Đồng thời là sự biến đổi 

từ các nhu cầu đơn lẻ, cá nhân nay đã trở thành bản hội với sự phát triển và hệ 

lụy của một mạng xã hội các thành phần tham dự với nhiều mối quan hệ xã hội 

phong phú, phức tạp và đa dạng. 

Theo kết quả kiểm kê bƣớc đầu năm 2012, toàn tỉnh Nam Định có 12 hội, 

bản hội. Nhiều hội, bản hội có số con nhang đệ tử lên tới 100, thậm chí 200, 300 

ngƣời nhƣ hội Chân Hƣơng, (huyện Nam Trực) có 300 ngƣời, bản hội Đông 

Quang Phủ có 120 ngƣời, bản hội Ninh Quang Phủ có 100 ngƣời, bản hội Thanh 

Hoa Điện có 80 ngƣời, bản hội Đông Cuông có 70 ngƣời (đều tập trung chủ yếu ở 

huyện Trực Ninh). Bên cạnh các hội, bản hội thì Nam Định hiện nay có 6 câu lạc 

bộ (CLB): CLB hát văn Hành Thiện (Xuân Trường); CLB thơ ca Mỹ Trung (Mỹ 

Lộc), đoàn dân ca Hƣơng Quê (thị trấn Mỹ Lộc); CLB Thông tin (Ý Yên); CLB 

Thơ ca (Hải Hậu)… Đặc biệt ngày 25/4/2012, CLB Hát văn Nam Định (trực 

thuộc CLB Hát văn Việt Nam) đƣợc thành lập gồm 120 hội viên là những ngƣời 

hát văn dân gian chuyên nghiệp, nhạc công dân gian chuyên phục vụ hát văn hầu 

Thánh, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, những ngƣời thực hành tín ngƣỡng 

thờ Mẫu… đang sinh sống trên địa bàn Nam Định (theo số liệu báo cáo kết quả 

khảo sát di sản văn hóa phi vật thể DXNLLĐ của ngƣời Việt ở Nam Định - tháng 

7/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định). 

Từ sự biến đổi về thành phần xã hội của những ngƣời tham gia và tham 

dự DXNLLĐ hiện nay. Cùng với chiều hƣớng “thương mại hóa”, “dịch vụ tâm 

linh” trong việc thực hành nghi lễ đã dẫn đến sự biến đổi về “lượng và chất” 
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trong mục đích thờ cúng của cả ngƣời thực hiện và ngƣời tham dự hay nói cách 

khác là sự biến đổi mục đích của cả “chủ thể” và “khách thể”. 

“Triết lý nhân sinh của đạo Mẫu và lên đồng là cầu mong sức khỏe, may 

mắn và tài lộc” với quan niệm dân gian là “bình an”; “mạnh khỏe” và xin 

“Thánh ban lộc rơi, lộc vãi” trong giai đoạn hiện nay đã không còn nguyên vẹn. 

Thay vào đó là “buôn may, bán đắt”; “nhiều tài, nhiều lộc, nhiều kim xuyến”. 

Điều đó phần nào cho thấy nhu cầu của ngƣời thực hành và ngƣời tham dự cũng 

đã có sự dịch chuyển rõ ràng. Từ no đủ đến giàu sang, phú quý… về phƣơng 

diện xã hội thì đó cũng là quy luật phát triển để thích nghi, phù hợp với xã hội 

hiện tại song hệ lụy của nó cũng không nhỏ. 

Bảng 2.7: So sánh biến đổi của con nhang đệ tử trong diễn xƣớng nghi lễ lên 

đồng truyền thống và diễn xƣớng nghi lễ lên đồng hiện nay 

TT 
Con nhang đệ tử trong 

DXNLLĐ truyền thống 

Con nhang đệ tử trong DXNLLĐ                                            

hiện nay 

1 - Chủ yếu là nữ/thƣơng nhân 

buôn bán 

- Cả nam và nữ với nhiều thành phần xã hội 

khác nhau nhƣ: công chức, viên chức ... 

2 - Nhu cầu tín ngƣỡng đơn lẻ - Nhu cầu tín ngƣỡng mang tính tập thể, bản 

hội 

3 - Mục đích: cầu bình an, sức 

khỏe, xin thánh lộc rơi lộc vãi 

- Mục đích: cầu buôn may, bán đắt, cầu tài, 

cầu lộc, cầu thăng quan tiến chức… 

Tiểu kết 

Vận dụng lý thuyết giao lƣu tiếp biến văn hóa, luận án nghiên cứu sự biến 

đổi diễn xƣớng nghi lễ lên đồng qua không gian và đối tƣợng thực hành diễn 

xƣớng nghi lễ lên đồng trong bối cảnh hiện tại dƣới góc độ văn hóa học, văn hóa 

tín ngƣỡng. Từ kết quả khảo sát thực tiễn, bƣớc đầu luận án đã giải mã mức độ 

giao lƣu tiếp biến trong đó sự “tiếp nhận biến đổi cho phù hợp với cộng đồng” 
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trong việc biến đổi không gian thực hành DXNLLĐ và chỉ ra một số địa điểm ở 

Nam Định làm minh chứng, đồng thời lập bảng 2.1 để nhận diện sự biến đổi về 

đối tƣợng thờ cúng. Tuy nhiên trên thực tế DXNLLĐ còn có những biến đổi về 

không gian thực hành nghi lễ các vùng lan tỏa ở Trung, Nam Bộ. 

Luận án đã khảo sát, phân tích biến đổi của chủ thể thực hành DXNLLĐ 

trong đó có: pháp sƣ (bảng 2.2) thanh đồng (bảng 2.4), cung văn (bảng 2.5), hầu 

dâng (bảng 2.6), con nhang đệ tử (bảng 2.7). Từ đó có cách nhìn một cách khách 

quan trong việc nhận định biến đổi cũng nhƣ quy luật biến đổi tất yếu của loại 

hình diễn xƣớng nghi lễ lên đồng, một nghi lễ tiêu biểu của nghi lễ thờ Mẫu 

Tam phủ của ngƣời Việt ở Nam Định nói riêng và cả nƣớc nói chung. Qua quá 

trình nghiên cứu luận án bƣớc đầu xác định đƣợc sự biến đổi cơ bản có tính 

quyết định đến biến đổi các thành tố diễn xƣớng khác đó là thanh đồng (chủ thể 

thực hành diễn xƣớng nghi lễ lên đồng). Với phƣơng pháp phân tích, so sánh 

luận án cũng dần xác định đƣợc mức độ biến đổi của từng thành tố trong tổng 

thể diễn xƣớng nghi lễ lên đồng hiện nay.  

Sự biến đổi của các thành tố ấy tuy có phần mang bóng dáng của nền kinh 

tế thị trƣờng với quy luật “cung - cầu” và “cạnh tranh” song đó chỉ là những 

biểu hiện cá thể trong một thời điểm nhất định, cũng không thể phủ nhận đƣợc 

sự biến đổi đó mang nhiều tính sáng tạo nên diện mạo của diễn xƣớng nghi lễ 

lên đồng ngày nay phong phú và đa dạng hơn. 
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Chƣơng 3 

SỰ BIẾN ĐỔI VỀ TRÌNH TỰ VÀ THÀNH TỐ CẤU TRÚC 

TRONG DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG 

3.1. Biến đổi về trình tự trong diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

Nhìn chung DXNLLĐ ở Nam Định cũng nhƣ những địa phƣơng khác đều 

có một quy trình tƣơng đối giống nhau. Có 2 hình thức hầu: hầu xuôi và hầu 

ngƣợc, nhƣng DXNLLĐ diễn ra tại Nam Định theo hình thức hầu xuôi. Theo bà 

Dƣơng Thị Lúng - thanh đồng 76 tuổi xã Yên Đồng, huyện Ý Yên cho biết hầu 

ngƣợc dành cho những ngƣời ở miền ngƣợc (trung du miền núi), còn hầu xuôi 

thì ở vùng đồng bằng. Bà cũng cho biết, trƣớc khi vào hầu đồng, thƣờng phải 

tìm hiểu gia chủ và hỏi xem họ muốn hầu ngƣợc hay hầu xuôi. Tuy nhiên, hầu 

ngƣợc ít khi xảy ra, mà thƣờng là hầu xuôi. Theo đó, hầu xuôi thì theo thứ tự: 

Tam tòa Thánh Mẫu, Đức Thánh Trần (nếu ai có căn nhà Trần), Tứ phủ Chầu 

Bà, Ngũ vị Quan lớn, các Ông Hoàng, hàng Cô, hàng Cậu… Hầu ngƣợc là hầu 

theo thứ tự: Tam tòa Thánh Mẫu, Ngũ vị Quan lớn, Tứ phủ Chầu Bà, các Ông 

Hoàng, hàng Cô, hàng Cậu… Phần lớn, các vấn hầu đồng diễn ra trên địa bàn 

tỉnh Nam Định đều theo hình thức hầu xuôi. 

Trong một vấn hầu, các cung văn phải cung thỉnh tất cả các vị Thánh (có 

vị nhập, ốp đồng và làm việc quan gọi là hầu mở khăn, còn những vị Thánh chỉ 

về ngự và nghe văn thì gọi là hầu tráng mạn, không mở khăn). Thông thƣờng, 

Tam Tòa Thánh Mẫu chỉ về ngự và nghe văn, chứ không phán truyền làm việc. 

Còn đối với những ngƣời có căn Đức Thánh Trần cũng chỉ kiều Đức Thánh về 

ngự và nghe văn, rất ít khi Đức Thánh Trần về làm việc (hầu mở khăn). Nếu giá 

hầu kiều Đức Thánh Trần về trừ tà diệt quỷ, chữa bệnh cứu ngƣời thì phải thực 

hiện nhiều động tác mang tính uy oai nhƣ: xiên lình, ngậm lửa, thắt cổ, đi trên 

lƣỡi cày nung đỏ, cắt lƣỡi lấy dấu mặn…  
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Theo cung văn Hoàng Thị L (84 tuổi) ở thôn Ngọc Chẩn, xã Yên Trị, cho 

biết: “Hầu đồng xưa, nhất là trong thời gian bị cấm, thường diễn ra vào buổi tối. 

Một buổi hầu đồng thường chỉ có 3 người gồm: một thanh đồng, một cung văn, một 

hầu dâng và con nhang đệ tử. Cung văn ngoài nhiệm vụ hát còn kiêm luôn cả sử 

dụng nhạc cụ” (tƣ liệu phỏng vấn ngày 05/3/2016) [phụ lục 2, tr.184]. DXNLLĐ 

hiện nay có số lƣợng ngƣời thực hành thƣờng có: một thanh đồng, ban cung văn từ 

1 - 3 ngƣời, hầu dâng từ 2 - 4 ngƣời và ban nhạc, cùng rất nhiều con nhang đệ tử.  

Quy trình của một buổi hầu đồng thƣờng đƣợc diễn ra nhƣ sau: 

3.1.1. Công tác chuẩn bị diễn xướng nghi lễ lên đồng 

+ Ông bà thủ nhang: chuẩn bị không gian thực hành (di tích phủ, điện, 

đền…) và các phẩm vật cần thiết trong buổi lễ, nhƣng phải có cỗ chay và cỗ mặn. 

+ Ông bà đồng: ăn chay, tịnh trƣớc đó hàng tuần, ngoài ra họ còn phải 

chuẩn bị trang phục chính trong vấn hầu… 

+ Cung văn, ngƣời chơi nhạc: chuẩn bị nhạc cụ, đàn, trống, phách, thanh 

la, micro, loa… 

3.1.2. Trình tự diễn xướng của lên đồng 

Nội dung thời gian của 1 giá hầu: là thời gian các nghi lễ của ngƣời hầu 

đồng, tùy theo nội dung của từng giá hầu mà cung văn hát sao cho phù hợp với 

sự tích, công trạng của từng vị Thánh, theo thứ tự các bƣớc nhƣ sau: bƣớc 1: 

mời thánh nhập; bƣớc 2: kể sự tích và công đức; bƣớc 3: xin thánh phù hộ; bƣớc 

4: đƣa tiễn. 

Nếu cung văn hát hay, hát đúng, sẽ đƣợc ban lộc. Trong khi hát, múa 

nhiều cung văn đàn hay hát giỏi, ông đồng múa hay, sẽ tạo cho mọi ngƣời xung 

quanh cảm giác ngất ngây, hƣng phấn. 

Sau khi làm việc thực hành nghi lễ xong là phần dâng vàng mã, tạ ơn thần 

thánh. Lúc này dù không biết thực hƣ hiệu quả của công việc, mọi ngƣời từ các 

ông bà đồng, cung văn, hầu dâng, con nhang đệ tử đến du khách thập phƣơng đều 
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thấy vui vẻ, tinh thần thoải mái, vừa đƣợc nghe sự tích của các vị Thánh, vừa 

đƣợc ban tiền lộc với quan niệm “Một miếng lộc Thánh bằng một gánh lộc nhà”. 

Nhìn chung về quy trình thực hành DXNLLĐ truyền thống và hiện nay 

không có sự biến đổi lớn. Song dƣới tác động của nền kinh tế thị trƣờng và quá 

trình giao lƣu tiếp biến văn hóa thì từng thành tố cơ bản để cấu thành nghi lễ lại 

có sự biến đổi trên nhiều phƣơng diện. Là một hình thái nghi lễ dung nạp và 

chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố tín ngƣỡng cổ xƣa, xét về căn nguyên và bản 

chất “lên đồng, hầu bóng trước đây là dạng biến thể của loại hình vu thuật cổ 

xưa” [49, tr.426]. Ở đó có sử dụng phƣơng pháp thôi miên, ám thị và tự ám thị. 

Hay nói nhƣ tác giả Ngô Đức Thịnh đó là phƣơng pháp đƣa con ngƣời vào 

“trạng thái ngây ngất” nhằm mục đích chủ yếu là biểu diễn các nghi thức có 

liên quan đến cái chết và gợi dậy các linh hồn đã đi xa thông qua sự hiện diện 

của thần linh về ban truyền, thánh chỉ. DXNLLĐ ngày nay trong quan niệm của 

không ít ngƣời (kể cả các thành viên trong bản hội) không hẳn là sự tin tƣởng 

vào sự hiện diện của thần linh về ngự giá nữa. Nhƣng do cấu trúc của bản hội, 

sự tƣơng tác trong mối quan hệ cuộc sống và làm ăn nhất là nhóm xã hội yếu thế 

cùng với “quyền lực mờ” trong hình tín ngƣỡng dân gian này đã khiến cho 

DXNLLĐ đã, đang tồn tại và bùng phát mạnh mẽ trở lại. 

DXNLLĐ là hoạt động chính của nhóm chủ thể thực hành nghi lễ trong đó 

bao gồm thanh đồng, cung văn, hầu dâng, bản hội và nhóm phục vụ. Chính sự 

tƣơng tác có hƣớng đạo và dẫn dắt có vai trò quan trọng trong việc kích thích 

thanh đồng cũng nhƣ những ngƣời dự, tạo sự hƣng phấn, đối với cả những ngƣời 

thực hành nghi lễ cũng nhƣ không khí buổi lễ với nhiều mục đích khác nhau. Cho 

dù đây là cách ứng xử mang tính thực dụng song về mặt tâm lý nó cũng tạo nên 

sức hấp dẫn riêng của loại hình sinh hoạt tín ngƣỡng này. Mặt khác bản chất và 

hình thức DXNLLĐ hiện nay của ngƣời Việt cũng không còn nguyên nghĩa nhƣ 

xƣa. Theo kết quả nghiên cứu, điều tra, phỏng vấn, tham dự cho thấy hiện nay chủ 
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yếu các đồng thực hành nghi lễ hoàn toàn trong trạng thái “tỉnh táo”, không còn 

“say”; “ngất ngây” nhƣ trƣớc. Và sự hòa quyện, đan xen giữa hai dòng đồng đã 

ít thấy còn lƣu lại những hành động mang tính ma thuật kỳ quái, đáng sợ của lên 

đồng - hầu bóng trƣớc Cách mạng tháng Tám là một minh chứng rõ nét cho nhận 

định trên [Phụ lục 1, tr.159]. 

Trao đổi với ông Trần Khắc C (thủ nhang đền Thiên Trƣờng - phƣờng 

Lộc Vƣợng - thành phố Nam Định) cho biết “Trình tự các bước lên đồng xưa và 

nay về cơ bản vẫn như trước nhưng riêng có phần phán truyền của Thánh thì có 

đồng thực hiện, có đồng không thực hiện” [Phụ lục 2, tr.164]. Cũng theo thanh 

đồng H (thủ nhang đền Thiên Hƣơng - Phủ Dầy - Nam Định) thì “đa số hiện 

nay các đồng đền tránh phán truyền” [Phụ lục 2, tr.168]. Và nếu có thì trong 

các buổi hầu lớn thì hình thức phán truyền lại đƣợc thực hiện cho một nhân vật 

đại diện (theo sự sắp đặt sẵn của nhà đền) chứ không phán truyền cho tất cả con 

nhang đệ tử cùng nghe. 

Vì thế DXNLLĐ hiện nay chủ yếu mang tính trình diễn - diễn xƣớng nghi 

lễ hơn là thực hành các nghi thức tôn giáo ma thuật. Đây cũng là một điều kiện 

cơ bản để xuất hiện một hình thức mới của DXNLLĐ đó là thực hành DXNLLĐ 

mang hình thức sân khấu hóa. 

Sự biến đổi bao hàm cả nội dung, hình thức và mục đích nghi lễ khiến cho 

DXNLLĐ hiện nay dù vẫn giữ nguyên vỏ tôn giáo bên ngoài song thực chất bên 

trong đã có sự chuyển hóa rõ rệt. Mặc dù vẫn là những công đoạn theo trình tự 

nhƣ thỉnh mời thánh giáng, đồng vào giá, đồng hoan hỉ phán truyền, ban lộc 

nhƣng mỗi đồng lại có một cách thể hiện khác nhau (làm thầy mỗi ngƣời mỗi 

môn, mỗi ngƣời mỗi nghề) và mỗi cung văn lại có những cách thể hiện của riêng 

mình trong vai trò đồng diễn xƣớng cùng các thánh. Nhƣ vậy sự tƣơng tác giữa 

âm nhạc với múa (hoạt động của thanh đồng trong vai trò chủ thể diễn) đã hòa 

quyện nhau trong mỗi giá hầu. Ngoài ra còn có sự phụ trợ không thể không nói 
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đến đó là sự biến đổi trong phục trang, đồ lễ cũng nhƣ nội dung ca từ, pha tạp 

hỗn dung về giai điệu, tiết tấu âm nhạc… đã làm cho DXNLLĐ không còn vẻ cổ 

xƣa, huyền bí nhƣ bản chất vốn có của nó. 

3.2. Biến đổi của các thành tố cấu trúc trong diễn xƣớng nghi lễ lên đồng  

Theo tác giả Ngô Đức Thịnh thì “lên đồng, hầu bóng là một hình thức diễn 

xướng văn hóa dân gian tổng hợp” [72, tr.76] trong đó có sự kết hợp nhuần nhuyễn 

giữa nghi lễ và sân khấu, âm nhạc, lời văn, trang phục và vũ điệu… Nói nhƣ nhà 

nhân học Milton Singer thì đó là một dạng đặc biệt của “biểu diễn văn hóa”. 

DXNLLĐ hiện nay tuy không mấy có sự thay đổi về trình tự thực hành buổi lễ 

song các yếu tố mang tính diễn xƣớng thì có sự biến đổi đáng kể.  

3.2.1. Biến đổi về âm nhạc 

3.2.1.1. Biến đổi về làn điệu 

Làn điệu hát chầu văn đƣợc cấu trúc theo phổ thơ. Theo cuốn sách “Hát 

chầu văn” của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo (chủ biên) thì hát văn gồm sáu nhóm làn 

điệu chính: Nnhóm Bỉ, nhóm Dọc, nhóm Cờn, nhóm Phú, nhóm Xá, nhóm Nhịp 

một và một vài làn điệu dân ca đƣợc chầu văn hoá.  

 Các điệu Bỉ phần lớn tiết tấu, trƣờng độ không rõ ràng. Âm nhạc mang tính 

ngâm ngợi, tự do. Điệu Bỉ thƣờng đƣợc dùng ở phần đầu của các bản văn hát thờ, 

văn thi hoặc đƣợc dùng trong các đoạn nối tiếp giữa các làn điệu chuẩn bị cho các 

động tác, công việc của lên đồng nhƣ: chuẩn bị cho ông Hoàng uống rƣợu, múa 

hèo, Cô chèo đò, Cậu múa võ... cũng có khi điệu Bỉ đƣợc dùng để chuyển sang 

một làn điệu khác nhƣ Bỉ chim thƣớc ở giá Cậu, Bỉ thơ ở giá ông Hoàng. 

        Các điệu Dọc, âm nhạc khúc triết, kết cấu rõ ràng. Các làn điệu Dọc thƣờng  

đƣợc dùng ở các giá quan lớn, giá ông Hoàng, giá các Cô (đồng bằng), giá Cậu 

khi hầu đồng.  

Các điệu Cờn đƣợc phân ra làm hai loại: cờn Xuân tính chất âm nhạc trữ 

tình tự sự, giai điệu mƣợt mà. Cờn Oán có tính chất buồn ai oán. Do tính chất 
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âm nhạc trong tín ngƣỡng Tứ phủ mà các điệu Cờn thƣờng đƣợc dùng trong hát 

văn, các giá Thánh Cô (vùng đồng bằng). Ngoài ra Cờn còn đƣợc sử dụng trong 

hát văn thi, văn thờ, nhất là các bản văn Mẫu. 

 Các điệu Phú âm nhạc chậm rãi ngâm ngợi, tính chất thanh cao, nhịp điệu 

tự do. Bởi tính chất tự do, nên Phú chỉ hát đơn chứ không hát đôi. Các điệu phú 

thƣờng đƣợc dùng trong hát văn các giá hàng Quan, ông Hoàng, Mẫu, Trần 

Triều và dùng cho các giá Nam Thần. 

 Các điệu Xá có tiết tấu nhanh, vui, tính chất trữ tình, tự sự, thay đổi đột 

ngột, nhịp điệu tự do. Vì vậy các điệu Xá thƣờng không hát hai ngƣời. Mỗi khổ 

của điệu Xá thƣờng gồm ba câu lục bát hát theo lối gối khổ. 

 Các điệu nhịp một, vui khoẻ, mạnh mẽ, nhấn ở đầu nhịp, tạo nên tiết tấu 

rõ ràng thƣờng dùng miêu tả động tác múa trong hầu đồng nhƣ múa mồi, hái 

hoa, múa quạt miêu tả đời sống lao động nhƣ quẩy lẵng hoa, quả... Các điệu này, 

thƣờng chỉ dùng trong các bản Văn Thánh, nhƣ các giá chầu Bà, các giá Cô, 

theo nghi lễ hát thờ, Văn Mẫu... Điệu này không dùng trong các hàng quan lớn. 

       Tuỳ theo ý nghĩa của từng đoạn văn mà các làn điệu đƣợc sắp xếp cho phù 

hợp: điệu Bỉ bao giờ cũng đƣợc dùng để mở đầu, sau đó đến Miễu, Thống. 

 Bên cạnh những làn điệu có tiết tấu rõ ràng, tính chất âm nhạc trong sáng 

mƣợt mà nhƣ : cờn, dọc, xá bằng, xá thƣợng, nhịp một, chèo đò, lới lơ, cò lả, điệu 

lƣu thuỷ, điệu kim tiền... thì ở âm nhạc hát văn, tính chất dân gian thể hiện rất rõ 

trong cấu trúc kết cấu giai điệu. Khó có một thể loại âm nhạc dân gian nào lại thu 

hút vào nó nhiều âm hƣởng của các loại hình dân ca khác nhau đến nhƣ vậy. Qua 

nghiên cứu ta thấy ở hát văn có ảnh hƣởng của dân ca đồng bằng Bắc Bộ, nhƣ các 

điệu Bồng mạc, Sa mạc, Cò lả, có ảnh hƣởng của âm nhạc thính phòng dân gian 

nhƣ: Hành vân, Ngũ đối, Kim tiền, Lƣu thuỷ, Bình bán..., có ảnh hƣởng của ca trù 

nhƣ các điệu Bỉ, Phú nói, Phù bình, Phú chênh, Phú xuân, Phú Tỳ bà, Phú cửa đình, 

Phú hạ, có ảnh hƣởng của chèo nhƣ Phú Dầu, Lới lơ của quan họ nhƣ Đƣờng trƣ-
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ờng chim Thƣớc, ảnh hƣởng của cải lƣơng nhƣ Xá Quảng (ảnh hƣởng của âm nhạc 

và dân ca Quảng Đông, Trung Quốc), ảnh hƣởng của tuồng nhƣ Kiều dƣơng thƣ-

ợng, ảnh hƣởng của dân ca miền núi các tỉnh phía Nam nhƣ dân ca Xê đăng, ảnh h-

ƣởng của dân ca Huế nhƣ Hò Huế, Hò nhịp một, Cờn Huế... 

Nhƣ vậy, các làn điệu trong hát văn rất phong phú và đa dạng. Ngƣời cung 

văn giỏi phải am hiểu trên 30 làn điệu chính và có khả năng biến tấu một số các 

làn điệu. Xét bình diện là một loại hình âm nhạc dân gian tín ngƣỡng, có sức hấp 

dẫn và lan tỏa theo quy luật phát triển của văn hóa. Trong quá trình giao lƣu, tiếp 

biến đã thu nhập những tinh hoa văn hóa của các vùng miền, địa phƣơng để làm 

giàu, phong phú thêm cho hệ thống làn điệu. Sự tiếp nhận thêm các điệu lý, điệu 

hò của vùng núi phía Bắc và Trung, Nam Bộ là điều dễ hiểu. 

Xuất phát từ tính tự sự mà nội dung các giá văn cổ truyền bao giờ cũng 

mở đầu là một vài câu thỉnh. Thỉnh là mời, là triệu tập vị Thánh nào đó về trần 

để chứng kiến lòng thành và giải quyết cho công việc của tín chủ cùng các con 

nhang đệ tử. Câu  thỉnh mời cũng là lời giới thiệu ngắn gọn với ngƣời trần xung 

quanh về tên, tuổi một ông Hoàng, bà Chúa cùng quyền uy, chức trách vai trò 

của nhân vật là hiện thân của giá đồng sắp đƣợc thể hiện. 

 Câu thỉnh mời mở đầu của mỗi giá văn là tín hiệu nhập thể hay giáng thế 

của các chƣ vị siêu nhiên và cũng là tín hiệu nhập cuộc của những ngƣời diễn 

xƣớng. Đó là thông điệp ban đầu giữa con ngƣời và thần thánh trong quan niệm 

tín ngƣỡng. Sau tín hiệu nhập cuộc hầu hết các bài văn cổ truyền, đều kể về sự 

tích, lai lịch các vị thần vang bóng trong lịch sử dân tộc mà tên tuổi, sự nghiệp 

của họ đã khắc thành những dấu ấn đậm trong tâm tƣởng của ngƣời sau. Dấu ấn 

ấy qua tín ngƣỡng dân gian dần dần thành những ca từ đầy màu sắc huyền bí, 

hoang đƣờng. 

Các ông Hoàng, bà Chúa hay các nhân vật huyền thoại trong chầu văn cổ 

truyền, đƣợc coi là ngƣời trời, giáng trần để cứu dân độ thế. Trừ bốn Mẫu: 
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Thƣợng Thiên, Thƣợng Ngàn, Mẫu Địa, Mẫu Thoải là biểu trƣng xa xƣa của 

dân tộc, đã sáng tạo ra Tứ phủ từ thuở trời đất hỗn mang còn lại, thì từ các quan 

lớn,  các quan hoàng, các vị thánh nữ trong chầu văn đều có tên tuổi, đều gắn 

liền với một thời kỳ lịch sử, một triều đại phong kiến nào đó. Chầu văn kể về họ 

ở hai cõi: cõi trần thế khi còn sống và cõi siêu phàm khi đã thoát tục nhƣ : Văn 

chầu Đức Thánh Trần thuật lại lai lịch của vị anh hùng dân tộc theo đúng nội 

dung của truyền thuyết dân gian: Là ngƣời nhà Trời giáng thế phù dân nƣớc 

Nam đánh đuổi quân Mông ra khỏi bờ cõi. 

 Tuy nhiên trong thực tế, không phải ông Hoàng, bà Chúa nào cũng có một 

tiền sử, một sự tích lúc sinh thời làm đƣợc những việc có ích. Cho nên một số 

giá văn chầu của một số vị, phần cuộc sống trần thế chỉ nói sơ qua mà chủ yếu 

thêu dệt nhiều về cuộc sống khi đã thoát tục nhƣ Bà  Liễu Hạnh Công chúa vốn 

là tiên nữ, do vô ý đánh rơi chén ngọc, mà bị Ngọc Hoàng nổi giận đày xuống 

trần gian. Khi xuống trần gian, Liễu Hạnh là một phụ nữ có nhan sắc và cuộc 

sống gia đình, có sống gửi thác về. 

  Ngoài ra qua nghiên cứu cho thấy, các bài chầu văn xƣa còn có nội dung 

khắc hoạ một số chân dung nhân vật một cách trực quan về công việc đƣợc nhân 

gian truyền tụng nhƣ: cô Đôi Cam Đƣờng, dạy dân  trồng dâu, nuôi  tằm dệt vải, 

cô bé Suối Ngang dạy dân đàn, hát, dạy voi kéo gỗ… 

 Ca từ các bản chầu văn xƣa không đƣợc in thành sách, cũng không phổ 

biến rộng rãi trong dân gian, mà chủ yếu chỉ đƣợc lƣu hành ở các nghệ nhân 

cung văn chuyên nghiệp qua con đƣờng truyền khẩu. Vì vậy hầu hết các giá văn 

cổ truyền đều đƣợc sáng tác tập thể hoặc ứng tác. Song đƣa cả một làn điệu dân 

ca của nƣớc ngoài vào, thay đổi nội dung ca từ để phù hợp với nội dung thực 

hành nghi lễ là điều khó chấp nhận. 

Trao đổi với nghệ sĩ ƣu tú Ngọc H (nhà hát Chèo Nam Định) ngƣời chuyên 

đi hát cho các buổi hầu đồng thì thực tế về quy định làn điệu trong các giá văn 
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hầu hiện nay cũng thay đổi nhiều. Ví nhƣ trong giá hầu Trần Triều: trƣớc kia bao 

giờ cũng đánh trống sai (rục rục tinh) để kiều thỉnh mời “A tiên cảnh bầu trời a 

tiên cảnh bầu trời, gió nam thoang thoảng nhang bay ngạt ngào tiên tiên đình 

rồng bay nam về…” thì bây giờ giản đơn đi còn “có lệnh truyền ra Đức Ông 

Trần Triều có lệnh truyền ra… các quan văn võ cùng là chư quân” và thay vì 

đánh trống “sai” nhƣ chầu văn cổ thì nay đánh trống “dục” cho nhanh gọn, giản 

đơn và dễ hát.  

Trong một lần thực tế tại đền Ông Mƣời tại Hà Tĩnh, NCS nhận thấy 

trong giá hầu cung văn hát cả Hoa Chăm Pa với lời mới: 

Ôi chầu đẹp làm sao, Dáng tiên yêu kiều, Song đăng chầu múa, (Trong 

khúc nhạc vui)
2 

chúng con dâng lời ca, Chầu xinh như hoa, Chầu đẹp như tiên, 

(Dáng tiên yêu kiều)
2
 chầu hé môi cười làm ngất ngây trần gian. 
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Hay tại đền Cửa Ông (Quảng Ninh), trong làn điệu văn chầu cung văn còn 

lấy cả một nét nhạc Trung Quốc trong bài “Mùa thu lá bay” để thay vào cho 

một câu “thỉnh”: 

“Mùa xuân thắm tươi cô đã về rồi 

Ngất ngây xinh tươi dáng đẹp yêu kiều” 

 

Cũng theo quan điểm của Nghệ sĩ ƣu tú Ngọc H thì “đưa một làn điệu 

không thể chấp nhận được nhưng cung văn vẫn cứ phải hát bởi đây là một kiểu 

nịnh đồng để làm đẹp lòng thanh đồng” (Tƣ liệu phỏng vấn ngày 6/3/2017 tại phủ 

Tiên Hƣơng - Phủ Dầy - Nam Định) [Phụ lục 2, tr.173]. Cũng theo nhận định của 

nhà nghiên cứu dân gian địa phƣơng “Các làn điệu văn cổ cũng đã bị giản hóa 

hoặc thêm vào những bài tương tự với nhiều dị bản khác nhau thậm chí không 

thuộc văn chầu nhưng vẫn được áp dụng trong những vũ điệu múa mồi, múa hái 

hoa, hái quả…” Đây là sự bổ sung tùy tiện ở từng nơi thờ, ở từng lễ hội và ở 

chính những cung văn với nhiều lý do khác nhau; Phần do trình độ, phần do tùy 

tiện và phần lớn là do phục vụ theo nhu cầu của thanh đồng, theo “kiểu hát nịnh 

đồng” nhằm trục lợi cho chính bản thân. 

 3.2.1.2. Biến đổi về cấu trúc 

Các giá văn chầu xƣa và nay đều nhất quán về bố cục, nội dung: mở đầu 

là thỉnh mời, rồi đến miêu tả diện mạo các ông Hoàng bà Chúa, ngợi ca công 

đức, tả cảnh thiên nhiên nơi thờ tự hoặc nơi du ngoạn… với các bài chầu mang 
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tính chất huyền bí, siêu nhiên thoát tục. Cấu trúc giai điệu âm nhạc cũng phải 

đƣợc gắn bó với lời thơ: lúc thì thôi thúc nhƣ các điệu phụ đồng, hát sai, trữ tình 

nhƣ điệu Cờn, khoẻ mạnh nhƣ điệu Dọc, trang nghiêm đĩnh đạc nhƣ điệu Xá, 

Phú, nhịp nhàng nhƣ chèo đò, rộn ràng nhảy múa nhƣ các điệu Xá. Mặc dù cùng 

một thể thơ, nhƣng mỗi điệu lại có những mô típ đặc trƣng riêng, nên trong quá 

trình phổ nhạc, dù lời thơ có thay đổi nhƣng giai điệu vẫn mang âm hƣởng của 

từng điệu cụ thể. Ví dụ: 

 - Điệu dọc: Trong dạo nhạc và ngân đuôi thƣờng dùng các nét nhạc; 

 - Điệu Cờn: Trong dạo nhạc và các đoạn nhạc chen , âm hình thƣờng lặp 

lại và có các ngân đuôi: 

                

               i            i          i                                   i 

Và một trong những ngân đuôi để phân biệt các điệu Xá với nhau 

  - Điệu nhịp một: Mở đầu câu hát là mô típ nhạc vui với các âm hình 

 

         

i       i      i                i 
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Những điệu Phú: Thƣờng dùng ở các bƣớc nhảy quãng 4, quãng 5, 

quãng 7 … tạo nên âm hƣởng của sự ngợi ca, trang nghiêm, thành kính 

- Điệu Thống: Lại có một mô típ đi xuống liền bậc 

 

Điệu chèo đò:  Thì với âm hình cố định 

  

 

khoan   khoan   dô    khoan                    khoan    khoan    hò    khoan 

Đƣợc di vị khi lên, khi xuống tuỳ theo giai điệu câu hát 

                   

     

khoan   khoan  hò   khoan           khoan   khoan    hò    khoan 

Đặc biệt trong hát văn có các lời thơ Cƣới nhau (có nghệ nhân gọi là lối 

hát gối khổ, hay lối hát vay trả) nhƣng khi tấu nhạc riêng, thì giai điệu âm nhạc 

vẫn có tính độc lập và hoàn chỉnh, không bị vụn vặt, chắp vá lệ thuộc vào lời 

thơ. Sở dĩ có đƣợc nhƣ vậy, là do quá trình phát triển của giai điệu, những tiếng 

đệm i, a, những âm ngân đuôi, cách đảo chữ của câu thơ, kể cả những nhịp nhạc 

chen đƣợc bổ xung vào, làm cho câu nhạc, đoạn nhạc đƣợc hoàn chỉnh. 

  “Về cấu trúc âm nhạc, đoạn nhạc của câu hát chầu văn cũng thông 

thường như chèo, như dân ca, dựa vào thể thơ mà định ra câu nhạc” [32, tr.77]. 

Mỗi đoạn thơ là mỗi đoạn nhạc và đƣợc gọi là một trổ hát. Mở đầu trổ hát bao 

giờ cũng có khúc nhạc dạo. Khúc này vừa có ý nghĩa gây âm hƣởng của làn 

điệu, vừa xác định giọng cho nghệ nhân hát đúng âm cữ của mình. 

Nhƣ khúc nhạc dạo của điệu Dọc, sau khúc nhạc dạo là vào câu chính. 

Giữa hai trổ hát là đoạn nhạc chen. 
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Hoặc  đoạn nhạc chen của điệu Xá. 

 

           

Trong hát văn, khúc nhạc dạo và nhạc chen đều lấy từ giai điệu chính. 

Chúng không có quy định dài ngắn, còn giai điệu là sự chuyển biến tấu cũng  

không cố định. Mỗi nghệ nhân lại đàn một cách khác nhau, mang tính ngẫu 

hứng và tuỳ theo tài năng của ngƣời diễn tấu. Mặc dù cấu trúc âm nhạc, đoạn 

nhạc trong hát văn không có mẫu mực chung, nhƣng mỗi làn điệu lại có một vẻ 

riêng nhƣ: 

Điệu Dọc: Cứ hai câu lục bát là một trổ  hát. Câu sáu đƣợc hát trƣớc bằng 

bốn chữ cuối rồi đến hai chữ đầu thánh một câu. Sau đó hát tiếp bốn  chữ: 

3 - 4 - 5 - 6+ 1 - 2 / 3 - 4 - 5 - 6 

Điệu nhịp một: Cũng cùng hai câu lục bát là một trổ hát. Cách đảo 

chữa cũng nhƣ điệu Dọc. Chỉ khác nhau mở đầu câu có mấy nhịp ngân a rồi 

vào câu chính 

a a ới a 3 - 4 - 5 - 6+ 1 - 2 / 3 - 4 - 5 - 6 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 

Điệu Xá: Cũng nhƣ điệu Cờn, cứ 3 câu 6 - 8 - 6 là một từ hát nhƣng có 

khác là sau khi hát 2 chữ đầu thì có ngân i để hoàn chỉnh nét nhạc. Câu 8 đƣợc 

dừng ở chữ thứ tƣ có nhịp nhạc láy đôi rồi mới hát bốn chữ cuối cùng và sang 

câu 6 kết trổ, cuối câu có ngân đuôi. 

1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 

1 - 2 - 3 - 4/5 - 6 - 7 - 8 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
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 Điệu hát sai: Cũng dùng 3 câu 6 - 8 - 6 là một trổ hát. Câu 6 cũng đảo 

chữ nhƣ Dọc và nhịp một. Nhƣng hát sai cả 3 câu liền mạch. 

3 - 4 - 5 - 6 + 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

 Điệu Chèo đò: Đó là sự nối tiếp của các câu văn lục bát. Tuỳ theo bài văn 

dài hay ngắn mà hát điệu, chứ không thành từng trổ hát nhƣ các điệu trên. Tuy 

nhiên, điệu Chèo đò thực chất là một kiểu hò đối đáp, có xô, có kể. Câu hát của 

ngƣời kể gần bốn chữ do câu 6 đƣợc ngắt ra hai chữ đầu, có sự lặp lại hoặc thêm 

từ thành 4 chữ, rồi đến bốn chữ cuối. Câu 8 thì đơn giản, ngắt làm hai vế, mỗi vế 

bốn chữ. Cách cấu trúc kiểu này đƣợc coi nhƣ thể thơ bốn chữ vậy.    

1 - 2 - 1 - 2 khoan khoan dô khoan 3 - 4 - 5 - 6 khoan khoan dô khoan 

 1 - 2 - 3 - 4 khoan khoan dô khoan 5 - 6 - 7- 8 khoan khoan dô khoan 

 Sau câu hát của ngƣời kể thì câu xô tập thể đƣợc đáp lại với âm hình cố 

định khoan khoan dô khoan hoặc hò khoan. Các điệu Phú, Miễu thông thƣờng 

dùng thể thơ bảy chữ hoặc song thất lục bát. Sự ngắt câu của các điệu này lại 

theo câu thơ và mỗi một khổ thơ bốn câu là một trổ hát. 

 Các điệu Dọc, Cờn, Xá thƣờng dùng bằng thể thơ lục bát mà còn sử dụng 

cả thể thơ song thất lục bát. Đối với thể thơ này thì cách phân câu hát có thể 

khác với thơ lục bát. 

 Điệu Cờn và điệu Xá có hai cách sau đây: 

1. Hát câu 6, câu 8 rồi đến câu 7 là 1 trổ 

2. Nhắc lại câu 7 ở trổ trƣớc, hát câu 7 kế tiếp và kết bằng câu 6 

Cách 1: 6 - 8 - 7/ trổ một    Cách 2: 7 - 7 -6 / trổ hai 

 Nhƣ vậy ở thể song thất lục bát phải hát hai trổ liền nhau: 

   Trổ một - nhạc chen - trổ hai 

 Muốn hát tiếp trổ ba thì nhắc lại câu 6 của trổ hai rồi cũng theo công thức 

nhƣ trổ một 6 - 8 - 7 
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 Đối với điệu Dọc: Hát bắt đầu bằng cả một khổ thơ song thất lục bát. Tuy 

nhiên cũng có hai cách 

 a/ 7 - 7- 6 - 8; b/ 7 - 7 / 6 - 8 

 Thực tế về cấu trúc âm nhạc của DXNLLĐ truyền thống và ngày nay về 

cơ bản không có nhiều thay đổi, phần lớn vẫn tuân thủ theo cấu trúc và làn điệu 

cổ nhƣng về nghiêm luật đã có thay đổi chủ yếu ở các đoạn nhạc “chen” giữa 

các làn điệu. Để tạo sự mới lạ các nhạc công và cung văn đã sử dụng thêm nhiều 

giai điệu mang tính chất vùng miền vào các giá hầu tƣơng ứng với sự xuất thân 

của các vị thần thánh nhƣ: giai điệu sáo Mông, khèn Mông, âm hƣởng dân ca 

Mƣờng, Tày, Thái, Tây Nguyên và giai điệu dân ca ba miền. Có những giá hầu 

đƣa cả các ca khúc cách mạng nhƣ “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” hay “Người 

Mèo ơn Đảng”.  

Nhƣ vậy bên cạnh những làn điệu có tiết tấu rõ ràng, tính chất âm nhạc 

trong sáng mƣợt mà nhƣ : cờn, dọc, xá bằng, xá thƣợng, nhịp một, chèo đò, lới 

lơ, cò lả, điệu lƣu thuỷ, điệu kim tiền... thì ở âm nhạc hát văn, tính chất dân gian 

thể hiện rất rõ trong cấu trúc kết cấu giai điệu. Khó có một thể loại âm nhạc dân 

gian nào lại thu hút vào nó nhiều âm hƣởng của các loại hình dân ca khác nhau 

đến nhƣ vậy. Qua nghiên cứu ta thấy ở hát văn có ảnh hƣởng của dân ca đồng 

bằng Bắc Bộ, nhƣ các điệu Bồng mạc, Sa mạc, Cò lả, có ảnh hƣởng của âm nhạc 

thính phòng dân gian nhƣ: Hành vân, Ngũ đối, Kim tiền, Lƣu thuỷ, Bình bán..., 

có ảnh hƣởng của ca trù nhƣ các điệu Bỉ, Phú nói, Phù bình, Phú chênh, Phú 

xuân, Phú Tỳ bà, Phú cửa đình, Phú hạ, có ảnh hƣởng của chèo nhƣ Phú Dầu, 

Lới lơ của quan họ nhƣ Đƣờng trƣờng chim Thƣớc, ảnh hƣởng của cải lƣơng 

nhƣ Xá Quảng (ảnh hƣởng của âm nhạc và dân ca Quảng Đông, Trung Quốc), 

ảnh hƣởng của tuồng nhƣ Kiều dƣơng thƣợng, ảnh hƣởng của dân ca miền núi 

các tỉnh phía Nam nhƣ dân ca Xê đăng, ảnh hƣởng của dân ca Huế nhƣ Hò Huế, 

Hò nhịp một, Cờn Huế... 
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 Việc thu hút những yếu tố âm nhạc của nhiều vùng, nhiều địa phƣơng 

trong hát văn không chỉ làm cho âm nhạc Tứ phủ thêm phong phú, giàu màu sắc 

mà còn giúp cho tín ngƣỡng này có điều kiện thâm nhập, phổ biến nhanh chóng, 

sâu rộng trên một địa bàn rộng lớn ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, cả miền 

núi lẫn miền xuôi.  

3.2.1.3. Biến đổi về thanh nhạc  

 Trong bất cứ một thể loại diễn xƣớng nào thì thanh nhạc bao giờ cũng là 

một yếu tố quan trọng bởi vì thanh nhạc là phƣơng tiện chuyển tải nội dung, tình 

cảm của tác phẩm đến với mọi ngƣời một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất.  

“Mỗi một dòng ca hát, như thính phòng, nhạc nhẹ, dân ca… đều có những 

đặc điểm riêng, phong cách riêng, tạo nên tính đặc thù của dòng âm nhạc đó” [25, 

tr.121]. Thanh nhạc trong diễn xƣớng chầu văn thuộc thể loại dân ca tín ngƣỡng, 

cũng có đầy đủ những yếu tố nghệ thuật của dòng âm nhạc dân gian. Song để tạo 

nên cái độc đáo của mình, thanh nhạc trong diễn xƣớng chầu văn cũng phải có 

những nét riêng biệt, không chỉ đối với thanh nhạc trong các dòng âm nhạc khác, 

mà kể cả ngay trong cùng một thể loại thanh nhạc dân ca. Vì vậy nét riêng của 

thanh nhạc trong diễn xƣớng chầu văn có thể nói đó là yếu tố thiêng. Yếu tố thiêng 

không chỉ xuất hiện trong nội dung ca từ của các bài văn chầu mà nó còn xuất hiện 

ngay trong cả tính chất âm nhạc của giai điệu trong hát văn. Đặc biệt trong các làn 

điệu Phú, điệu Bỉ và các điệu Xá, Xá Bằng, Xá Thƣợng, Xá Quảng…. 

  “Thỉnh mời Cô Bé suối ngang 

  Anh linh chắc giáng điện đường hôm nay” 

    (Trích văn  Cô Bé suối ngang) 

 Hay: 

 “Xuân sang á a a à à à a á a á a a … cảnh thì hữu tình, núi rừng màu ngự 

i í ì i í - thác nghềnh cô Hoa….” 

      (Trích văn Cô Bé Thượng Ngàn) 
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 Các kỹ thuật trong thanh nhạc nhƣ: hát liền giọng (Cantilena), hát nhanh 

(Passage), hát nảy (Stacatto), hát sắc thái (Cres cend - Diminuen do) đều đƣợc 

hội tụ đầy đủ trong thanh nhạc diễn xƣớng chầu văn. Tuy nhiên tuỳ từng làn 

điệu, tuỳ từng nội dung, tuỳ vào yêu cầu sắc thái biểu cảm của từng bài văn mà 

sử dụng các kỹ thuật thanh nhạc. Nhƣng để thể hiện rõ yếu tố thiêng thì kỹ thuật 

hát nảy (Stacatto) và kỹ thuật hát nhấn lời đƣợc sử dụng nhiều nhất. 

Nếu ở dòng âm nhạc thính phòng, các nghệ sỹ, diễn viên sử dụng nhiều 

lối hát chuyển giọng (giọng giả) thì trong dòng âm nhạc dân gian, đặc biệt là 

thanh nhạc trong diễn xƣớng chầu văn ít sử dụng lối hát này, chủ yếu là sử dụng 

giọng ngực (giọng thật). Mặt khác, vị trí âm thanh trong các dòng âm nhạc hiện 

đại, luôn yêu cầu dựng âm thanh đứng và dùng các khoang cộng minh để tạo sự 

dày dặn, chắc khoẻ trong âm thanh Thanh nhạc trong diễn  xƣớng chầu văn, lại 

là sự mềm mại, trong sáng, ngọt ngào và tinh tế biểu hiện ở nhiều kỹ thuật luyến 

láy và nảy hơi hạt, đôi khi sử dụng âm ngậm và đa âm thanh lên mũi. Thanh 

nhạc trong diễn xƣớng chầu văn cũng có đầy đủ những yêu cầu về âm thanh nhƣ 

vang, sáng, tròn, đầy, hay nói cách khác là phải hát tròn vành rõ chữ. Tuy có sử 

dụng nhiều kỹ thuật phải luyến láy và những nốt hoa mỹ, song thanh nhạc trong 

diễn xƣớng chầu văn, bao giờ âm thanh cũng bắt thẳng vào âm chủ đạo, sau đó 

mới luyến, láy và sử dụng các nốt hoa mỹ. 

 Về lối hát thì Nam Định là nổi tiếng với lối hát chân phƣơng, mộc mạc, 

giản dị, dân dã. Song một số nơi lại thêm bớt các làn điệu chèo, ca trù khiến âm 

nhạc hát văn đƣợc chau chuốt hơn, long lanh hơn bởi sử dụng nhiều nốt hoa mỹ. 

Cũng có nhiều quan điểm trái chiều nhau về cách hát, lối hát của từng vùng 

miền, địa phƣơng song gần nhƣ thành một quan niệm mặc định là muốn nghe 

hát chầu thì phải tìm về Nam Định. 

Trao đổi với nghệ sĩ Trần Quang H (diễn viên nhà hát Chèo Nam Định) và bà 

Nguyễn Thị Bích T (ngƣời chuyên hát hầu ở phủ Bóng - Phủ Dầy  - Nam Định ngày 

25/2/2016) đều cho rằng:  



95 

 

Cách hát ở Nam Định là mộc mạc, thuần chất, ít bị pha tạp nhƣ Hà 

Nội bởi họ luyến láy nhiều, sử dụng hoa mỹ nhiều và chịu sự ảnh 

hƣởng của nhiều loại âm nhạc truyền thống nhƣ tuồng, chèo, cải 

lƣơng, ca trù…. Hát chầu Thánh ở Nam Định thƣờng theo lối hát cổ, 

không ngân rung ở cuối câu mà hát ngắt ngay, còn ở Hà Nội thì luyến 

láy nhiều ở các đoạn nhạc lƣu không. Đặc biệt ở Nam Định hát chầu 

Thánh không dựng lối hát giả thanh (giọng gió), hoàn toàn là giọng 

thổ (giọng thật) [Phụ lục 2, tr.175]. 

Có lẽ đó cũng là tâm niệm của đại đa số những ngƣời am hiểu và say mê 

những làn điệu hát văn. Giữa thị trƣờng âm nhạc đầy sự hỗn dung, pha tạp và biến 

động, họ vẫn muốn tìm về một sự giản dị, mộc mạc, đơn giản của âm nhạc hát văn 

xƣa nhƣ nó đó từng tồn tại trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử. 

3.2.2. Biến đổi về nhạc cụ 

Nhạc cụ hát chầu văn xƣa kia chủ yếu là đàn nguyệt, có nơi gọi là đàn 

kìm. Đàn nguyệt tròn nhƣ mặt trăng có đƣờng kính chừng 36-37cm, cần đàn dài 

70cm có từ 8 - 11 phím làm bằng gỗ hoặc tre. Tiếng đàn nguyệt vừa trầm vừa 

vang, đanh, thánh thót do điều khiển phím ở âm khu trầm hoặc cao tạo nên một 

thứ âm nhạc vừa đánh, trầm, vừa có màu sắc của thứ âm thanh độc đáo phù hợp 

với không khí, tâm trạng của một buổi lễ. Ngoài ra còn có trống mảnh (trống 

con), đƣờng kính khoảng 20cm, phách bằng tre già dài chừng 20cm, cảnh bằng 

đồng đƣờng kính 15cm, thanh la nhỏ có đƣờng kính 20cm, cảnh bằng đồng 

đƣờng kính 15cm, thanh la nhỏ đƣờng kính 20cm. Năm loại nhạc cụ trên tạo âm 

thanh vừa trong, vừa đục lại vừa tạo thành một âm hƣởng có nhiều yếu tố tâm 

linh, thần bí. Ngày nay bộ nhạc chầu văn có thêm sáo, nhị 1, nhị 2, tam thập lục, 

đàn tam, trống lớn, có nơi dùng cả đàn bầu. Trong các giá hầu của một số vị 

thánh “hàng Chầu”, “hàng Cô” còn có thêm cả những nhạc cụ đặc trƣng của 

vùng miền nhƣ sáo Mèo, khèn Mèo, đàn Tính, có dàn nhạc dùng thêm “kèn 
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Tàu” để tạo âm hƣởng dân gian vùng miền. Nhìn chung tuy âm thanh có phần 

phong phú và náo nhiệt hơn song phần nào nó lại giảm đi tính chất linh thiêng, 

huyền bí trong thực hành tín ngƣỡng và một điều khác nữa nó mang nhiều màu 

sắc của dàn nhạc chèo, dàn nhạc bát âm. 

3.2.3. Biến đổi về múa 

DXNLLĐ theo quan điểm của tác giả Ngô Đức Thịnh xét trên phƣơng 

diện sân khấu nó thực sự là một hình thức diễn xƣớng. Vì thế múa trong 

DXNLLĐ là một thành tố quan trọng, tạo hiệu ứng rõ rệt của một thanh đồng 

trong một buổi thực hành nghi lễ. Tuy nhiên về khía cạnh này từ trƣớc đến nay ít 

nhà nghiên cứu đi sâu và nhìn nhận nó một cách tổng thể.  

Theo quan điểm của tác giả Lê Ngọc Canh “múa trong lên đồng thuộc 

loại múa thiêng” và đƣợc xếp vào loại múa tín ngƣỡng. 

Nhìn bản chất của múa trong lên đồng xƣa đó là phần tái hiện lại cung 

cách, điệu bộ hoặc công việc của những ông Hoàng, bà Chúa khi ở trần gian, đa 

phần là do tài ứng tác (năng khiếu) sẵn có của các ông/bà đồng. Phải chăng 

chính khả năng ứng tác, ngẫu nhiên đó đã tạo uy tín cho từng ông/bà đồng và tạo 

sự hấp dẫn trong từng giá đồng của các thanh đồng khác nhau. Múa hầu đồng 

thuở xƣa theo nhà nghiên cứu ngƣời Pháp M.Durand chỉ là “những hành động 

hua hua khó hiểu” hay nói một cách khác là nó giản đơn chủ yếu là mang tính 

mô phỏng, minh họa điệu bộ, hình dáng của vị Thánh nào đó khi nhập hồn vào 

thân xác của ông/bà đồng. 

Trải qua quá trình hình thành, phát triển và có bổ sung, theo quan điểm 

của tác giả Lê Ngọc Canh thì “múa lên đồng tồn tại theo hai loại, mỗi loại có 

những yêu cầu và tiêu chí nhất định, tùy theo môi trường diễn xướng mà sử 

dụng trình diễn tách biệt hoặc đan cài các loại đó với nhau” [8, tr.67]. Đó là 

loại múa theo giá đồng có đạo cụ và loại múa theo giá đồng tay không. Tuy 

nhiên trên thực tế hiện nay hầu hết các giá đồng đều sử dụng đạo cụ cho phong 
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phú và màu sắc. Mỗi giá đồng tƣơng ứng với một vị Thánh, mỗi vị Thánh lại 

có một tính cách, phong cách riêng, trang phục riêng, đạo cụ riêng vừa để dễ 

phân biệt danh tính vị Thánh, vừa thông qua đó để tạo tính cách ban đầu khi 

thánh nhập. 

Các loại múa theo đạo cụ nhƣ: múa mồi (mồi đơn, mồi kép, mồi đĩa), múa 

gậy (có gắn quả nhạc con bằng đồng), múa quạt (quạt lông các màu trắng, đỏ, 

xanh, vàng…), múa mái chèo (chèo đò), múa thêu hoa, múa khăn, mùa cờ, múa 

kiếm, múa cung, múa lẵng hoa, múa dâng nhang, múa dâng đèn, múa dâng rƣợu, 

múa mâm vàng… 

Các loại múa tay không: múa bắt quyết, múa tra ấn, múa tung nƣớc 

Thánh, múa ban lộc. 

Tuy nhiên múa có đạo cụ hay múa tay không trong các giá hầu đồng truyền 

thống và ngày nay vẫn giữ nguyên một số những quy định bắt buộc về việc sử 

dụng đạo cụ cho từng giá hầu khác nhau: ví nhƣ mái chèo (dùng cho giá cô Bơ); 

cung, đao, kiếm (dùng cho các giá quan đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, cậu bé…), quạt 

lông xanh dùng cho Mẫu Thƣợng Ngàn… Múa trong DXNLLĐ hiện nay đƣợc 

cách điệu và phức tạp hơn nhiều, vẫn là các đạo cụ ấy nhƣng hầu hết các thanh 

đồng hiện nay đều vận dụng những chất liệu múa cơ bản thông qua băng đĩa hình 

hoặc học hỏi ở các diễn viên các đoàn nghệ thuật để nâng cao tay nghề. Các thanh 

đồng chủ yếu khai thác các chất liệu múa cơ bản của các vùng miền, sau đó áp 

dụng vào các giá tƣơng ứng có lịch sử xuất thân phù hợp. Múa có đạo cụ hiện nay 

không chỉ đơn giản là “hua hua” hay “tung lên, hạ xuống” nhƣ đã từng thấy 

trong các đồng “cựu”; đồng “thầy” đã từng làm trƣớc đây. Ngày nay múa đao 

kiếm đẹp hơn nhiều, họ bắt chƣớc có chủ đích các chất liệu múa truyền thống cơ 

bản nhƣ múa kiếm, loan kiếm, thậm chí sử dụng cả “đế kiếm” trong nghệ thuật 

xiếc. Múa tay không hiện nay cũng còn dừng lại ở những nhịp điệu tự nhiên, uốn 

lƣợn theo ngẫu hứng và năng khiếu của từng thanh đồng mà đâu đó các chất liệu 
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múa dân gian Việt Nam cũng đã đƣợc họ tận dụng, khai  thác triệt để nhƣ: guộn 

cổ tay, bình xang, bỏ bộ, đu tiên, v.v… Công bằng mà nói xét về yếu tố nghệ 

thuật diễn xƣớng, trình diễn thì múa trong DXNLLĐ hiện nay phong phú, đa 

dạng và đẹp hơn nhiều song xét về góc độ tâm linh thì yếu tố ngẫu hứng, ứng tác 

để làm nên loại hình múa “thiêng” đã phai nhạt và bản chất của các hành động 

múa trong DXNLLĐ đã thay đổi. Nó không còn là hành động cử chỉ của thần 

thánh mƣợn xác ông/bà đồng để làm việc thánh mà hoàn toàn là hoạt động có chủ 

đích của thanh đồng. Yếu tố này một lần nữa khẳng định dấu ấn cá nhân của các 

thanh đồng tùy thuộc vào khả năng ứng tác, cảm thụ âm nhạc, tƣ duy diễn xƣớng 

và văn hóa thẩm mỹ của cá nhân các thanh đồng cộng với không khí phấn kích 

của canh hầu tạo sự thăng hoa cho chủ thể trong quá trình thực hành diễn xƣớng. 

Đó cũng là một nét đặc thù lý giải tại sao cũng giá hầu ấy, thanh đồng ấy, không 

gian ấy mà múa đồng không hoàn toàn giống nhau. 

Trao đổi với cụ Đào Thị P (72 tuổi, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định - ngày 3/10/2015) về múa trong lên đồng xƣa và nay, cụ cho biết: “Tùy theo 

công trạng, sự tích, tính cách của từng vị thánh mà có nhiều hình thức múa khác 

nhau, người ta thường gọi là múa đồng (múa thiêng). Với các thánh hàng Chầu Bà 

thường có múa mồi, múa quạt; hàng Quan thường có múa kiếm, múa long đao; 

hàng ông Hoàng có múa cung, múa hèo; hàng Cô có múa mồi, múa hoa, múa dệt 

gấm, múa hái hoa; hàng Cậu có múa hèo, múa lân. Múa ngày xưa đơn giản tùy 

theo năng khiếu của từng người hầu đồng, không cầu kỳ phức tạp như ngày nay, 

chủ yếu là bước chân và điệu bộ mô tả theo lời văn và theo nhịp điệu của đàn 

trống, nhanh thì múa nhanh, chậm thì múa chậm” [Phụ lục 2, tr.184]. 

Trao đổi với cụ Hoàng Thị L (84 tuổi, thôn Ngọc Chấn, xã Yên Tự, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định - ngày 15/3/2015) cho biết: “Múa lên đồng xưa bàn tay chủ 

yếu là trọng nghĩa và tay úp đối nhau lên xuống hoặc ra vào trước ngực - ngày nay 

các cô cậu múa đẹp và uốn éo phức tạp lắm, tay thì guộn tròn mềm mại và có nhiều 
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động tác khác xưa. Chân thì đi ngang đi dọc chứ ngày xưa thì có bước tại chỗ, 

thỉnh thoảng đi lên đi xuống theo nhạc, theo trống”. [Phụ lục 2, tr.184]. 

Trao đổi với bà Trần Thị V (thủ nhang phủ Nấp, Ý Yên, Nam Định - ngày 

5/6/2016) bà cho biết: “Múa đồng chủ yếu là năng khiếu, ngẫu hứng chứ cũng 

không có bài bản quy định nêu cụ thể, chủ yếu là bắt chước những người đi 

trước rồi thêm thắt theo khả năng của từng người nhưng riêng đạo cụ thì ngày 

xưa các thầy đồng thống nhất, quy định cho từng vị thánh. Ngày nay các đồng 

trẻ ít chú ý đến điều này, nhiều cô cậu thích đạo cụ gì là sử dụng đạo cụ đó miễn 

là đẹp theo sở thích của cá nhân và bản hội” [Phụ lục 2, tr.177]. 

Sự biến đổi về múa với sự hòa nhập, bắt chƣớc có chủ đích làm phong 

phú, đa dạng cho DXNLLĐ đã tạo cái đẹp, cái hấp dẫn cho bản thân thanh đồng 

và bản hội. Song bên cạnh đó thông qua quá trình khảo sát thực tế, bằng các 

nguồn tƣ liệu hình ảnh, clip NCS nhận thấy sự biến đổi của việc thực hành 

DXNLLĐ (trong đó có múa) ngày nay có một bộ phận nhỏ thanh đồng đã sáng 

tác biến đổi thái quá. 

Trong thời đại thông tin bùng nổ nhƣ hiện nay, chỉ cần vào Youtube hoặc 

Google tìm kiếm “Hầu đồng hát quốc ca” hoặc “Thảm họa hầu đồng”… có thể 

dễ dàng nhận thấy sự biến đổi thái quá của một số thanh đồng trong việc thực 

hành nghi lễ. Điều đáng nói là họ thực hành trƣớc bàn thờ thánh, có cả các con 

nhang đệ tử cƣời cợt, ngả nghiêng, tung hô… Gần đây nhất NCS đƣợc tham dự 

một buổi hầu của vị sƣ trụ trì chùa Cả (phố Hàn Thuyên, Nam Định) tại phủ 

Khoái Đồng (phố Nguyễn Du - Nam Định). Điều đó đã cho thấy rằng hoạt động 

hầu đồng đã có sự mở rộng về không gian. Nó không chỉ diễn ra tại các đền, phủ, 

điện thờ Mẫu mà còn ở các chùa thờ Phật với sự tham gia của cả giới tu hành. 

Không chỉ dừng lại ở đó hiện nay một số ít thanh đồng còn múa cột, nhảy disco, 

hip hop…Và nếu cứ phát triển theo chiều hƣớng này thì chắc chắn thần điện trong 

tín ngƣỡng Tứ phủ sẽ ngày càng mở rộng cùng với sự gia tăng số lƣợng các vị 
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thần thánh khác nhau miễn sao họ có đƣợc một uy tín (dù thật hay ảo) ảnh hƣởng 

nhất định. Trên thực tế đã xuất hiện “văn Bác Hồ”; “tiếp bước chân Người” của 

cụ Phạm Văn Khiêm (1921 - 1998) ngƣời nghệ sĩ lão thành của tín ngƣỡng Tứ 

phủ và rồi có ai dám chắc với sự bùng nổ của DXNLLĐ nhƣ hiện nay lại không 

xuất hiện những giá hầu đồng Bác Hồ … bởi trên thực tế đã có một vài nhà mệnh 

danh là ngoại cảm đã gọi hồn Bác Hồ về nói chuyện. Hiện tại một số nơi trong 

chùa hoặc điện thờ Tứ phủ đã có tƣợng thờ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp (nhƣ chùa 

Thác Bản Giốc - Cao Bằng)…  

3.2.4. Biến đổi về trang phục 

Trang phục trong hầu đồng cổ xƣa theo lời kể của các đồng cao tuổi, ban 

đầu chỉ là chiếc áo dài, còn lại các giá thánh về đều đƣợc biểu lộ bằng chiếc thắt 

lƣng các màu để biểu hiện cho Mẫu Thiên (màu đỏ), Mẫu Thƣợng Ngàn (màu 

xanh); Mẫu Thoải (màu trắng) [72, tr.236]. Sau này khi có một chút điều kiện các 

ông bà đồng cũng đã sắm riêng cho mình khăn, áo để lên đồng. Qua tài liệu của 

M.Durand “để chứng tỏ là hồn đó hiện lên, ông đồng bà cốt mặc quần áo của 

hồn, nói lời của hồn và hành động như hồn hành động”[49, tr.46]. Tuy nhiên theo 

hình ảnh và lời kể của các đồng thầy, đồng cựu và qua tài liệu của các nhà nghiên 

cứu văn hóa thì trang phục trong DXNLLĐ xƣa đơn giản hơn rất nhiều so với 

ngày nay. Chủ yếu trang phục chỉ khác nhau ở màu sắc: đỏ - xanh - trắng cho phù 

hợp với tính chất của các Mẫu đã đƣợc mặc định không biết từ khi nào. 

Ngày nay, trang phục trong DXNLLĐ có một vị trí rất quan trọng trong quá 

trình thực hành nghi lễ. Cùng với sự phát triển của kinh tế, sự bùng phát của hiện 

tƣợng lên đồng - hầu bóng, sự ghanh đua của các thanh đồng (khi coi đó là một 

nghề thực sự). Trang phục trong các giá hầu không còn đơn giản nhƣ xƣa mà hiện 

nay trở nên cầu kỳ, xa hoa hơn. 

Mỗi bộ trang phục tùy theo đặc điểm xuất xứ, tính cách từng vị mà có 

thêm những vật dụng khác nhƣ: Mẫu Thƣợng hoặc chầu Thƣợng mặc áo xiêm 
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xanh, thêu kim tuyến, buộc chéo sau lƣng, khăn bịt đầu thắt ra sau gáy, quai tua 

rua rủ xuống hai bên, cổ đeo vòng bạc, lƣng dắt dao rừng; các Quan lớn thì đủ 

cân đai bối từ, áo bào, đi hài; cô Bé Sơn Trang vận trang phục nhƣ ngƣời Dao, 

chân quấn xà cạp; cô Đôi thêm vòng đeo cổ; cô Năm, cô Bảy lại thêm yếm, xà lê 

thêu ở trƣớc ngực; cô Bơ mặc áo lam ngắn vạt rộng tay, tai đeo vòng bạc, đầu 

cài trâm, lƣng đeo gùi; cô Bơ Thoải Phủ thì khăn ba múi, áo mớ ba màu trắng, 

chân đi hài cánh phƣợng thêu hoa; chầu Mƣời Đồng Mỏ thì áo vàng khăn hoa, 

lƣng đeo kiếm bạc, cung vàng mô phỏng cƣỡi ngựa; cậu Hoàng Bơ đi ngựa bạch 

có nhạc đồng đen, tay cầm hèo… 

Với sự hiện diện ngày càng đa dạng của thần linh trong thần điện Tứ 

phủ, các trang phục dành cho thực hành nghi lễ cũng phân hóa thành nhiều 

chủng loại, nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi thanh đồng hiện tại cũng sắm cho 

mình tối thiểu 5 đến 10 bộ trang phục. Chủ yếu đại diện cho các giá Mẫu, hàng 

Quan, hàng Cô, hàng Cậu, hàng Chầu… đặc biệt là các giá hay giáng nhập. 

Thậm chí có thanh đồng K (phố Hàng Tiện) còn sắm cho mình 2 đến 3 loại 

trang phục cho mỗi giá hầu theo quan niệm “hầu sang - hầu nghèo” hoặc dùng 

cho “lễ thường - lễ trọng” (đại lễ)… Chất liệu của trang phục hiện nay hầu hết 

là những loại đắt tiền, sang trọng kèm theo vô số những phụ liệu kèm theo và 

các loại hoa văn, kim sa, vòng ngọc đủ kiểu. Trong phạm vi của đề tài NCS 

không đi sâu vào từng loại phục trang dành cho các giá chầu cụ thể nhƣ: phục 

trang dành cho các Mẫu, các quan, các chầu, các cô, các cậu mà thông qua 

khảo sát thực tế, thông qua các nguồn tƣ liệu chuyên khảo về trang phục của 

hầu đồng cho thấy: trang phục trong DXNLLĐ hiện nay rất phong phú và đa 

dạng. Tính đa dạng không chỉ thể hiện ở loại hình trang phục mà còn bao gồm 

cả chất liệu, kiểu dáng và hoa văn cùng các vật trang trí kèm theo. Gạt ra ngoài 

những yếu tố có tính chất tâm linh và tôn giáo trong trang phục dành cho thực 

hành DXNLLĐ, đặt nó trong tổng thể các loại hình trang phục mà chúng ta 
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thƣờng gặp trong kho tàng trang phục các dân tộc Việt Nam, từ trang phục của 

các cƣ dân đồng bằng Bắc Bộ tới các cƣ dân miền núi, ta thấy đâu đó đã có 

những yếu tố, những thành phần đã đƣợc tín ngƣỡng và nghi lễ này dung nạp. 

Nói chính xác hơn là đã đƣợc các căn đồng đem vào để làm thành cái gọi là 

những trang phục dành cho các giá thánh. Tất nhiên trên những bộ khăn chầu 

áo ngự này có thêu hoa văn phƣợng là một loại chim quý, đi cùng là các họa 

tiết cỏ cây hoa lá… tạo nên cảm giác sang trọng cho những bộ trang phục trên. 

Điều đáng nói ở đây là hình dáng hay phong cách thể hiện hoa văn cũng nhƣ 

chất liệu đƣợc sử dụng để may cắt cho những bộ trang phục này có sang trọng 

cầu kỳ đến thế nào đi chăng nữa thì cơ bản vẫn là để phục vụ cho nhu cầu mỹ 

cảm của các chủ nhân những bộ trang phục chứ không phải để thể hiện ý nghĩa 

tâm linh. Do đó mà có bộ trang phục thì may, thêu rất đẹp và sang trọng nhƣng 

có bộ lại may, thêu đơn giản hoặc không thêu gì. Điều đó lý giải tại sao giữa 

các bộ trang phục của các căn đồng ngày nay không nhất thiết phải may cắt 

thêu thùa đồng loạt theo một kiểu mẫu giống hệt nhau. Sự đa dạng này của 

trang phục trong thực hành DXNLLĐ cho ta thấy ngoài những yếu tố của trang 

phục cung đình thì những yếu tố của trang phục đô thị những năm đầu thế kỷ 

XX cũng đƣợc dung nạp khá nhiều. Ngoài những yếu tố vay mƣợn trong trang 

phục đời thƣờng, lễ hội của các cƣ dân Việt, ta cũng gặp trong trang phục dành 

cho các giá thánh nhiều yếu tố của trang phục của các dân tộc thiểu số. Những 

yếu tố này khi thì giữ nguyên bản mẫu, khi thì pha trộn can ghép. Mặc dù ở 

những bộ trang phục này của các căn đồng cũng không thống nhất và không 

giống hệt với cách phục trang của các dân tộc thiểu số nhƣng ta vẫn nhận thấy 

phảng phất hình bóng các sắc màu, kiểu dáng của các dân tộc trong những bộ 

trang phục: áo dành cho giá Chầu Hòa Bình có nhiều nét mang phong cách 

trang phục của ngƣời Mƣờng; giá Chầu bé Thƣợng mang nhiều dấu ấn của 

trang phục Tày, Nùng. Đặc biệt là trang phục dành cho giá Cô Bé: từ khăn đội 

đầu đến áo, quần, xà cạp chịu ảnh hƣởng đậm nét của văn hóa H’mông. 
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Có thể nhận thấy một số nét cơ bản nhƣ sau: 

Về kiểu dáng: Nhìn chung là kiểu áo dài, vạt chéo sang cạnh nách ở 

những giá hàng Mẫu, Quan, Chầu, ông Hoàng. Tuy nhiên có một số trang phục 

ở các giá Chầu Bà, Chầu Bé nhƣ: Chầu Hòa Bình, chầu bé Thƣợng, chầu 

Mƣời… không theo quy luật đó mà chủ yếu trang phục phụ thuộc theo lai lịch, 

nguồn gốc xuất thân của những vị Thánh miền núi. 

Về hoa văn: Nhìn chung hoa văn trong trang phục của các giá từ Thánh 

Mẫu đến hàng cô, cậu… đều đa dạng, phong phú về kiểu dáng, phong cách và 

chất liệu nhƣng không tuân thủ theo một quy tắc nào. Thông thƣờng các giá 

Mẫu, chầu Bà (từ đệ nhất đến đệ tứ) đều thêu cửu phụng, các giá quan thêu hổ 

phù, rồng, các giá các ông Hoàng thêu phúc - lộc - thọ. Tuy vậy do quan niệm 

khác nhau về tín ngƣỡng nhiều trang phục giá ông Hoàng thêu theo phong cách 

ngẫu hứng, một số giá chầu theo hình khối, họa tiết của thổ cẩm. Cá biệt có bộ 

cô Đôi Thƣợng Ngàn lại thêu thêm hoa, lá, chim, bƣớm; bộ cô Bơ thêu cả tôm, 

cua, ốc, ếch… Sự tùy hứng đến mức tùy tiện đó đã làm cho trang phục của 

DXNLLĐ hiện nay không theo một nguyên tắc nhất quán nào. Vì vậy sự khác 

nhau trong các bộ trang phục hiện nay của các giá hầu chỉ là “sự thể hiện dấu ấn 

và sở thích cá nhân của các ông/bà đồng chứ không phải là dấu ấn của các vị 

thần linh mà họ vào vai”[49, tr.265]. Mặt khác trang phục của các giá đồng 

không thông thƣờng là trang phục thƣờng nhật mà là quần áo của Thánh vì vậy 

khi các thanh đồng mặc trang phục thì họ đƣợc coi nhƣ những vị “Thánh sống”. 

Tính chất linh thiêng này đƣợc thể hiện rõ nét trong cách ứng xử với phục 

Thánh, nghĩa là họ trân trọng, giữ gìn, không dễ gì phô trƣơng cho mọi ngƣời 

xem hay mƣợn và không bao giờ đem ra mặc trong những ngày thƣờng. Đây 

cũng là điểm khác biệt của trang phục trong tín ngƣỡng thờ Mẫu với các tôn 

giáo nhƣc Thiên Chúa giáo hay Phật giáo. Trong Phật giáo dù là dòng (Tiểu 

thừa hay Đại thừa), tín đồ có thể mặc trang phục khi ra đƣờng hoặc giao tiếp 
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thông thƣờng ngoài xã hội. Con ngƣời trần gian đã bằng chính những yếu tố của 

cuộc sống con ngƣời kết hợp quan sát thế giới tự nhiên, xã hội cùng với tƣ duy 

cổ đại về triết lý ngũ phƣơng, ngũ sắc để làm lên những hình tƣợng thần linh 

điển hình cho mình. Nói khác đi, các chủ thể của nghi lễ đặc biệt này đã tái hiện 

lại diện mạo các vị thần ngay chính trong cuộc đời trần tục, bằng chính những 

chất liệu của trang phục đời thƣờng để rồi các vị thần linh cũng thực hiện những 

hành vi của đời thƣờng nhƣ những con ngƣời thƣờng: Thánh cũng hút thuốc, ăn 

trầu, uống rƣợu, nghe hát, đề thơ, chèo đò, leo núi… mà vẫn thỏa mãn khát vọng 

chân - thiện - mỹ của con ngƣời. Không những thế đem so sánh trang phục dùng 

trong thực hành DXNLLĐ với các loại hình trang phục dùng trong tế tự của các 

loại hình tôn giáo khác cũng cho thấy sự độc đáo hiếm có và tính thẩm mỹ khá 

cao của loại hình trang phục mang tính tôn giáo này. Trang phục trong 

DXNLLĐ là một loại hình trang phục đặc biệt, nó khác với tất cả các trang phục 

đƣợc sử dụng trong tín ngƣỡng, tôn giáo khác đang hiện diện ở Việt Nam. Trang 

phục trong DXNLLĐ là sự hiện diện của các vị thánh, vì vậy mà thay đổi trang 

phục chính là thay đổi các ngôi thánh này với ngôi thánh khác giống nhƣ sự thay 

đổi mặt nạ của Trung Quốc. Quá trình diễn ra liên tục hết vị thánh này giáng rồi 

thăng sau đó đến các vị thánh khác, mỗi vị thánh là một bộ trang phục dành 

riêng, cứ nhƣ vậy cho đến hết các vị thánh mà các căn đồng dự định lên đồng. 

Đúng theo nhận định của tác giả Ngọc Mai “Với ý nghĩa như vậy nên trang 

phục trong DXNLLĐ là trang phục dành cho con người hóa thân vào thần linh 

chứ không phải là trang phục của người đi cúng, tế thần linh” [49, tr.273]. 

3.2.5. Biến đổi đồ lễ 

3.2.5.1. Đồ chay 

* Đồ chay dâng cúng Phật, Thánh Mẫu 

- Trong các đền, điện thờ Mẫu, nhất là điện tƣ gia ta thƣờng thấy có sự kết 

hợp thờ Phật với thờ Thánh cùng một không gian thờ. Phật đƣợc đặt ở vị thế cao 
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nhất trong điện thờ. Tại các chùa thƣờng có gian nhà phía sau thờ Mẫu. Đó là 

không gian riêng dành cho Mẫu và hội đồng Tứ phủ. Khi đi lễ chùa, đồ lễ ngƣời 

thƣờng dâng lễ chay lên Tam Bảo. Đó là trái ngọt, phật thủ vàng ƣơm, bƣởi…. 

những đồ lễ thơm ngon, chay tịnh dâng lên Đức Phật cầu mong sự an lành. Lễ 

xong ban thờ Phật, ngƣời đi lễ xuống nơi thờ của Mẫu dâng lễ cho ngƣời. Lễ 

Mẫu đa phần cúng chay.  Vào những ngày tiệc lễ tổ chức DXNLLĐ , ngƣời ta 

ngoài việc bày một mâm ngũ quả dâng Phật, Mẫu, họ còn nấu xôi chè. Đó là thứ 

chè hoa bƣởi thơm ngon, hay chè sắn dây, xôi vàng. Mâm ngũ quả đƣợc trang trí 

đẹp mắt với các thứ quả và mang nhiều ý nghĩa: đầu tiên là chuối xanh - ứng với 

mùa xuân (hành lộc), nó là biểu tƣợng tinh thần đoàn kết của con ngƣời và có ý 

nghĩa che chở, bảo bọc. Thứ hai là quả Phật thủ màu vàng - tƣợng trƣng hành 

thổ nên đƣợc đặt ở giữa, trong lòng nải chuối. Phật thủ đƣợc trƣng bày lên bàn 

thờ với mong muốn bàn tay Phật trời ban phúc lộc. Nếu không tìm đƣợc Phật 

thủ, có thể thay bằng quả bƣởi chín vàng, cũng mang nhiều ý nghĩa tƣơng tự. 

Tiếp theo, ba loại quả khác có màu đỏ (ứng với mùa hạ - hành hỏa) nhƣ ớt sừng, 

cam - quýt chín, trứng gà, hồng…., màu trắng (ứng với mùa thu - hành kim) nhƣ 

roi, đào; màu đen (ứng với mùa đông - hành thủy) nhƣ mận, hồng xiêm…. 

 Ngày nay, do điều kiện xã hội trái cây ngày càng nhiều, loại nào cũng 

ngon và ý nghĩa nên để thể hiện cao nhất tấm lòng kính Phật, đồng thời cũng 

nhằm thể hiện tính trình bày mỹ thuật trong con mắt thẩm mỹ độc đáo của ngƣời 

dân, nên mâm ngũ quả ngày càng phong phú hơn. Nếu trƣớc đây đa phần ngƣời 

dân sử dụng thứ quả quê, hay loại quả dân ta trồng thì ngày nay mâm ngũ quả 

dâng Phật, Thánh Mẫu đã khác hơn. Trong đó thứ quả ta, đã đƣợc thay thế bằng 

giống quả nhập to hơn và hƣơng vị thƣởng thức ngon hơn nhƣ dƣa Mỹ, mận 

Úc…. Và ngƣời ta cũng không câu kệ cứng nhắc ngũ quả nữa mà có thể là bát, 

cửu, thập quả. Tuy vậy ngƣời ta vẫn gọi là mâm ngũ quả và dù đứng trong đĩa 

cũng vẫn gọi theo ngƣời xƣa là mâm. 



106 

 

 Đáng chú ý trong việc dâng lễ quả lên thánh có sự kiêng cữ riêng. Ngƣời ta 

không cúng những thứ quả có tên gọi đặc biệt nhƣ roi, ổi, quất… vì họ cho rằng khi 

cúng những thứ quả này sẽ không có lộc và hay gặp xui xẻo nhƣ tên gọi của nó. 

* Đồ chay cúng chúng sinh 

 Chúng sinh ở đây đƣợc hiểu là những ngƣời đã mất không đƣợc ngƣời 

nhà cúng phải lang thang ngoài đƣờng, ngoài chợ. Chúng sinh còn bao gồm cả 

các thai nhi đƣợc cha mẹ gửi vào đền. Đồ lễ cúng chúng sinh gồm: tiền vàng từ 

15 lễ trở lên, quần áo mã của chúng sinh từ 50 - 100 bộ, quần áo đồ chơi cho trẻ 

em hoặc hoa, quả 5 loại 5 màu (ngũ sắc), bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, 

sắn luộc, kẹo bánh, tiền mặt (tiền thật các loại mệnh giá), mâm gạo muối, mâm 

cỗ mặn. Sau khi khao các quan hạ ban đem cúng chúng sinh, một mâm cháo, 5 

bát nƣớc đặt vào trong chậu nƣớc bắc đôi đũa ngang đặt trên với ý nghĩa chiêu 

hồn chúng sinh về. Khi cúng chúng sinh pháp sƣ mặt hƣớng ra cổng, châm 

nhang và xin phép “ Đại thánh Át nan tôn giả; dẫn cô hồn sáu ngả chúng sinh” 

mời chúng sinh về hiến lễ. 

 Cúng phóng sinh xong, pháp sƣ đọc bài văn khấn đuổi chúng sinh và rắc 

gạo muối ra 5 phƣơng. Chủ lễ sẽ đem vật phóng sinh đi thả. Việc rắc gạo muối 

ra đƣờng theo một số ngƣời là để dụ chúng sinh ra khỏi đền, điện….. tránh quấy 

nhiễu đền, phủ. 

3.2.5.2. Đồ mặn 

* Đồ mặn trong lễ phát tấu 

 Phát tấu là một lễ quan trọng, đƣợc tiến hành vào buổi chiều hôm trƣớc 

khi tiến hành DXNLLĐ. Theo các thầy đồng làm phát tấu hôm trƣớc là đúng 

phép. Lễ mặn cúng phát tấu gồm có một mâm cỗ mặn hoặc đơn giản là 1 khẩu 

thịt lợn luộc, đĩa xôi, 5 chén rƣợu. Đồ lễ cúng phát tấu gồm 13 thứ: gƣơng, lƣợc, 

nƣớc hoa, khăn mặt, khăn mùi xoa, dao, kéo, bút, vở, bật lửa, quạt, 5 quả trứng 5 

màu và đồ mã phát tấu. 



107 

 

* Đồ mặn trong lễ tam sinh 

 Tại ban công đồng các quan, đồ lễ trang trí trên ban thờ này giống nhƣ 

các ban khác đều có mâm ngũ quả, đôi đèn, hoa thơm, trầu cau, chén nƣớc 

thanh tịnh…. Điều đặc biệt trong ban thờ này, ngƣời ta thƣờng có thói quen 

cúng mặn. Khác với các ban thờ khác nhƣ ban thờ Mẫu cúng chay chủ yếu là 

hoa quả, trầu cau, cơm nắm, muối vừng…. Ban thờ công đồng vào ngày lễ 

phải có mâm lễ mặn gồm thịt gà, thịt ngan, thịt lợn. Ba loại thịt này đƣợc gọi 

là tam sinh cống phẩm. Theo các thầy đồng thì con gà có đặc điểm có đôi 

cánh bay giống nhƣ con loan, con phƣợng tƣợng trƣng cho phủ Thƣợng 

Thiên. Con ngan vừa nuôi đƣợc trên cạn, dƣới nƣớc tƣợng trƣng Thủy phủ. 

Con lợn sống trên cạn tƣợng trƣng cho phủ Thƣợng Ngàn. Mỗi con vật đều 

tƣơng ứng với mỗi phủ. 

 Lễ tam sinh cống phẩm đƣợc ngƣời ta thƣờng cúng trong DXNLLĐ . Nếu 

thiếu ba món thịt này trong nghi lễ trên sẽ bị coi là thiếu lễ tại ban công đồng. 

 Đối với ngƣời hành hƣơng thông thƣờng đồ lễ mặn họ dâng khoanh giò, 

bánh trƣng, đĩa xôi, hoặc một số gia đình khá giả có thể nhờ các quán gần đền 

chuẩn bị trƣớc cho mâm cơm canh cúng các quan để cầu lộc, cầu tài. Trong lễ 

cúng mặn ở cửa điện ngƣời ta luôn kiêng cúng thịt các con vật rùa, rắn, hổ, 

ngựa… vì đó là những con vật thiêng đƣợc dân gian thờ ở đình, miếu. 

 Đặc biệt hơn nữa là trong các món mặn ở đền, ngƣời ta cũng tuyệt đối 

kiêng những đồ ăn nấu hành và tỏi. Ngƣời ta cho rằng hành và tỏi là những thứ 

có mùi nồng không đƣợc thơm sạch. Các bà đồng, ông đồng không nên ăn, dễ 

tạo ra mùi khó chịu, gây tạp uế khi vào lễ Thánh. 

* Đồ mặn trong lễ sơn trang 

Mẫu đệ nhị Thƣợng Ngàn hay còn gọi là Mẫu Sơn Trang, Sơn Lâm công 

chúa, Diệu Nghĩa thiền sƣ, Lê Mại đại vƣơng, Bạch Anh công chúa quản trƣởng 

sơn triều mƣờng…. Phủ bà thƣờng đƣợc thờ ở cung riêng trong động Sơn Trang. 
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Động Sơn Trang là một khối đá hình núi đắp với một tƣợng Chúa Bà ngồi trong 

động và có các cô tiên theo hầu. Theo quan niệm của dân gian Mẫu Sơn Trang 

là Mẫu có nhiều lộc trần gian ban cho mọi ngƣời. Đó là tiền tài, vàng bạc, châu 

báu…. Khi đi lễ, ngƣời ta thƣờng mua 1000 vàng xanh, 1 đinh vàng lá, trầu cau, 

hoa quả bánh kẹo dâng Mẫu và 12 cô. 

Mâm cỗ mặn gồm: cơm lam gạo nốc thơm lừng, ốc, cua, tôm, cá, giò, 

nem đủ mùi, măng chua, khế thái hoa hồi. Hay là ốc, cua, tôm, cá, đậu xanh bỏ 

bồ, mắm tôm, vừng, lạc, cá khô các cô gồng gánh rủ nhau về ngàn. 

Theo tác giả Võ Hoàng Lan thì mâm cỗ đó đã biểu hiện cho sự bổ sung 

cái thiếu miền sơn cước, đồng thời biểu hiện lòng thành kính của tín đồ và mặt 

nào còn có thể ngờ rằng việc này ít nhiều phản ánh mối giao lưu thương mại. 

Tại ban này, mâm lễ vật dụng, tƣ trang cho chúa, chầu và 12 cô theo hầu thƣờng 

là khăn mùi xoa, dao, kéo, nƣớc hoa, sách, bút, gƣơng, lƣợc… Ngoài ra còn có 

mâm lễ toàn là vật phẩm của núi rừng thể hiện sự biết ơn chúa đã phù trợ cho 

cây trên ngàn đƣợc đơm hoa kết trái: gừng, ớt, mƣớp đắng, quả khế, chanh…. 

* Đồ mặn tại ban ngũ hổ 

Hổ là loại động vật nguy hiểm nhất và dũng mãnh nhất trong số những loại 

động vật đang sống trong rừng. Sức mạnh của hổ làm cho con ngƣời khiếp sợ. Từ 

tâm lý sợ hãi loài động vật có quyền uy hơn mình, con ngƣời đã thờ thần hổ. 

Tại các nơi nhƣ miếu, đình, chùa, thần hổ thƣờng đƣợc đắp tƣợng nổi hai 

bên có vai trò nhƣ ngƣời canh gác, bảo vệ chốn thiêng, ngăn chặn tà khí. Vào 

trong điện Mẫu, thần hổ hóa thành 5 ông hổ với màu sắc khác nhau: hổ màu 

trắng, hổ màu xanh, hổ màu đen, hổ màu đỏ, hổ màu vàng đại diện cho 5 hành: 

kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhiệm vụ của các ngài là trông coi cửa điện, dẹp loạn 

phần âm. 

Về đồ lễ dâng tại ban ngũ hổ thƣờng là một miếng thịt sống khía thành 5 

miếng chƣa rời, 7 quả trứng gà, 5 quả dâng ngũ hổ, 2 quả dâng bạch xà, thanh 
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xà (2 ông rắn màu trắng và xanh), 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối và 1 chai rƣợu. Lời 

giải thích cho đồ lễ này rất đơn giản gắn liền với bản năng của hổ. Hổ là động 

vật thích ăn thịt sống. Con ngƣời sợ thần hổ bắt sinh mạng con ngƣời làm thức 

ăn nên cúng thịt lợn sống cho thần. Việc ngƣời ta chỉ cúng thịt lợn mà không 

cúng thịt khác vì gắn với tích ngƣời dân xƣa khi đi bẫy hổ thƣờng thả mồi bằng 

thịt lợn. Còn 5 quả trứng gà sống là nhớ lại những lần hổ không săn đƣợc con 

thú, lấy trứng động vật làm mồi. Nhiều ngƣời khi đi lễ thấy 2 quả trứng gà đặt 

ở bên trong 2 bát nƣớc, có trộn một ít gạo, muối. Đấy là phần thức ăn của ông 

lốt (hai ông mãng xà). Ngƣời ta bảo rằng loài rắn có đặc điểm chỉ ăn trứng gà. 

Hai ông lốt này là sự hóa thân từ hai ông rắn vì thế lễ dành cho ngài là trứng gà 

sống. Theo tác giả Ngọc Mai: “Trứng là một vật cúng rất quan trọng trong 

mọi nghi lễ của người Việt đặc biệt là các dân tộc thiểu số vì trứng có ý nghĩa 

là vật nhập linh hồn”. Theo các thầy đồng thì dân gian kiêng cúng trứng vịt 

trong thờ cúng để tránh câu cửa miệng ngu nhƣ vịt. Còn gạo, muối là lƣơng 

thực ăn hàng ngày của con ngƣời. Cúng gạo, muối nhƣ là cầu mong sự no đủ 

của ngƣời đi lễ. 

3.2.5.3. Đồ mã 

Đồ mã phát tấu gồm mã 5 màu: 5 ngựa nhỏ cao năm mƣơi phân đi kèm, 

hia, mũ, cờ kiếm và 5000 vàng dây 5 màu. Ngƣời đứng ra chủ lễ thƣờng là pháp 

sƣ (thầy cúng). Nghi lễ này có ý nghĩa thỉnh Phật, Thánh về chứng giám đàn 

trang cho gia chủ đƣợc sở cầu. 

Cúng xong phát tấu, pháp sƣ cho chủ lễ ngồi chùm khăn bản mệnh và đội 

mâm sở. Lễ sở xong toàn bồ đồ mã phát tấu đƣợc khai quang và hóa theo sở trạng. 

Đồ mã đƣợc xếp tại ban thờ Công đồng bao gồm: 1 mũ phật, 4 mũ Bình 

Thiên với màu đỏ, xanh, trắng, vàng dâng 4 vị vua Cha. Hai mũ quan hầu cận là 

Nam Tào, Bắc Đẩu. Đây là loại mũ cánh chuồn một chiếc màu đỏ, một chiếc 

màu tím (xanh). 
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Mũ chúa đàn, vị quan cai quản giám sát đàn lễ đƣợc làm là mũ kiểu đuôi trĩ 

màu trắng hay màu vàng tùy theo bản mệnh và tùy theo tháng diễn ra lễ. Tiếp 

theo là 5 mũ cánh chuồn với 5 màu đỏ, xanh, trắng, vàng, tím dân năm quan: quan 

đệ nhất Thƣợng Thiên, quan đệ nhị giám sát Thƣợng Ngàn, quan đệ tam -  Thoải 

Phủ là quan Tuần Lảnh Gianh, quan đệ tứ khâm sai, quan đệ ngũ Tuần Tranh phủ 

Ninh Giang - Hải Dƣơng. Dƣới năm mũ quan là mũ Đƣơng niên, Đƣơng cảnh tùy 

theo năm đó Đƣơng niên cảnh khiển là ai. Dƣới nữa là cỗ mũ rồng của cửu tinh 

đại diện cửu cung bát quái, màu sắc của cỗ mũ đƣợc làm theo các sao. 

Thuyền rồng, voi, ngựa (long chu, tƣợng, mã) thƣờng đƣợc làm khá lớn 

để thể hiện sự tôn kính đấng thần linh. Các họa tiết, hoa văn trang trí thêm bên 

ngoài làm cho các ông có hình thức rất độc đáo và giống thật hơn. 

Một loài vật đƣợc quan tâm là hình tƣợng ông lốt (hình rắn) của Tứ Phủ. 

Lốt biểu hiện cho các quan hầu cận Mẫu, là các vị quan bảo vệ cho Mẫu về 

đƣờng âm, đƣờng dƣới nƣớc. Trong dàn lễ các ông lốt thƣờng có bốn màu đỏ, 

xanh, vàng, trắng. Lốt tiến về Thoải phủ nhiều khi có hình thức tam đầu cửu vĩ 

hoặc tam đầu nhất vĩ nhƣng nhất thiết phải là màu trắng. 

Lốt tam đầu cửu vĩ là hình tƣợng một ông rắn có ba đầu và chín đuôi, 

nhƣng ba đầu lại là ba mặt ngƣời, đây là loại đồ mã đặc biệt chỉ có ở đồ lễ dâng 

Mẫu Thoải và các vị thần sông nƣớc. Theo giải thích của các thầy đồng thì “tam 

đầu cửu vĩ” là “thông tri tam giới”, đuôi lông vũ thể hiện cho không tính - 

Thiên phủ khuôn mặt biểu hiện cho nhân gian tính - Địa phủ; Vẩy biểu hiện thủy 

tính - Thoải phủ. Nó tƣợng trƣng cho các vị thần tiêu biểu thuộc hệ thống điện 

thờ Mẫu nói chung và một đền thờ Mẫu cụ thể nói riêng gồm có Tam phủ công 

đồng, tứ phủ vạn linh…. 

Thực tế đồ mã hiện nay, để có một dàn mã đẹp trong một canh hầu chi phí 

cũng không phải là nhỏ. Trao đổi với ông Trần Đức Đ (ngƣời chuyên làm đồ mã 
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ở xã Kim Thái - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định ngày 15/9/2016) cho biết “một 

dàn mã đầy đủ ở mức độ trung bình làm khoảng hai tuần và trừ chi phí, nhân 

công, nguyên liệu, tạ thánh thì bình quân thu về khoảng 7 đến 10 triệu đồng. 

Đấy là dàn mã ở mức độ trung bình và làm thời điểm không phải là vào dịp lễ 

trọng” [Phụ lục 2, tr.167]. Nhƣ vậy có thể thấy nếu là khách giàu sang, dàn mã 

đẹp và vào thời điểm chính hội thì giá cả chắc chắn còn cao hơn nhiều. 

Tác giả Trần Lâm Biền đã đặt ra một giả thiết: Hình ảnh của lốt tam đầu 

cửu vĩ thể hiện một sự pha trộn văn hóa giữa tín ngƣỡng bản địa (thờ Thủy thần, 

thờ rắn) với dòng tín ngƣỡng ngoại nhập. Rắn ba đầu có lẽ phần nào ảnh hƣởng 

từ hình tƣợng rắn thần Naga của tín ngƣỡng Ấn Độ, mặt ngƣời có thể là hình 

tƣợng đƣợc nhân cách hóa của ngƣời Việt. Còn “cửu vĩ” (chín đuôi) ở đây 

không nên hiểu là số đếm, mà trong trƣờng hợp này biểu hiện con số nhiều (số 

phiếm chi). Theo dịch học, số 3 là số động, động thì chuyển, chuyển thì biến 

đổi, biến đổi thì phát triển và số 9 là tất cả. Cũng theo ông, có thể ngờ rằng, khi 

dâng lốt tam đầu cửu vĩ lên Thánh Mẫu, ngƣời dân đã chuyển tới ngài một lời 

cầu mong sao cho của cải và hạnh phúc ngày càng đƣợc sinh sôi, nảy nở, một 

ƣớc vọng có tính chất nguyên sơ, mang tính nhân loại 

Một trong những đồ mã quan trọng gắn với núi rừng là hình chúa Sơn 

Trang với hai chầu hầu cận là chầu Quỳnh, chầu Quế và 12 cô tiên nàng (cô Sơn 

Trang) theo hầu hai chầu, chúa. Theo thầy đồng thì đây không phải là hình 

tƣợng Chúa, Chầu hay các cô Sơn Trang vì không ai dám mang các vị thánh đi 

đốt cả, những thứ linh thiêng bao giờ cũng chỉ để thờ. 

Trong lễ dâng chúa Sơn Trang, ngƣời ta còn làm một động Sơn Trang 

nhằm miêu tả lại nơi thờ tự của Chúa bằng một khối hình cây cối, núi non, phần 

nhiều cây rủ lá liễu bao quanh núi. Trong rừng cây là một “quả” động, hai bên 

cửa động có long chầu, hổ phục, có thanh xà, bạch xà, có cả cây cầu, biểu hiện 

trên Thƣợng ngàn có phủ Sơn Trang là đền Đông Cuông và đền Bắc Lệ. 
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Đồ mã dâng Sơn Trang còn có một mảng trắng, thuyền đỏ và thuyền 

xanh. Ngoài ra còn có một vỉ hải xảo và mâm hài. Đây cũng chỉ là đồ dùng sinh 

hoạt đời thƣờng của các chúa, chầu và các cô. 

Trong dàn mã Tứ phủ còn có năm hình nhân. Hình nhân này có thể là 

nam, nữ tùy theo giới tính của chủ lễ, nhƣng nhất thiết phải có đai chéo để thể 

hiện ngƣời có đồng khác với hình nhân dùng cúng ngƣời âm nhƣ giải hạn, cắt 

tiền duyên. 

Trên mỗi hình nhân đều gài sớ tiến cúng về các phủ, một thẻ bài bằng 

giấy trắng ghi tiến cúng “Đại hình” về phủ nào và tên ghế đồng mới cùng tên 

chủ đàn ngày hôm đó. Thêm vào đó là ít tiền dƣơng cả lẻ, chẵn, nếu con đồng là 

nam thì gài 7 tờ, nữ 9 tờ. Ngoài ra còn có tiền hành sai (tiền âm) và tiền vàng lá. 

Vàng trong lễ Tứ phủ gồm 1 dây vàng năm màu, màu xanh, đỏ, trắng, vàng, tím 

dâng cho năm quan; 4000 vàng 4 màu xanh, đỏ, trắng, vàng dân Tứ phủ. Ở tòa 

Sơn Trang có 1000 vàng xanh dâng Chúa, hai dây vàng màu xanh, màu đỏ dâng 

hai Chầu hầu cận và một nghìn hai vàng (một dây vàng gồm 12 lớp) dâng cho 

các cô Sơn Trang. Ngoài ra còn có hai dây vàng màu trắng hồng dâng cho cô Bơ 

và cô Chín. 

Tại ban thờ ngũ hổ, ngƣời ta dâng đồ mã hình 5 ông hổ với 5 màu tƣơng 

ứng với 5 phƣơng các ngài trấn thủ vàng, xanh, trắng, đen, đỏ và có hình hai ông 

xà màu trắng, xanh. 

Ngoài các đồ mã dâng thánh còn đồ mã dâng cô hồn. Đó là những linh 

hồn không có cha, mẹ, ngƣời thân, không có gia đình thờ phụng, thƣờng đi lang 

thang kiếm ăn. Vì vậy, trong dịp lễ này thì họ đƣợc trần gian sắm riêng đồ lễ 

nhƣ cháo, gạo, muối, bỏng ngô, tiền vàng, tiền dƣơng, quần áo mã cho chúng 

sinh và cô bé cậu bé đỏ không may bị mất trẻ hoặc hỏng từ lúc mang thai đã 

đƣợc gửi vào đền cũng đƣợc sắm quần áo và đồ chơi. Cháo và gạo muối cúng 

xong vẩy ra đƣờng, còn quần áo thì đem hóa. 
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Nhƣ vậy, ngƣời Việt không chỉ tƣởng nhớ đến ơn đức của các vị thánh, 

nhớ ơn tổ tiên mà còn có tấm lòng nhân đạo lớn lao biết cầu cúng cho kẻ bất 

hạnh trên thế gian. Điều đó cho thấy giá trị nhân văn cao đẹp trong nghi lễ lên 

đồng của dân gian. 

3.2.5.4. Nhận định chung 

Đồ lễ trong DXNLLĐ hiện nay vƣợt xa cái ý niệm “tùy tâm biện lễ”; 

“con giàu một bó, con khó một nén”. Có thể thấy rằng đồ lễ trong DXNLLĐ 

xƣa và nay có nhiều sự khác biệt. Sự khác biệt này là do điều kiện kinh tế giữa 

hai thời kỳ khác nhau, sau đó là do chính tâm lý đua chen của chính chủ thể hầu 

Thánh trong nền kinh tế thị trƣờng với tƣ cách là một nghề cần phải phô trƣơng, 

tạo thanh thế bằng bất cứ giá nào, điều kiện và hoàn cảnh nào! 

Nếu nhƣ trƣớc đây, ngƣời ta quan niệm “tùy tâm dâng lễ” thì DXNLLĐ 

hiện nay kể cả chủ thể và khách thể tham dự lại quan niệm “tốt lễ - dễ kêu”. Đồ lễ 

xƣa kia đơn giản chỉ là “hoa thơm trái ngọt đầu mùa”, chủ yếu là “thành tâm” 

thì đồ lễ trong các giá hầu hiện nay rất đa dạng, phong phú. Từ các loại hoa quả 

đủ chủng loại xuất xứ khắp mọi miền đất nƣớc, thậm chí nhập khẩu từ nƣớc ngoài 

đến các loại bánh, kẹo, rƣợu, bia đều phải là dạng đắt tiền, hàng ngoại. Trao đổi 

với bà Trần Thị D (thủ nhang phủ Tiên Hƣơng  - Phủ Dày Nam Định ngày 

19/4/2017) về đồ lễ hiện nay, bà cho biết: “Đồ lễ hiện nay đẹp và sang hơn trước 

nhiều, đủ các loại hoa quả, bánh trái, rượu ngoại, vàng mã cũng được đem từ Sài 

Gòn ra, thôi thì họ có tâm với Thánh với Mẫu thì họ cứ sắm sửa, họ đặt “cung” 

để hầu thì họ bày gì là quyền của họ. Có những bản hội riêng khâu chuẩn bị bày 

đồ lễ cũng phải mất 4 đến 5 tiếng mà có đến bốn, năm người phục vụ. Mình là 

người nhà đền mình cũng phải chiều theo bản hội bởi vì đó là tâm thành của họ 

với Mẫu vì ai đến đây cũng mong Mẫu ban tài, ban lộc, che chở bình an cho bản 

thân và gia đình” [Phụ lục 2, tr.179]. 
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Quan sát tại ban công đồng phủ Tiên Hƣơng (Phủ Dầy) trong một canh 

hầu đêm của bà đồng Y (quận 3- thành phố Hồ Chí Minh)  - đồ lễ chứa đầy một 

xe tải từ ngựa, voi, thuyền rồng, ngũ hổ… đƣợc làm theo đúng kích thƣớc thật 

đến đủ các loại bánh kẹo Tây, rƣợu Tây (chủ yếu là Chivat) đến tiền vàng đô la 

các loại, có đến 8 ngƣời bày biện từ khoảng 17 giờ chiều đến tận 21 giờ đêm 

canh hầu mới chính thức thực hiện. Quan sát hộp tiền phát lộc chủ yếu là mệnh 

giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng và các bó tiền lẻ 

đều thuộc loại nguyên seri. Ƣớc tính chỉ riêng đồ lễ lên tới vài ba trăm triệu 

đồng, chƣa kể tới các loại chi phí khác nhƣ đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ của bản hội 

và lệ phí cho nhà đền, pháp sƣ…. 

Ở một khía cạnh khác, trƣớc đây đồ lễ sau khi đƣợc Thánh chứng ở mỗi 

giá hầu tán đều cho ngƣời dự hầu, không phân biệt ngƣời trong hay ngoài bản 

hội. Nhƣng hiện nay các mâm lộc đƣợc chuyển cho một bộ phận chuyên đóng 

gói, xếp theo từng xuất, đồ lễ tán lộc cũng có sự phân biệt rõ ràng đồng giàu, 

đồng nghèo, con giàu, con nghèo, ngƣời sang trọng, kẻ nghèo hèn, ngƣời trong 

bản hội, khách ngoài tham dự. Xét về bản chất tán lộc trong DXNLLĐ hiện nay 

hoàn toàn do tính chủ động có tính toán của ngƣời chủ lễ. Điều này một lần nữa 

cho thấy các thanh đồng hiện nay coi việc hầu Thánh nhƣ một nghề và hoạt 

động mang tính kinh tế thị trƣờng rõ rệt. 

Tiểu kết  

Trong chƣơng 3 luận án nghiên cứu biến đổi của các thành tố cơ bản cấu 

thành nên diễn xƣớng nghi lễ lên đồng. Vận dụng một số tính chất của lý thuyết 

giao lƣu tiếp biến văn hóa nhƣ “giao lưu tiếp biến tự nguyện, tiếp nhận có chọn 

lọc và tiếp nhận để biến đổi cho phù hợp với cộng đồng” để tiếp cận các thành tố 

cơ bản nhƣ quy trình một buổi diễn xƣớng nghi lễ lên đồng. Các thành tố cơ bản 

cấu thành diễn xƣớng nhƣ làn điệu, âm nhạc, thanh nhạc, nhạc cụ, múa ... cũng 

đƣợc tiếp cận nghiêu cứu xem nhƣ một quy trình giao tiếp năng động trình diễn 



115 

 

trong một không gian văn hóa cụ thể của nó nhằm lý giải về mối quan hệ tƣơng 

tác qua lại của các thành tố nghệ thuật này với những ngƣời tham dự. Luận án 

cũng đã chỉ ra những biến đổi mang tính khách quan, những biến đổi mang tính 

chủ quan của những ngƣời thực hành nghi lễ trong bối cảnh hiện tại. Quan sát 

dƣới góc độ kinh tế thị trƣờng với quy luật cung cầu và cạnh tranh thì những biến 

đổi đó phù hợp với nhu cầu của xã hội đƣơng đại, quan sát dƣới góc độ giao lƣu 

tiếp biến văn hóa thì những biến đổi đó hoàn toàn theo quy luật khách quan. Quan 

sát dƣới góc độ nghệ thuật diễn xƣớng những biến đổi đó mang nhiều tính sáng 

tạo của cá nhân những ngƣời thực hành diễn xƣớng phù hợp với nhu cầu thƣởng 

thức của cộng đồng hƣớng tới cái chân - thiện - mỹ. Nhìn dƣới góc độ tôn giáo tín 

ngƣỡng vẫn nhận thấy thái độ trân trọng linh thiêng của đạo lý uống nƣớc nhớ 

nguồn cũng nhƣ thỏa mãn nhu cầu tín ngƣỡng, tâm linh của con ngƣời. 

Nghệ thuật là sáng tạo, diễn xƣớng nghi lễ lên đồng chỉ đạt đến độ nghệ 

thuật trình diễn khi có sự sáng tạo của chính những ngƣời thực hành nghi lễ biết 

tiếp thu những tinh hoa của các vùng miền để tạo cho mình sự phong phú đa 

dạng và gạt bỏ những yếu tố không phù hợp để diễn xƣớng nghi lễ lên đồng thực 

sự trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
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Chƣơng 4 

NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI 

DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY 

4.1. Nguyên nhân biến đổi 

4.1.1. Những điều kiện lịch sử - xã hội hiện tại 

Trong đời sống xã hội hiện nay, DXNLLĐ ngày càng chứng tỏ sức sống 

mãnh liệt của mình nhất là trong nền kinh tế thị trƣờng - mọi giá trị, mọi nghi lễ, 

kể cả tín ngƣỡng cổ xƣa cũng đƣợc coi nhƣ một thứ sản phẩm, hàng hóa để có 

thể mang ra trao đổi, mua bán, chuyển đổi giá trị này thành giá trị khác theo quy 

luật cung - cầu, vốn là bản chất của nền kinh tế hàng hóa. Sự biến đổi về các 

thành phần thực hành nghi lễ từ thanh đồng, pháp sƣ, hầu dâng, bản hội, sự hỗn 

dung các yếu tố vốn bên ngoài Tứ phủ nhƣ hệ thống thần linh, âm nhạc, múa, 

văn chầu đã làm cho DXNLLĐ hiện nay khác xa với DXNLLĐ truyền thống 

trên tất cả các phƣơng diện cả về hình thức, nội dung và mục đích thờ cúng. 

Điều nổi bật nhất là chính những chủ thể thực hành nghi lễ hiện nay đã coi 

DXNLLĐ là một “nghề” tồn tại nhƣ bao ngành nghề khác trong xã hội. Chính vì 

thế mà cuộc chiến “cạnh tranh” đã, đang và sẽ ngày càng trở nên quyết liệt hơn, 

quy mô hơn và mang tính chuyên nghiệp hơn. Từ sự hình thành “mạng xã hội” 

trong chính bản thân những ngƣời thực hành nghi lễ đến “dịch vụ tâm linh” đáp 

ứng mọi yêu cầu và các nghề khác ăn theo đã là một minh chứng rõ nhất và là 

một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự biến đổi DXNLLĐ hiện nay. 

Xét về phƣơng diện nào đó thì đây là môt hiện tƣợng không mấy tốt đẹp, để lại 

nhiều hệ lụy cho những ngƣời tham dự, bản hội và cho cả xã hội cần đƣợc các 

cấp chính quyền quan tâm và ngăn chặn. Sự chuyển dịch vai trò trung tâm giao 

tiếp giữa thánh thần với con nhang đệ tử thông qua nhân vật trung gian là thanh 

đồng đã làm biến dạng DXNLLĐ truyền thống nói riêng và tín ngƣỡng thờ Mẫu 

nói chung… nhƣ một thời gian dài đã từng tồn tại. 
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Thông tin đa chiều khiến cho con ngƣời có nhiều cơ hội phát triển nhƣng 

cũng không ít những tiềm ẩn rủi ro bởi đa phần đã quen với lối sống, nếp nghĩ 

bình yên, tĩnh tại vốn có của cƣ dân nông nghiệp, với một thời gian dài sống 

trong chiến tranh và cơ chế bao cấp trì trệ. Vì vậy, ở một góc độ nào đó 

DXNLLĐ nói riêng và các nghi lễ tôn giáo khác tồn tại ở Việt Nam thời bấy giờ 

nói chung đã có điều kiện phục hƣng trở lại. Một mặt nhằm giảm tải những bất 

an tâm lý, muốn tìm về sự bình yên, êm ả của cuộc sống, mặt khác một số cƣ 

dân lại tìm đến cửa thánh với quan niệm “có thờ có thiêng - có kiêng có lành”; 

“tiền phất - phật biết”, chủ yếu cầu xin “buôn may - bán đắt”; “mua một bán 

mười”… Và nhƣ thế họ dần chuyển dịch từ nhu cầu hỗ trợ của thần linh về sức 

khỏe, bình an thay vào đó là “tấn tài, tấn lộc”; “thăng quan tiến chức” hay nói 

một cách khác là chủ yếu cầu xin “tiền tài, địa vị”… Đây cũng là một trong số 

những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của DXNLLĐ để phù hợp và thích nghi 

với nhu cầu hiện tại. Đúng nhƣ tác giả Ngọc Mai nhận định “Ở một phương diện 

nào đó, nghi lễ lên đồng còn là tấm gương phản chiếu hiện thực xã hội con 

người Việt Nam…” [49, tr.408]. 

Mặt khác việc phát triển của các phƣơng tiện thông tin đại chúng trong 

quá trình giao lƣu văn hóa giữa các vùng miền trong phạm vi quốc gia và quốc 

tế cũng là nguyên nhân quan trọng tạo ra sự biến đổi và đa dạng của văn hóa 

truyền thống nói chung và DXNLLĐ nói riêng. 

4.1.2. Sự tác động của nền kinh tế hàng hóa 

Sự trở lại của các tín ngƣỡng dân gian nói chung và DXNLLĐ nói riêng 

sau năm 1986 khi đất nƣớc đổi mới về văn hóa, xã hội, chính trị, đặc biệt là 

chuyển dịch từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng - với cơ chế mới 

về kinh tế nhiều thành phần đã mang lại một diện mạo mới cho nền kinh tế nƣớc 

ta, nhất là sau khi chúng ta bƣớc vào hội nhập với nền kinh tế thế giới, hội nhập 

WTO, hội nhập toàn cầu, đa phƣơng hóa quan hệ…  
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Nền kinh tế thị trƣờng phát triển mang lại sự thay đổi không thể phủ nhận 

cho xã hội một diện mạo mới, mang lại sự giàu có và lợi ích thiết thực cho bản thân 

con ngƣời. Tuy nhiên nó hàm chứa cả những cơ hội và thách thức, may mắn và rủi 

ro mà bản thân con ngƣời không chỉ trông chờ vào năng lực của bản thân mà còn 

cần phải cầu cứu đến sự trợ giúp của các lực lƣợng siêu nhiên, huyền bí của thần 

thánh. Dù chƣa có kiểm chứng cũng nhƣ kết quả, chứng cứ xác nhận của khoa học 

kỹ thuật… song ít ra họ cũng tìm đƣợc sự bình yên trong đời sống văn hóa tinh 

thần, và chính điểm tựa tinh thần đó về phƣơng diện nào đó là mảnh đất màu mỡ 

cho tôn giáo, tín ngƣỡng phục hồi và phát triển.  

Thực trạng tại quần thể di tích Phủ Dầy hiện nay cho thấy DXNLLĐ đƣợc 

thực hiện mọi lúc, mọi nơi không kể ngày lễ, ngày hội và đƣơng nhiên các hoạt 

động dịch vụ đi kèm cũng sôi nổi, chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Theo nghiên cứu 

của tác giả Ngọc Mai thì hiện tƣợng này đã xác lập thành một “mạng xã hội” lan 

truyền đến chóng mặt đối với cả ngƣời thực hành nghi lễ lẫn ngƣời tham dự với tƣ 

cách là một “nghề” tồn tại nhƣ bao nghề khác trong xã hội. Tuy nhiên đây là một 

nghề “đặc biệt”, thu nhập, lợi nhuận cao mà chƣa phải chịu một khoản 

“thuế”chính thức của Nhà nƣớc ngoại trừ chi phí theo dạng “lệ làng” thực hiện 

với tinh thần “luật bất thành văn”.  

Có thể nói hiếm có một hiện tƣợng văn hóa tín ngƣỡng nào mà khoảng 

cách giữa giá trị và phản giá trị lại ẩn hiện nhƣ DXNLLĐ. Nhiều nhà nghiên cứu 

văn hóa, nhiều bài viết, thậm chí cả những công trình nghiên cứu đã đề cập đến 

vấn đề này đều có chung một tâm trạng vui - buồn; mừng - lo trƣớc sự hồi sinh 

mạnh mẽ của một hiện tƣợng văn hóa tâm linh độc đáo với tính chất “mở” và 

“quyền lực mờ” này. Có thể kể đến bài viết “Trang phục hầu đồng đang biến 

tướng một cách dị hợm” của nhà nghiên cứu văn hóa Thanh Phương”(2014), 

tác giả Quỳnh Vân với bài “Gạt bỏ biến thái để chầu văn được toàn vẹn” 

(2012). Gần đây nhất là hàng loạt bài viết trên tạp chí Nhân dân hàng tháng số 
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238 (2/2017) nhƣ “Khi thần quyền trở lại” của tác giả Phạm Ngọc Tiến; “Từ 

cấm cản trở thành… di sản” của tác giả Mỹ Trân; “Muôn mặt hầu đồng” của 

tác giả Thanh Chƣơng; “Khi nghệ sĩ lên đồng” của tác giả Trần Mỹ và đặc biệt 

là một số trả lời phỏng vấn của tác giả Nguyễn Chí Bền trong bài viết “Tôi 

không lo hầu đồng biến tướng” đã là một minh chứng cho thấy sự quan tâm, lo 

lắng và cũng là một trong những nguyên nhân biến đổi của DXNLLĐ hiện nay. 

Trong bất cứ một hoạt động, một hiện tƣợng nào tồn tại trong xã hội thì con 

ngƣời bao giờ cũng là một nhân tố trung tâm. Sự chuyển dịch của DXNLLĐ 

trong xã hội hiện tại cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nó tồn tại tại các đền, 

phủ, miếu trong các lễ hội hiện nay với tƣ cách là dịch vụ tâm linh. Trong nền 

kinh tế thị trƣờng, đã là dịch vụ hay nói khác đi là một nghề đều phải hoạt động 

theo quy luật vốn có của nó, nghĩa là phải có ngƣời mua, kẻ bán, sự đổi trác qua 

lại sinh lời theo quy luật cung - cầu. Biểu hiện trở thành “nghề” đầu tiên của 

DXNLLĐ hiện nay đƣợc thể hiện rõ nhất là sự phân định rõ rệt theo chuyên môn 

hóa của một dây truyền sản xuất. 

Sự bùng phát của DXNLLĐ với tƣ cách là một “nghề” không chỉ bó hẹp 

trong khuôn khổ của đối tƣợng thực hành nghi lễ nhƣ: nghề thanh đồng, nghề 

pháp sƣ, nghề hầu dâng, nghề hát văn chầu, nghề cung văn… mà còn kéo theo 

cả hàng loạt các nghề khác cùng tồn tại nhƣ nghề vàng mã, nghề may khăn chầu 

áo ngự… và xuất hiện thêm nghề môi giới. Kèm theo đó là cả một hệ thống dịch 

vụ tâm linh khép kín phục vụ tận nơi từ chỗ ăn, nghỉ, mua sắm đồ lễ, pháp sƣ… 

Và lẽ dĩ nhiên, cùng với sự bùng phát là sự chuyển màu của DXNLLĐ đã và 

đang là một hồi chuông báo động, cảnh tỉnh cho sự biến đổi có chiều hƣớng mê 

tín dị đoan, nhảm nhí, buôn thần bán thánh, trục lợi cá nhân là một ranh giới rất 

mong manh.  

Về phƣơng diện nào đó sự biến đổi của diễn xƣớng nghi lễ lên đồng trong 

nền kinh tế hàng hóa nhƣ một yếu tố kích cầu cho nhiều nghề truyền thống phát 
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triển, phục hồi trở lại. Về phƣơng diện an sinh xã hội, với quy mô vừa và nhỏ 

cũng đã giải quyết, huy động đƣợc nhiều nguồn lực, mở rộng cơ hội việc làm 

cho nhiều cá nhân, hộ gia đình thậm chí cả một làng nghề. Tuy nhiên khi hoạt 

động với tƣ cách “nghề” thì cả chủ thể và khách thể thực hành DXNLLĐ đều 

tuân thủ theo quy luật cạnh tranh lành mạnh hay không lành mạnh trên phƣơng 

diện tâm linh, tín ngƣỡng cũng là điều đáng phải suy nghĩ bởi đây có thể là 

nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm phá vỡ tính đặc thù và những đặc điểm 

riêng của DXNLLĐ truyền thống, một thành tố quan trọng trong nghi lễ thờ 

Mẫu Tam phủ đã đƣợc ngƣời Việt bảo lƣu, gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ. 

4.1.3. Chính sách ứng xử với tôn giáo của Đảng và Nhà nước 

Từ khi nƣớc ta bƣớc vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi có Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII “Về việc xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong đó có 

nhiệm vụ hết sức quan trọng về xây dựng nền văn hóa đó là bảo tồn, kế thừa, phát 

huy các di sản văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống… Coi lễ hội là một di sản 

văn hóa phi vật thể, là một hình thức sinh hoạt văn hóa lâu đời của nhân dân, một 

bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội… Bám sát chủ trƣơng của Đảng và Nhà 

nƣớc ngày 2/6/1994 UBND tỉnh Nam Hà trƣớc đây (nay là tỉnh Nam Định) đã 

ban hành một số quy chế, quy ƣớc, tiêu chuẩn nếp sống văn hóa, lễ hội văn hóa… 

Sau khi tỉnh Nam Định đƣợc tái lập, đầu năm 1998 trên cơ sở nghị quyết 04 của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 252/QĐ-UB ngày 17/1/1998 

thay thế cho Quyết định 463/QĐUB ngày 02/6/1994. Trong bối cảnh đó, các lễ 

hội trên địa bàn Nam Định đã trở lại hoạt động phong phú và đa dạng. Đặc biệt lễ 

hội Phủ Dầy với 20 điểm di tích đền, đình, phủ, chùa, lăng; trung tâm là phủ Tiên 

Hƣơng và Vân Cát đã có mấy chục năm không mở hội đƣợc khôi phục cho phép 

mở hội lại. Trƣớc đây lễ hội Phủ Dầy đã có một thời gian dài bị gián đoạn không 

đƣợc tổ chức vào những thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ XX với nhiều lý do khác 
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nhau. Lễ hội Phủ Dầy đƣợc chính thức mở lại sau 3 năm mở thử nghiệm (1995, 

1996, 1997) đến năm 1998 lễ hội đƣợc nhà nƣớc cho phép mở chính thức, với 

thần chủ của các đình, phủ, miếu đặc biệt là Mẫu Liễu Hạnh và hoạt động 

DXNLLĐ là một thành tố quan trọng của nghi lễ thờ Tam phủ - Tứ phủ (thờ 

Mẫu) của ngƣời Việt.  

Nhìn vào thực tế và lịch sử phát triển của thực hành tín ngƣỡng này có thể 

nhìn nhận một cách công tâm hơn. Có lẽ đây là một trong số rất ít hoạt động “cá 

thể tự thân tồn tại mà không cần đến những kêu gọi tài trợ kinh phí bảo tồn từ 

phía nhà nƣớc” (theo quan điểm nhìn nhận của giáo sƣ tiến sĩ Nguyễn Chí Bền trả 

lời phỏng vấn trên báo chí báo Nhân dân hàng tháng số 238 vào tháng 02/2017). 

Mặt khác nó tồn tại bền bỉ trải qua những biến cố thăng trầm của bản thân số phận 

hoạt động thực hành tín ngƣỡng DXNLLĐ qua nhiều giai đoạn lịch sử vẫn tiếp 

tục hoạt động, phát triển cho đến khi đƣợc nhà nƣớc và xã hội nhìn nhận đánh giá 

một cách khách quan, đúng mực. Sau nhiều năm dài tồn tại với nhiều số phận 

khác nhau, tháng 9/2013 “Nghi lễ chầu văn của người Việt” ở Nam Định chính 

thức đƣợc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật 

thể thuộc loại hình “nghệ thuật diễn xƣớng dân gian” và “ tập quán xã hội”. Đặc 

biệt vào hồi 17h15' giờ địa phƣơng (21h15' giờ Việt Nam) ngày 01/12/2016 tại 

phiên họp Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 

của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, Cộng hòa Dân chủ Liên bang 

Etiôpia, di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã 

chính thức đƣợc UNESCO ghi danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của 

nhân loại. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận theo góc độ mặc định của một số chủ đền, 

thanh đồng, con nhang đệ tử và một số ngƣời dân về việc UNESCO ghi danh 

“Nghi lễ thờ Tam phủ của người Việt” công nhận là DXNLLĐ trở thành di sản 

văn hóa phi vật thể của nhân loại là không chính xác vì nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ 

bao gồm nhiều yếu tố nhƣ cúng, tế, hát văn chầu, trò chơi dân gian, lễ hội, nghi lễ 
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lên đồng …. Đây cũng là một quan niệm sai lầm và là nguyên nhân dẫn đến việc 

biến đổi hoạt động DXNLLĐ trong thời gian tới. 

4.1.4. Sự xác lập “đẳng cấp” và dấu ấn sáng tạo cá nhân của các 

thanh đồng 

Trong các cuộc DXNLLĐ hiện nay, sự xác lập các bản hội “giàu sang” và 

các thanh đồng “đẳng cấp” cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự 

biến đổi DXNLLĐ. Một bản hội đƣợc cho là “giàu sang” thì phải đƣợc dẫn dắt 

bởi một thanh đồng “đẳng cấp”. Muốn vậy, ngoài mối quan hệ với các thành 

phần trong xã hội nhằm nâng cao vị thế của bản hội thì thanh đồng cũng phải có 

khả năng diễn xƣớng. Để nhận đƣợc những lời khen từ các con nhang đệ tử 

“cậu ấy, cô ấy hầu đẹp, hầu sang” hoặc “múa đồng đẹp”, hoặc “ hầu có thần 

thái”...  thanh đồng cũng phải tìm tòi, học hỏi, sáng tạo để tạo dựng nét riêng 

của mình. Thông qua quá trình khảo sát thực tế, thâm nhập trực tiếp vào các bản 

hội và phỏng vấn sâu một số thanh đồng nhƣ cậu đồng T (phố Hai Bà Trƣng - 

TP Nam Định); cô đồng D (còn gọi là D Tân đảo ở khu Liên Cơ - thành phố 

Nam Định) hoặc cô đồng H (thủ nhang phủ Tiên Hƣơng - Vụ Bản - Nam Định) 

có thể thấy mỗi thanh đồng có những nét riêng đặc trƣng: “hầu oai phong” nhƣ 

cậu T; “hầu duyên dáng, long lanh” nhƣ đồng D Tân đảo; “hầu thần thái” nhƣ 

cô đồng H Tiên Hƣơng. Có thể nói trong số những nguyên nhân trực tiếp dẫn 

đến sự biến đổi chủ yếu trong diễn xƣớng của lên đồng chính là quá trình tạo 

dựng “dấu ấn cá nhân” của các thanh đồng. Từ ngôn ngữ “múa thiêng”, đến 

lựa chọn cung văn, hầu dâng cũng nhƣ phục trang đạo cụ trong các giá hầu với 

quan niệm “phải đẹp”; “phải sang”; “phải khác lạ”. Thực tế là các thanh đồng 

chuyên hầu trong các đền, phủ, miếu thì học hỏi, bắt chƣớc theo các diễn viên 

hầu đồng trên sân khấu hoặc thông qua quá trình giao lƣu văn hóa các vùng 

miền cũng nhƣ học hỏi, bắt chƣớc, pha trộn các loại hình nghệ thuật trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng để tìm cái gọi là “thời đại”, cái “đổi mới”; cái 
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“thời thượng” mà ít quan tâm đến bản chất “ứng tác ngẫu nhiên” của thể loại 

“múa thiêng”. Phục trang thì muôn màu muôn vẻ tùy theo ý thích và “gu thẩm 

mỹ” của cá nhân các thanh đồng, miễn sao là họ cảm thấy đẹp và sang ít chú ý 

đến những đặc tính về kiểu dáng, hoa văn, họa tiết, đặc trƣng của các vùng 

miền... Vì thế có thể nhận định rằng ngoài những yếu tố nhƣ điều kiện lịch sử - 

xã hội hiện tại; sự tác động của nền kinh tế hàng hóa cũng nhƣ sự cởi mở trong 

cách ứng xử với tôn giáo tín ngƣỡng của Đảng và Nhà nƣớc trong xã hội hiện 

nay thì nhận thức của chính các chủ thể diễn xƣớng trong quá trình tạo dựng 

“dấu ấn cá nhân” và “đẳng cấp” là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến biến đổi 

DXNLLĐ hiện nay. 

4.2. Nhận thức xã hội về diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 

Vốn chỉ là một thành tố bên cạnh hệ thống nghi lễ và lễ hội phong phú, 

nhƣng DXNLLĐ ngày càng trở nên nổi tiếng và đƣợc chú ý hơn nhất là sau thời 

điểm đƣợc Đảng và Nhà nƣớc công nhận là di sản phi vật thể quốc gia và 

UNESCO vinh danh.. Riêng chỉ từ một hoạt động nghi lễ tín ngƣỡng ban đầu có 

chỗ đứng khiêm nhƣờng nếu không nói là bị cấm kỵ và có cái nhìn không mấy 

thiện cảm trong nhận thức chung của xã hội nay trở thành di sản văn hóa phi vật 

thể đã chứng minh đƣợc biến đổi về nhận thức của xã hội đối với hoạt động 

DXNLLĐ . Từ chỗ bị coi là mê tín dị đoan với những ánh mắt, cách nhìn nhận 

miệt thị và bị cấm phải tồn tại một cách chui lủi trong dân gian đến khi đƣợc 

công khai hoạt động và trở thành một thành tố của di sản văn hóa phi vật thể của 

nhân loại, DXNLLĐ đã trải qua một chặng đƣờng đầy cam go cùng với sự bảo 

lƣu, gìn giữ và phát huy của những ngƣời thực hành tín ngƣỡng và các nhà 

nghiên cứu văn hóa cộng với sự kịp thời vào cuộc của các cơ quan quản lý Nhà 

nƣớc cho thấy sự biến đổi nhận thức về hoạt động nghi lễ này không chỉ dừng 

lại ở cộng đồng xã hội mà ngay chính trong tƣ duy của những nhà quản lý văn 

hóa các cấp. 
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Sự biến đổi nhận thức đó còn thể hiện khi đại sứ Phạm Sanh Châu, ngƣời 

có mặt tại phiên họp toàn thể của UNESCO công bố thực hành tín ngƣỡng thờ 

Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân 

loại.” Nhìn sự “nhảy lên”; “chắp tay lạy” hội đồng xét duyệt di sản của thanh 

đồng Trần Thị Vân (thủ nhang phủ Nấp - Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định) hay sự 

“vui mừng reo hò” của thanh đồng Thanh Huệ - con gái bà Trần Thị Duyên 

(thƣờng gọi là bà Đức - gọi tên chồng là ông từ Trần Viết Đức - thủ nhang phủ 

chính Tiên Hƣơng - Vụ Bản - Nam Định) đã phần nào minh chứng cho sự thăng 

trầm về nhận thức của cộng đồng, những ngƣời quản lý và làm khoa học về hoạt 

động DXNLLĐ trong nghi lễ thờ Tam phủ của ngƣời Việt. Theo nhận định của 

Mỹ Trân “xã hội cũng ngày một nhìn nhận những ông đồng, bà đồng ngày nay 

bằng con mắt thiện cảm hơn, cởi mở hơn, thậm chí còn có phần tôn trọng, kính 

nể…” [89, tr.17]. Tuy nhiên nhìn cảnh lên đồng nở rộ ở Phủ Dầy và nhiều đền 

phủ khác trong dịp đầu xuân 2017, nhà nghiên cứu Thanh Chƣơng phải thốt lên 

“rằng hay thì thật là hay nhưng cũng không ít lo âu”[89, tr.21] bởi trái với tình 

cảnh nhiều di sản văn hóa có nguy cơ mai một, tín ngƣỡng thờ Mẫu lại có nguy 

cơ “lạm phát” và các dịch vụ tâm linh đua nhau nở rộ với muôn hình vạn vẻ khác 

nhau. Một số thanh đồng còn tiết lộ, trƣớc đây họ có phần e dè kín đáo vì 

DXNLLĐ  bị coi là mê tín dị đoan thì nay “chẳng có gì phải ngại ngùng, thỏa 

sức thực hành…”. Vì đã có “bảo bối” khi đƣợc UNESCO ghi danh. Nhƣng cũng 

chính họ lại lo lắng mà than thở rằng: “Thời buổi này vàng thau lẫn lộn. Chúng 

tôi có căn mới ra trình đồng mở phủ, giờ nhiều người chẳng có căn, không biết 

phép tắc nhà Thánh cũng đua đòi ra hầu Thánh…”.(Tƣ liệu phỏng vấn sâu thanh 

đồng Nguyễn Văn T - Cậu T Bến Ngự Nam Định ngày 07/4/2017 tại phủ Tiên 

Hƣơng). Đây cũng sẽ là một yếu tố không nhỏ khi thực tế những ngƣời thực hành 

DXNLLĐ đã biến đổi coi việc thực hành tín ngƣỡng nhƣ một “nghề” hoạt động 

theo quy luật cung - cầu…  Và chắc chắn sẽ dẫn đến sự biến đổi nhận thức xã hội 
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về hoạt động tín ngƣỡng này khi nó biến đổi theo trào lƣu, xu thế của văn hóa 

hiện tại. Phải thừa nhận rằng có nhiều quan điểm tồn nghi xung quanh DXNLLĐ 

hiện nay cũng có những nảy sinh tiêu cực trong việc lợi dụng tính mờ của nghi lễ 

để trục lợi cá nhân. Nhƣng nghiên cứu sâu và nhìn nhận hiện tƣợng này ở nhiều 

góc độ thì DXNLLĐ vẫn có những giá trị nhất định. Ở phƣơng diện nào đó nó vẫn 

phù hợp và phát huy tác dụng về tâm lý, tính cách của ngƣời Việt xƣa và nay. Đến 

với thực hành DXNLLĐ có thể thấy những ngƣời phụ nữ và những nhóm ngƣời dễ 

bị tổn thƣơng dễ dàng tìm thấy chỗ dựa trong một cộng đồng cùng đức tin hay từ 

việc cùng nhau thực hành cúng bái họ trở thành bạn bè, đối tác làm ăn, thậm chí trở 

thành bạn tình. Nhƣ vậy niềm tin vào thánh thần đã chuyển hóa thành niềm tin 

trong thực tại đó chính là nét đẹp và giá trị họ có đƣợc khi cùng nhau thực hành 

nghi lễ. Hơn nữa dƣới tác động nhiều chiều dẫn đến sự biến đổi DXNLLĐ nhƣ tạo 

cho mình một cú hích trong việc sáng tạo, tạo ra những cảm xúc mới, hình thức 

mới mang tính thẩm mỹ cao, nó thu hút cộng đồng không chỉ trong niềm tin thần 

thánh mà cả trong việc thƣởng thức nghệ thuật thông qua diễn xƣớng của nghi lễ. 

Từ đó họ tự cảm nhận và có cách nhìn đa diện đối với hiện tƣợng văn hóa tâm linh 

độc đáo này. 

4.3. Những vấn đề đặt ra với diễn xƣớng nghi lễ lên đồng hiện nay 

4.3.1. Vấn đề lịch sử hóa, địa phương hóa trong diễn xướng nghi lễ lên 

đồng hiện nay 

Theo quan điểm của tác giả Ngô Đức Thịnh: “Hệ thống thần linh Tứ phủ 

về bản chất chỉ là sự thần hóa, một thuộc tính hay hóa thân của Mẫu quyền 

năng thành ngũ vị quan lớn, tứ phủ chầu bà, các ông Hoàng, các cô, các cậu…” 

[72, tr.265]. Sự hiện diện của Thánh Mẫu tối cao là Liễu Hạnh Thánh Mẫu (Tiên 

Thiên Thánh Mẫu) là con ngƣời có nguồn gốc là tiên nữ trên thiên đình nhƣng 

đầu thai thành ngƣời trần (quá trình tam sinh - tam hóa) có đời sống bình 

thƣờng, có chồng, có con, đã từng giao du với nhiều danh nhân thiên hạ là một 
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minh chứng rõ nét nhất cho chiều hƣớng lịch sử hóa. Hơn nữa theo quan niệm 

dân gian ngũ vị quan lớn đã từng đƣợc gắn với các nhân vật lịch sử nhƣ: quan 

tam phủ đƣợc gắn với một võ tƣớng thời Hùng Vƣơng, quan lớn Tuần Chanh 

(quan đệ ngũ) là Cao Lỗ một danh tƣớng thời An Dƣơng Vƣơng, lại có nơi gắn 

ông với một võ tƣớng thời Trần, Quan đệ nhị tƣơng truyền là Lê Sát đã từng 

chém đầu Liễu Thăng… Sắc thái địa phƣơng hóa còn thể hiện rõ ở các giá đồng 

Trần triều (dòng thanh đồng). Ngũ vị quan lớn ở đây lại là: quan đệ nhất Trần 

Quốc Hiến, quan đệ nhị Trần Quốc Nghiêm, quan đệ tam Trần Quốc Tảng, quan 

đệ tứ Trần Quốc Uy, quan đệ ngũ Phạm Ngũ Lão. Trong đó 4 vị quan đầu là con 

trai Trần Hƣng Đạo, còn vị thứ 5 là con rể của ngài. Trong các buổi thực hành 

DXNLLĐ thuộc dòng thanh đồng thì chủ yếu là các vị quan lớn nhập đồng để 

chữa bệnh, trị tà ma còn ít khi Đức Thánh Trần nhập đồng, song vẫn phải mƣợn 

uy danh của ngài mới có thể trừ tà, trị ma, chữa bệnh đƣợc.  

Trong các hàng chầu, hàng quan nhiều vị thần linh cũng đƣợc gắn với vai 

trò lịch sử nhƣ chầu lục tƣơng truyền là con gái Tản Viên Sơn Thánh, chầu mƣời 

là viên tƣớng ngƣời Tày đánh tan quân Liễu Thăng ở Ải Chi Lăng, hay đệ ngũ là 

công chúa nhà Lý, chầu Thác Bờ tƣơng truyền là mẹ nuôi của Lê Lợi… Các ông 

Hoàng nhiều vị cũng đƣợc gắn vào những nhân vật lịch sử nhƣ ông Hoàng Đệ 

nhất là danh tƣớng của Lê Lợi, ông Hoàng Đôi là ngƣời Dao cầm quân ở vùng 

Cẩm Phả; ông Hoàng Bơ (Ba) có công phò vua giết giặc; ông Hoàng Lục tức 

tƣớng Trần Lƣu đánh đuổi giặc Minh; ông Hoàng Bảy là quan triều đình trấn giữ 

các vùng Lào Cai, Yên Bái; ông Hoàng Mƣời là quan văn thời Lê ngƣời Nghệ 

An … Ngoài ra một số vị thần linh hàng cô, cậu cũng đều đƣợc gắn với các nhân 

vật lịch sử. 

Trong quá trình phát triển hiện nay, cộng thêm với quan niệm “có thờ có 

thiêng, có kiêng có lành” và đặc biệt là “Thánh làng nào làng nấy thờ”  thì chiều 

hƣớng địa phƣơng hóa có phần pha tạp, hỗn loạn, nhiều khi có “thanh đồng còn 
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thực hiện những giá thần linh mang nguồn gốc địa phương rất lạ, làm các cung 

văn lúng túng khi hát thỉnh mời hoặc hát ca ngợi công tích” [49, tr.182]…  

Hiện tƣợng sáng tạo nghệ thuật mới này phần nào chứng tỏ chiều hƣớng 

lịch sử hóa và địa phƣơng hóa của DXNLLĐ , song theo nhà nghiên cứu văn 

hóa Đặng Hoành Loan “Cùng với một số biến tướng trong cung cách hành lễ, 

tín ngưỡng đang có chiều hướng pha loãng, làm cho âm nhạc trong DXNLLĐ 

suy giảm âm sắc, suy giảm tính căn nguyên vốn có, đồng thời làm cho nội dung 

văn hóa cao siêu của một hình thức tín ngưỡng được nâng lên tầm triết học trở 

nên tầm thường” [94, tr.61]. 

Việc nhân thần hóa, lịch sử hóa, địa phƣơng hóa các vị thánh Tứ phủ hiện 

tại ở Nam Định nói riêng và cả nƣớc nói chung không chỉ phản ánh trong các bài 

văn chầu kể lại lai lịch, sự tích mà nhân dân ở các vùng đó còn lƣu truyền nhiều 

huyền thoại, dị bản khác nhau liên quan tới cuộc đời và công tích của các vị thần 

đó, không những thế còn gắn thần linh Tứ phủ với lịch sử dựng nƣớc và giữ 

nƣớc của dân tộc là một chiều hƣớng tự biến đổi nhằm thích ứng với nhu cầu 

của nhân dân. Tuy là thế giới thần linh, siêu nhiên và đầy quyền năng xong vẫn 

gần gũi với đời sống con ngƣời, giúp con ngƣời vƣợt qua những vận hạn, rủi ro 

(ít nhất là trong tâm lý) mang lại cho họ lộc, tài, và sức khỏe… và nhƣ vậy “lòng 

yêu nước đã được tín ngưỡng hóa, linh thiêng hóa” [72, tr.267].  Nói theo tác 

giả Ngô Đức Thịnh thì đó là “một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được tín ngưỡng 

hóa và đi vào thế giới tâm linh của mỗi con người” [72, tr.267]. Tính địa 

phƣơng hóa cũng góp phần tạo sự đa dạng, phong phú mang màu sắc riêng phù 

hợp với tâm lý và nhu cầu của ngƣời dân địa phƣơng, vùng miền tạo thành một 

chiều hƣớng mang nhiều yếu tố tích hợp văn hóa. 

4.3.2. Vấn đề sân khấu hóa diễn xướng nghi lễ lên đồng 

Theo quan điểm của tác giả Ngô Đức Thịnh “DXNLLĐ là một loại hình 

diễn xướng dân gian gắn liền với tín ngưỡng trong các lễ hội” [74, tr.158]. 
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Trong giai đoạn hiện nay DXNLLĐ đã chuyển mình, không dừng lại ở đền, 

miếu, phủ mà bƣớc lên sân khấu nhằm tái hiện lại những giá đồng cổ xƣa trên 

nhiều phƣơng diện, nhiều loại hình nghệ thuật nhƣ tuồng, rối, kịch hình thể… 

đặc biệt là sân khấu chèo. 

Khởi điểm của việc đƣa DXNLLĐ lên sân khấu phải kể đến vai trò tiên 

phong, táo bạo của nhà hát Chèo Trung ƣơng, nay là nhà hát Chèo Việt Nam. 

Năm 1992, giám đốc nhà hát chèo Trung ƣơng, đạo diễn Bùi Đức Hạnh đã 

sớm nhận ra những giá trị tinh hoa của DXNLLĐ. Nó là sự tổng hòa các yếu 

tố nghệ thuật kết hợp một cách bài bản tinh tế giữa đàn, hát, múa, phục trang, 

đạo cụ, lời văn và hình thức diễn xƣớng để tạo thành một chỉnh thể thống 

nhất độc đáo, mang đầy tính huyền bí, tâm linh nhƣng không kém phần hấp 

dẫn. Cùng với sự cộng tác của nghệ sĩ nhân dân Trần Minh, hai nghệ sĩ đã 

nghiên cứu, sƣu tầm trong dân gian và quyết định chọn ba giá: Cô Bơ Thoải, 

ông Hoàng và Cô Đôi Thƣợng Ngàn là các giá tiêu biểu có sự tích và nhiều 

yếu tố phù hợp với sân khấu hóa để thử nghiệm trên sân khấu với phần biên 

tập của nhạc sĩ Hoàng Kiều và cung văn giàu kinh nghiệm vốn cổ là NSƢT 

Đặng Công Tấu, nghệ sĩ hát Khắc Tƣ… Tuy nhiên vào thời điểm đó 

DXNLLĐ chƣa đƣợc định danh thân phận rõ ràng giữa mê tín dị đoan và giá 

trị nghệ thuật vì vậy có thể nói việc công khai hình thức diễn xƣớng của tín 

ngƣỡng thờ Mẫu trên sân khấu của ông Bùi Đức Hạnh là một ý tƣởng mới 

mẻ, sáng tạo, đột phá và có phần liều lĩnh. 

Năm 1995 đoàn Chèo Nam Định lần đầu tiên đƣa “Ba giá đồng” lên sân 

khấu (sao chép lại của Nhà hát Chèo Trung ƣơng) do nghệ sĩ nhân dân Trần Minh 

biên đạo với ba giá: Cô Đôi Thƣợng Ngàn; Cô Bơ Thoải phủ và ông Hoàng do 

nghệ sĩ Thu Hƣơng (Hƣơng khểnh) thủ vai thanh đồng đã nhận nhiều lời khen - 

chê và những ý kiến trái chiều. Đó cũng là lẽ thƣờng trong quá trình sáng tạo, thử 

nghiệm của một loại hình nghệ thuật dân gian tín ngƣỡng mà vị trí của nó khởi 
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nguồn từ trƣớc bệ thờ trong các đền - miếu - phủ vốn tồn tại lâu đời trong tiềm 

thức dân gian. Mặt khác, DXNLLĐ xuất hiện trên sân khấu đã phần nào làm mất 

đi sự “độc tôn” của các thanh đồng vốn coi mình là “con của Thánh” và chỉ có 

mình đƣợc làm công việc “hầu Thánh”. Năm 2003, nhạc sĩ Đỗ Ngọc Vƣợng, 

trƣởng đoàn Chèo Nam Định mới sƣu tầm, viết nhạc và dàn dựng 5 giá hầu đồng 

bao gồm: giá Mẫu Thƣợng Thiên; giá Quan Tuần Tranh; giá Cô Đôi Cam Đƣờng; 

giá Ông Hoàng Mƣời; giá Cô Bé Đông Cuông. Phải nói rằng với đoàn Chèo Nam 

Định, đây cũng là sự đột phá táo bạo, đầy quyết tâm của trƣởng đoàn, nhạc sĩ Đỗ 

Ngọc Vƣợng bởi khen cũng nhiều, chê cũng không ít song dù sao cũng phải thừa 

nhận ít nhiều 5 giá đồng ngày ấy cũng phần nào làm thay đổi diện mạo của đoàn 

Chèo trên nhiều phƣơng diện kể cả uy tín lẫn thu nhập trong giai đoạn sân khấu 

nói chung, sân khấu chèo nói riêng phải đối diện với nhiều khó khăn… Năm 2010 

nhân kỷ niệm 710 năm ngày kỵ của Đức Thánh Trần, bản thân NCS cũng đƣợc 

đoàn Chèo mời dựng giá hầu Trần Hƣng Đạo để diễn khai mạc phục vụ lễ hội đền 

Trần. Những năm sau lần lƣợt các giá khác đƣợc dàn dựng để bổ sung vào danh 

mục các tiết mục của đoàn nhƣ giá Cô Chín (nghệ sĩ Diệu Hằng); giá Chúa Thác 

Bờ (nghệ sĩ Trần Hằng); giá Ông Hoàng Bảy (nghệ sĩ Ngọc Hùng); giá Ông 

Hoàng Mƣời (nghệ sĩ Bích Thủy); giá Cậu bé (nghệ sĩ Thanh Vân)… Gần đây 

nhất vào cuối năm 2016 nhà hát Chèo Nam Định tiếp tục dàn dựng thêm ba giá 

mới nữa là: cô Sáu Sơn Trang, quan Đệ Tam, Chầu Mƣời đều do nghệ sĩ Kim 

Khánh thủ vai thanh đồng. Có thể nói rằng sự tái hiện liên tục các giá đồng trên 

sân khấu phần nào cho thấy chiều hƣớng phát triển chuyển hóa từ “cõi thiêng” 

sang “cõi tục” của DXNLLĐ . Ngay cả DXNLLĐ diễn ra tại các đền, miếu, phủ 

hiện nay cũng “chủ yếu mang tính trình diễn nghi lễ hơn là thực hành các nghi 

thức tôn giáo bí hiểm” [49, tr.429]. 

DXNLLĐ đến với sân khấu tuồng vào năm 2007. Theo nghệ sĩ nhân dân 

Hƣơng Thơm - nhà hát Tuồng Việt Nam (phỏng vấn 27/4/2014), đầu tiên nhà 
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hát dàn dựng ba giá, rồi năm giá, bảy giá… chủ yếu là các giá tiêu biểu nhƣ: cô 

Đôi Thƣợng Ngàn, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mƣời, chầu Đệ Nhất, Đệ Nhị, 

Đệ Tam… tùy thuộc vào nhu cầu của khán giả. 

Với loại hình nghệ thuật múa rối thì DXNLLĐ đến muộn hơn một chút. 

Biểu diễn lên đồng trên sân khấu của nhà hát Múa Rối Việt Nam đƣợc thể hiện vào 

năm 2013, thông qua phƣơng thức biểu đạt của rối cạn nên không mang tính tái 

hiện nghi lễ mà lấy những yếu tố then chốt, biểu trƣng của DXNLLĐ và thể hiện 

thông qua ngôn ngữ đặc thù của nghệ thuật múa rối. Năm 2014 chƣơng trình “Nhịp 

điệu quê hương” tại lễ hội Harmony Wold Puppet Carnival của Nhà hát Múa Rối 

Việt Nam đã vƣợt qua 856 vở diễn của 160 đoàn đến từ hơn 80 quốc gia để giành 

giải quán quân duy nhất [Phỏng vấn bà Ngô Thanh Thủy - giám đốc nhà hát Múa 

Rối Việt Nam 7/1/2014…]. 

Gần đây nhất là vở diễn “Tâm linh Việt” của đoàn kịch thể nghiệm nhà hát 

Tuổi trẻ đã đƣa hầu đồng lên sân khấu trong một vở diễn trọn vẹn dƣới bàn tay 

của nghệ sĩ nhân dân Lan Hƣơng cùng sự cộng tác của danh hài nghệ sĩ ƣu tú 

Hoài Linh, nghệ sĩ ƣu tú Văn Chƣơng… đã khoác lên mình diễn xƣớng chầu văn 

- hầu đồng một diện mạo mới đầy sáng tạo và hấp dẫn. Hay vở diễn “Tứ phủ” - 

nhà hát Việt - của đạo diễn Việt Tú cũng đã trình làng thể hiện rõ, đậm nét các 

yếu tố đặc trƣng của DXNLLĐ ngay từ trong tên gọi của vở diễn “Tứ phủ”. 

Nhƣ vậy DXNLLĐ không chỉ phát triển mạnh mẽ ở các đền, miếu, phủ mà 

trên sân khấu cũng tƣng bừng không kém trên nhiều loại hình sân khấu chèo, tuồng, 

kịch, cải lƣơng, rối, hình thể… Đúng nhƣ tác giả Ngô Đức Thịnh đã khẳng định trên 

tựa đề một cuốn sách “Lên đồng chẳng của riêng ai”. 

Tuy vậy, DXNLLĐ trên sân khấu vẫn có sự khác biệt căn bản với 

DXNLLĐ tại các đền, phủ, miếu. Bởi lẽ trên sân khấu tạo ra một sản phẩm nghệ 

thuật mang tính chuyên nghiệp đƣợc hình thành từ nhiều chủ thể sáng tạo nhƣ 
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diễn viên, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, âm thanh, ánh sáng, dàn diễn viên hát cùng 

dàn nhạc… với những chuyển đổi nhất định về chức năng. Từ không gian 

thiêng, thời gian thiêng, nghi thức thiêng chuyển sang một không gian mang tính 

thế tục. Từ một nghi lễ thực hành tôn giáo phục vụ cho đời sống tâm linh của 

các con nhang đệ tử, sang một sản phẩm nghệ thuật trình diễn phục vụ công 

chúng đại trà… Vì vậy cộng đồng xã hội nhìn chung họ không quá cầu kỳ, khắt 

khe trong việc đánh giá về tính chuẩn mực của các yếu tố thực hành nghi lễ nhƣ 

không gian, hát văn chầu… mà phần lớn họ chỉ chú ý đến sự ngọt ngào trong 

từng làn điệu, phục trang đẹp, sân khấu lộng lẫy, và múa đẹp, cô đồng xinh 

đẹp… Đó cũng là một nét đặc thù trong chiều hƣớng biến đổi của DXNLLĐ 

hiện nay. Dù sao thì vẫn dễ dàng nhận thấy DXNLLĐ ở các đền, miếu, phủ và 

trên sân khấu cũng có nhiều sự khác biệt. 

Bảng 4.1: So sánh sự biến đổi giữa diễn xƣớng nghi lễ lên đồng tại các 

đền, phủ, miếu và diễn xƣớng nghi lễ lên đồng trên sân khấu 

TTT 
DXNLLĐ 

tại các đền - miếu - phủ 

DXNLLĐ 

trên sân khấu 

1 

Không gian trình diễn phải là không 

gian thiêng tại các đền, miếu, phủ hoặc 

các điện tƣ gia nơi có ban thờ Thánh 

Mẫu. 

Không gian không nhất thiết 

phải là không gian thiêng, nếu 

có cũng chỉ là những không 

gian thiêng tạo dựng bằng các 

yếu tố, phƣơng tiện hỗ trợ tại 

sân khấu biểu diễn. Cũng có 

trƣờng hợp biểu diễn phục vụ lễ 

hội nhƣng chủ yếu tại hội 

trƣờng, sân đình, cửa đền, 

phủ… không phải trƣớc bệ thờ 

Thánh 
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TTT 
DXNLLĐ 

tại các đền - miếu - phủ 

DXNLLĐ 

trên sân khấu 

2 

Thời gian chủ yếu vào mùa lễ hội 

(tháng 3 - tháng 8) hoặc các ngày lễ 

trọng của các thanh đồng, chủ điện 

hoặc những thời điểm mang tính cá thể 

của một số thanh đồng. 

Thời gian chủ yếu phụ thuộc 

vào đối tƣợng khán giả, công 

chúng hoặc phục vụ một số 

ngày trọng thể khi có nhu cầu 

thƣởng thức nghệ thuật của đơn 

vị tổ chức sự kiện. 

3 

Chủ thể thực hành nghi lễ là thanh 

đồng (những ngƣời có căn quả hoặc 

thuộc nhóm ngƣời đặc biệt trong xã 

hội). Họ phải bỏ kinh phí để thực hiện 

nghi lễ nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm 

linh. Và trƣớc khi thực hành nghi lễ họ 

phải thực hiện một số những kiêng kỵ 

bắt buộc để giữ cho thân tâm trong 

sạch trƣớc cửa Thánh. Có niềm tin 

mãnh liệt và phần lớn họ nghĩ rằng 

mình có khả năng giao tiếp với thần 

linh. 

Chủ thể là diễn viên đóng vai, 

có thể thay đổi theo đêm diễn. 

Không phải bỏ kinh phí mà còn 

có thu nhập theo từng buổi diễn 

và nhằm thỏa mãn nhu cầu 

thƣởng thức của ngƣời xem. 

Không phải kiêng kị trƣớc khi 

biểu diễn, và họ thực hiện theo 

cấu trúc bài bản do biên đạo, 

đạo diễn quy định sẵn, tỉnh táo 

hoàn toàn để thực hiện tốt 

nhiệm vụ, vai trò của diễn viên 

biểu diễn. 

4 

Động tác múa mang nhiều yếu tố ngẫu 

hứng, chân phƣơng, mộc mạc chủ yếu 

là khái quát minh họa theo lời văn theo 

khả năng cũng nhƣ sự thích ứng nhanh 

nhạy của thanh đồng vì thế không có 

sự đồng nhất trong từng buổi hầu mà 

Ngôn ngữ múa mang tính biểu 

đạt rõ ràng, phân định cụ thể 

chất liệu vùng miền ứng tác với 

âm nhạc, lời văn và xuất xứ, 

công trạng của từng vị Thánh. 

Múa trong giá hầu hoàn toàn do 
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TTT 
DXNLLĐ 

tại các đền - miếu - phủ 

DXNLLĐ 

trên sân khấu 

chủ yếu phụ thuộc vào sự thăng hoa 

qua mỗi canh hầu. 

biên đạo định hình theo bài bản 

thống nhất trong các buổi biểu 

diễn, cũng có sự thăng hoa 

nhƣng không vƣợt qua phạm vi 

quy định. Dung nạp nhiều chất 

liệu múa dân gian các vùng 

miền, múa chèo và múa chất 

liệu múa truyền thống nhƣ quạt, 

đao, kiếm,cờ, cung tên… Và có 

sự bổ xung của dàn múa phụ 

họa 

5 

Trong một vấn hầu thƣờng diễn ra 

nhiều giá, có thể lên tới hàng chục giá 

thƣờng kéo dài vài tiếng có khi kéo dài 

cả đêm và chỉ một thanh đồng thực 

hành nghi lễ trong một canh hầu. Thay 

đổi trang phục ngay trƣớc bàn thờ 

Thánh và thời gian thay đổi trong khi 

có đàn hát. 

Hiện tại DXNLLĐ thực hiện 

trên sân khấu nhiều nhất là 5 

giá, thời gian mỗi giá chỉ 10 - 

15 phút tùy theo tổng thể 

chƣơng trình biểu diễn. Chủ 

yếu chọn những làn điệu hay, 

thể hiện những sắc thái đặc 

trƣng nhất của vị Thánh để biểu 

diễn. Các giá hầu do một hoặc 

nhiều ngƣời thủ vai. Cũng có 

trƣờng hợp một ngƣời thủ vai 

nhƣng trong khi thay phục 

trang thì có dàn nhạc và dàn 

múa minh họa biểu diễn nhằm 
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TTT 
DXNLLĐ 

tại các đền - miếu - phủ 

DXNLLĐ 

trên sân khấu 

giảm bớt sự chờ đợi của khán 

giả (tuy nhiên trƣờng hợp diễn 

ra không nhiều bởi tính quy 

phạm của sân khấu và phụ 

thuộc nhiều vào thời gian biểu 

diễn của chƣơng trình nên chủ 

yếu là mỗi diễn viên vào vai 

một vị Thánh). 

6 

Khi thực hiện nghi lễ, đối tƣợng chủ 

thể và khách thể đều phải hƣớng vào 

ban thờ Mẫu và lấy thần thánh là trung 

tâm, giao tiếp với thần linh thông qua 

nhân vật trung gian là thanh đồng. Lễ 

vật, đồ lễ đều đƣợc sắp đặt trên bàn 

thờ Thánh một cách trang nghiêm, đầy 

đủ, chân thực và theo quy định thờ 

cúng của từng vị Thánh kể cả phục 

trang và đạo cụ đều mang nhiều yếu tố 

thiêng. 

Khi biểu diễn, diễn viên hƣớng 

về khán giả, khi đó nhân vật 

trung tâm là công chúng chủ 

yếu xem nghệ thuật trình diễn 

của diễn viên ít có khái niệm 

hƣớng thần. Lễ vật chủ yếu 

mang tính chất tƣợng trƣng, để 

tiện cho việc biểu diễn nên 

thƣờng dùng hoa quả nhựa để 

sử dụng nhiều lần. Trang phục, 

đạo cụ cũng cách điệu, chủ yếu 

là thuận tiện cho việc múa, biểu 

diễn và nhanh gọn (nếu như 

diễn viên phải thay phục trang 

ngay tại sân khấu) và thuận tiện 

cho diễn viên. 
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Nhƣ vậy, biến đổi của DXNLLĐ theo hƣớng sân khấu hóa ngày càng phát 

triển. Tuy còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều quan điểm trái chiều về hình 

thức sân khấu hóa DXNLLĐ song về phƣơng diện nào đó, gạt bỏ yếu tố mê tín, 

thần thánh hóa, thƣơng mại hóa thì DXNLLĐ dù ở trên sân khấu hay trong các 

đền, phủ, miếu vẫn tồn tại những giá trị cốt lõi của nó kể cả giá trị lịch sử, giá trị 

giáo dục lẫn giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, giá trị nhân văn… vốn có của 

một loại hình diễn xƣớng dân gian, một nghi lễ tâm linh cơ bản của tín ngƣỡng 

thờ Mẫu. Đó cũng là một phƣơng tiện hữu hiệu nhằm giới thiệu với bạn bè trên 

thế giới loại hình thực hành tín ngƣỡng độc đáo và hấp dẫn mang tính tâm linh 

của ngƣời Việt. 

Vấn đề sân khấu hóa DXNLLĐ hiện nay cũng có những biến đổi theo 

chiều hƣớng phần nào bớt đi những yếu tố mang tính ma thuật, cuồng tín để đi 

vào những khía cạnh văn hóa - nghệ thuật. Nói nhƣ tác giả Ngọc Mai “lên 

đồng hầu bóng ngày nay chủ yếu mang tính trình diễn nghi lễ hơn là thực hành 

các nghi thức tôn giáo…” [49, tr.429]. Sự tái hiện các giá đồng trên sân khấu 

hiện nay cũng muôn hình, muôn vẻ, phong phú và đa dạng đến mức không 

theo một nguyên tắc, một quy định chung nào cả, các đoàn chuyên nghiệp (chủ 

yếu là nghệ thuật chèo) trên cả nƣớc mạnh ai, ngƣời đó dựng giá đồng. Biên 

đạo múa thì dựng theo tƣ duy của biên đạo, diễn viên thì dựng theo khả năng 

của diễn viên, những ngƣời tham gia cung văn, hát hầu hay thanh đồng truyền 

thống thì dựng theo nghi lễ trong các đền phủ. Nhìn chung mang tính tùy tiện 

kể cả về phục trang, đạo cụ, múa và bài bản cũng nhƣ trình tự nhập hồn của 

thần linh. 

Ví dụ: Múa bắt quyết thƣờng sử dụng trong dòng đồng Trần Triều để trừ tà 

ma thì nhà hát Chèo Nam Định dùng cả vào giá Cô Bé thuộc dòng đồng thờ Mẫu 

(vì ngôn ngữ múa mang nhiều tính huyền bí, tâm linh) hoặc múa mồi lửa thƣờng 

dùng trong giá hàng Chầu Bà, các giá Cô… ít khi dùng trong giá Cậu (vì Cậu 
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thƣờng múa kiếm, cung và múa hèo do tính hiếu động của nhân vật hiển thánh) 

nhƣng vì múa mồi mang yếu tố “thiêng”, lạ và hấp dẫn nên nhiều diễn viên vẫn 

lạm dụng sử dụng, miễn sao khán giả thích là đƣợc… và nếu có ý kiến thì đạo 

diễn luôn có câu “sân khấu hóa”, “cách điệu hóa”… Phục trang các giá hầu trên 

sân khấu cũng “tùy tiện” không kém, chỉ cần biết là xuất thân của vị thần là ngƣời 

dân tộc thế là phục trang Thái, Mèo, Tày, Dao… đƣợc sử dụng không cần biết là 

các yếu tố biểu trƣng của các dân tộc khác nhau… Điều này dễ hiểu bởi sân khấu 

là sự cách điệu hóa, nhân cách hóa, tƣợng trƣng hóa, hơn nữa thực tế chỉ có một 

số bộ phận, một số hình thức trong DXNLLĐ lên sân khấu còn lại DXNLLĐ đúng 

bản chất là thực hành trong cửa điện, phủ Mẫu. 

4.3.3. Biến đổi văn hóa của diễn xướng nghi lễ lên đồng là một quy luật 

tất yếu của loại hình văn hóa phi vật thể 

“Biến đổi được hiểu là thay đổi thành khác trước”[50, tr.12]. Biến đổi tôn 

giáo, tín ngƣỡng là ám chỉ sự thay đổi về cấu trúc hình thức, thậm chí cả nội hàm 

đức tin cũng nhƣ thực hành nghi lễ ở các loại hình tín ngƣỡng tôn giáo trong đó có 

nghi lễ thờ Mẫu của ngƣời Việt. DXNLLĐ là một xã hội thực thể đặc biệt với thiết 

chế niềm tin, thực hành nghi lễ tồn tại nhờ có cấu kết cộng đồng đã khiến nó trở 

thành một dạng thiết chế xã hội khá bền vững. Tuy nhiên bản thân thiết chế tín 

ngƣỡng của DXNLLĐ cũng nằm trong một thiết chế xã hội lớn vì vậy nó cũng vận 

hành theo những yêu cầu thay đổi của thiết chế xã hội. Sự thay đổi xã hội về 

phƣơng diện lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của nƣớc ta trải qua các thời 

kỳ cũng đã là điều kiện, tác nhân dẫn đến sự biến đổi của DXNLLĐ . Chính vì thế 

biến đổi di sản văn hóa phi vật thể nói chung và DXNLLĐ nói riêng là một hiện 

tƣợng tất yếu trong quá trình giao lƣu tiếp biến văn hóa. 

Trong đạo Mẫu của ngƣời Việt nói chung và DXNLLĐ nói riêng cũng tồn 

tại nhiều yếu tố không phải nguyên gốc của ngƣời Việt nhƣ “thao tác nhập đồng 
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có gốc từ tục lập thi Trung Quốc; múa đồng có nguồn gốc từ múa bóng và cũng 

xuất thân từ múa vũ nữ thờ thần trong đền đài Ấn Độ giáo, có cả hợp phần của 

Đạo giáo dân gian Trung Hoa và Việt Nam…” [49, tr.47-60]. 

Biến đổi DXNLLĐ hiện nay cũng đƣợc coi là một dạng của sự biến đổi tôn 

giáo, tuy các biểu tƣợng thiêng đã đƣợc phục hồi nhƣng niềm tin tín ngƣỡng không 

còn sâu sắc, tuyệt đối hóa nhƣ trƣớc nữa. Tuy thực hành nghi lễ vẫn đƣợc tiến hành 

theo cách thức cổ xƣa song nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan: nhu cầu 

cộng đồng, gia đình, sự vững tâm an lành cho cá nhân và cả yêu cầu phục hồi các 

dạng thức văn hóa dân tộc của Nhà nƣớc theo tinh thần của Nghị quyết Trung ƣơng 

5 khóa VIII, cả những thúc bách của nền kinh tế thị trƣờng vốn cần những địa chỉ 

tâm linh nhƣ một yếu tố “cung” để đáp ứng cho “cầu”. Và chính những biểu hiện 

đó của con ngƣời trong xã hội hiện nay khiến cho DXNLLĐ nói riêng và tín 

ngƣỡng thờ Mẫu nói chung đã hồi sinh sau một thời gian dài “yên ngủ”. 

Nhƣ vậy, biến đổi tôn giáo, tín ngƣỡng thờ Mẫu nói chung và DXNLLĐ 

nói riêng thể hiện ở nhiều dạng thức và mức độ đậm nhạt khác nhau là một quy 

luật tất yếu trong sự vận hành phát triển của văn hóa. 

4.3.4. Biến đổi có “chọn lọc” để diễn xướng nghi lễ lên đồng thực sự là 

niềm tin tín ngưỡng của cộng đồng 

Tín ngƣỡng: Về mặt thuật ngữ , tiếng Pháp là Croyance với nghĩa “sự tin, 

 tín ngưỡng, uy tín”, Tiếng Anh là believer (n), belief (adj) với nghĩa “sự tin 

tưởng”; “lòng tin, niềm tin”. Ở Việt Nam từ tín ngƣỡng quen sử dụng là một từ 

Hán Việt, đƣợc giải thích là “tín phục, tôn kính” [64, tr.115]. Từ điển Hán Việt 

của Đào Duy Anh định nghĩa “Tín ngưỡng là lòng ngưỡng mộ, mê tín đối với 

một tôn giáo hoặc một chủ nghĩa”. Nhƣ vậy, bản thân từ tín ngƣỡng theo các từ 

điển thì bao hàm niềm tin nói chung, niềm tin tôn giáo nói riêng. Có thể nói, 

khái niệm tín ngƣỡng chỉ tồn tại ở Việt Nam nhằm hàm ý chỉ một loại hình tôn 
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giáo truyền thống mang nhiều yếu tố bản địa gắn với từng tộc ngƣời cụ thể. Tuy 

nhiên, trong chiều hƣớng biến đổi của DXNLLĐ hiện nay nhiều ngƣời lại có 

quan niệm đơn giản là “tín” là niềm tin; “ngưỡng” là gianh giới vì vậy làm sao 

để niềm tin ấy không vƣợt khỏi ranh giới cho phép, quan niệm này tuy nhiên còn 

nhiều vấn đề về ngữ - nghĩa song về phƣơng diện ý thức, mong muốn của nhiều 

ngƣời dân đều có chung một tâm niệm đừng để niềm tin vƣợt khỏi ranh giới để 

“tín ngưỡng” đi vƣợt quá giới hạn trở thành “mê tín”, thậm chí là “cuồng tín”, 

và điều đó sẽ để lại nhiều hậu quả, hệ lụy cho cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội 

làm mất đi giá trị và hình ảnh cũng nhƣ ý nghĩa và giá trị của loại hình tín 

ngƣỡng dân gian truyền thống độc đáo của ngƣời Việt trong nghi lễ thờ Tứ phủ, 

thờ Mẫu. DXNLLĐ là một hiện tƣợng văn hóa tâm linh cũng bị ảnh hƣởng 

nhiều ở Saman giáo “một loại hình tín ngưỡng khá phổ biến ở nhiều dân tộc 

trên thế giới, mà điển hình nhất là các dân tộc vùng thảo nguyên Châu Á và 

Siberi” [74, tr.15]. “Ngay cả nghi thức nhập hồn của DXNLLĐ tuy mang sắc 

thái đạo Mẫu Việt Nam rõ rệt nhưng không phải không chịu ảnh hưởng của hình 

thức nhập đồng của Trung Quốc” [72, tr.38]. 

Có thể nhận thấy rằng trong bất cứ quá trình giao lƣu, tiếp biến văn hóa nào 

cũng đều diễn ra theo ba cấp độ: tiếp nhận nguyên mẫu, tiếp nhận có chọn lọc, 

lấy cái phù hợp góp phần làm phong phú văn hóa của mình; tiếp nhận để biến 

đổi cho phù hợp với cộng đồng, quốc gia dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển, 

sáng tạo và hƣởng thụ văn hóa trong xã hội đƣơng đại. 

Nhƣ vậy một trong những vấn đề đặt ra là DXNLLĐ cần tiếp nhận có 

chọn lọc các yếu tố văn hóa vùng miền để làm phong phú đa dạng, bản sắc 

riêng của địa phƣơng mình trong tổng thể chung nghi lễ thực hành tín ngƣỡng 

thờ Mẫu của ngƣời Việt. Trên thực tế thực hành DXNLLĐ đã tiếp nhận nhiều 

yếu tố địa phƣơng, vùng miền để tạo ra sự phong phú đa dạng và khác biệt 

giữa DXNLLĐ Bắc Bộ - Trung Bộ và Nam Bộ. Sự đa dạng này không chỉ 
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dừng lại ở hệ thống thần điện (đối tƣợng thờ cúng) mà còn ở trong việc thực 

hành nghi lễ (nhập đồng cá nhân ở Bắc Bộ và Nam Bộ nhập đồng tập thể ở 

Trung Bộ) hay trong nhiều yếu tố diễn xƣớng nhƣ múa, hát, văn chầu, phục 

trang, đạo cụ, đồ lễ… Nếu chỉ dừng lại ở quá trình dung nạp các yếu tố địa 

phƣơng, vùng miền thì không có gì đáng bàn, bởi đó là quy luật phổ biến mang 

tính tất yếu khách quan song dung nạp cả những giai điệu nƣớc ngoài (Hoa 

Chăm Pa, nhạc Trung Hoa…) vào thay văn chầu thì quả là vấn đề đáng bàn bởi 

nó không chỉ mất đi yếu tố quy chuẩn của văn chầu mà còn mất đi sự trân 

trọng, trang nghiêm và yếu tố “thiêng” vốn là đặc trƣng của thực hành tín 

ngƣỡng thờ Mẫu. Mặt khác bản chất của DXNLLĐ là sự nhập hồn của các vị 

thần linh vào thân xác các ông đồng bà đồng hay nói khác đi là quá trình giao 

tiếp của con nhang đệ tử với thần linh thông qua nhân vật trung gian là thanh 

đồng thì hiện tại nhân vật trung gian hiện lại là lợi dụng thần thánh để thỏa 

mãn nhu cầu bản thân, trục lợi cho cá nhân và yếu tố “nghề” là một biểu hiện 

rõ nét nhất. Cái đáng quan tâm nhất của sự biến đổi trong quá trình giao lƣu 

tiếp biến văn hóa là thái độ và nhận thức về thực hành nghi lễ. Chƣa có một 

ngƣời nào kể cả các thanh đồng khẳng định và mô tả chi tiết về sự nhập Thánh 

mà chủ yếu chỉ thông qua quá trình cảm giác, cái cảm giác tồn tại nếu còn 

“lòng tin”, thực tế DXNLLĐ hiện nay”trong quan niệm của không ít người 

(kể cả các thành viên trong bản hội) cũng không hẳn tin là có sự hiện diện của 

thần linh về ngự giá nữa” [49, tr.430] mà có lẽ họ cho đó là một phƣơng thức 

“làm ăn” hữu hiệu nhất trong xã hội hiện tại trong nền kinh tế thị trƣờng mà 

mọi giá trị đều quy ra hàng hóa để mua bán, trao đổi, lời - lãi, đƣợc - mất… Đó 

chính là điều kiện, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc DXNLLĐ “biến 

tướng” sang dạng dịch vụ tâm linh mang yếu tố thương mại hóa cao… Cũng là 

điều dễ hiểu khi bản chất “niềm tin” đã thay đổi thì sự biến tướng của 

DXNLLĐ hiện tại và tƣơng lai là điều chắc chắn nếu không có sự can thiệp 
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đồng bộ của các cấp chính quyền, của nhân dân trên nhiều phƣơng diện, nhiều 

lĩnh vực đặc biệt là tƣ tƣởng và nhận thức về vai trò, giá trị của di sản văn hóa 

phi vật thể đặc biệt trong đời sống văn hóa của cộng đồng ngƣời Việt. 

Nhìn về phƣơng diện diễn xƣớng, sự biến đổi về âm nhạc qua nghiên cứu 

làn điệu, cấu trúc âm nhạc, thanh nhạc cho thấy sự quy chuẩn, khuôn phép của các 

thành tố trên cũng có sự pha trộn theo chiều hƣớng giản đơn và gần gũi với cộng 

đồng. Việc thêm làn điệu hay thay đổi nội dung các giá hầu theo cách riêng của 

từng cung văn, từng địa phƣơng, và vùng miền cũng phần nào làm đi tính nguyên 

sơ của các bài văn cổ. Cách thể hiện các bài văn cổ của cung văn những địa phƣơng 

cũng có nhiều ảnh hƣởng giai điệu, âm sắc của vùng miền. Xét phƣơng diện nghệ 

thuật nó đã làm phong phú, đa dạng và màu sắc cho diễn xƣớng, phù hợp với cộng 

đồng cƣ dân và tạo nét riêng đặc thù của DXNLLĐ vùng miền. Xét về phƣơng diện 

tâm linh, tín ngƣỡng thì sự biến đổi đó là phƣơng thức hữu hiệu để truyền tải hiệu 

quả đến cộng đồng cƣ dân khác  nhau. Tuy nhiên sự biến đổi về âm nhạc, múa, 

phục trang, đạo cụ, đồ lễ … trong tổng thể diễn xƣớng cũng có xu hƣớng tự do, tùy 

tiện, sự tiếp nhận các chất liệu múa dân gian của các vùng miền và cách trình diễn 

bài bản của các thanh đồng hiện nay có phần làm giảm tính ngẫu hứng vốn có của 

DXNLLĐ truyền thống cũng nhƣ sự biến đổi về phục trang, đạo cụ, đồ lễ hiện nay 

một mặt nó phù hợp với điều kiện hiện tại và nhu cầu thƣởng thức của cộng đồng, 

nhƣng trên thực tế nó cũng để lại hệ lụy không nhỏ trong một số đối tƣợng. Xét về 

yếu tố tín ngƣỡng và bản chất của nghi lễ tôn giáo đã có sự biến đổi, không còn  

quan niệm “tùy tiền biện lễ” và “thành tâm” với niềm tin tôn giáo. 

4.3.5. Biến đổi có nguy cơ phá vỡ tính đặc thù của tín ngưỡng thờ Mẫu 

Thứ nhất: đặc thù của tục thờ Mẫu ở Việt Nam mà trong đó DXNLLĐ 

truyền thống là một lễ thức dân gian không thể thiếu đó là không phát triển bề nổi, 

không cần công trình thờ tự to lớn nhƣ chùa thờ Phật, nhà thờ đạo Thiên Chúa… 

các đền, phủ, điện thờ Mẫu trƣớc đây chỉ tồn tại trong một không gian khiêm tốn 
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thậm chí chỉ một gian tƣ nhân nhỏ nhƣng vẫn có sự tín tâm đặc biệt bởi tính chất 

mờ mờ ảo ảo, tin hoặc chƣa tin và hiệu ứng “mờ” của hoạt động tín ngƣỡng dân 

gian truyền thống này. Tuy nhiên trong bối cảnh xã hội hiện nay, với sự bùng nổ 

và biến đổi về hầu hết các yếu tố cấu thành nghi lễ đã phần nào làm cho 

DXNLLĐ nói riêng và tín ngƣỡng thờ Mẫu nói chung đã và đang bị ảnh hƣởng 

bởi quan niệm “Điện to - Phủ lớn” mới “sang”; mới “thiêng”, khiến phần nào 

giảm sự trong sáng của một tục thờ nguyên thủy mang tính nội đạo (tuy có ảnh 

hưởng phần nào của Saman giáo và vu thuật nước ngoài). Nhƣng cốt lõi vẫn là 

tín ngƣỡng đƣợc sản sinh từ làng quê Việt. 

Thứ hai: DXNLLĐ có từ lâu đời, trên lý thuyết một số tác giả còn 

khẳng định có sự liên quan đến hát Then - Tày - Nùng, nhất là lễ cấp sắc của 

ngƣời Dao. Lễ cấp sắc có thông quan, xuất hồn, tập thể ngƣời dự còn tự hành 

hạ mình để sửa lỗi, sám hối. Tuy nhiên, lễ cấp sắc này phải đƣợc thụ phong từ 

cấp 3 đèn, cấp 7 đèn đến cấp 12 đèn là tối cao, phải trèo lên thang 12 bậc mà 

các bậc là lƣỡi đao nên gọi là “Thượng đao sơn” để làm lễ tế trời. Sự hứng 

khởi của tôn giáo này khiến họ nhập đồng, thậm chí còn say đồng, nhƣng ít ai 

dám giả tạo. 

Đối với vu thuật - Trung Hoa (vu có nghĩa là đồng cốt) cũng nhƣ Saman 

giáo có sự thông quan, mƣợn ghế để bói toán, kêu cầu… Còn đối với DXNLLĐ 

là để xuất hồn nhƣờng bóng Thánh nhập xác. Thanh đồng trở thành ghế của chƣ 

vị thần tiên, danh thần, danh tƣớng, các chầu, các quan đến tiên cô, tiên cậu… 

nhập chứng đàn, chia sẻ, cứu độ chúng sinh. 

Nhƣ vậy, thực tế thanh đồng hiện nay phần lớn thay đổi ở cách nhập 

thần hay nói cách khác là họ hoàn toàn tỉnh táo khi mà theo lý thuyết là đã 

nhƣờng thân xác để cho Thánh nhập. Mặt khác, thực tế là chính các Thanh 

đồng làm việc và “mượn” danh của thần linh, chứ không phải các quan 

“mượn” thân xác “đồng” để làm việc “Thánh”. 
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Thứ ba: sự dung nạp các thần từ thiên thần, nhân thần, các danh tƣớng anh 

hùng dân tộc từ tiền sử đến hiện tại (trong điện thờ Phật, Mẫu hiện nay nhiều nơi 

thờ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Tổng bí thư Lê Duẩn…)hoặc cả 

những ngƣời dân thƣờng buôn bán nhƣ Cô Cam Đƣờng, bà Chúa thích dạo cảnh 

ngũ phƣơng đến các cô, cậu bản đến… Có thể nhận thấy rằng sự dung hợp đó 

cũng là một nét đặc thù của nghi lễ thờ Mẫu, nghĩa là thể hiện rõ sự hòa đồng dân 

tộc, không phân biệt địa danh, vùng miền, thành phần xã hội, tuổi tác và giới tính. 

Một tín ngƣỡng dân gian đặc thù hiếm có trong các tín ngƣỡng đạo giáo trên thế 

giới. Tuy nhiên, sự tùy tiện của các thanh đồng, trong việc dung nạp các nhân vật 

“địa phương hóa” một cách thái quá đã làm cho thần chủ của nghi lễ thờ Mẫu có 

phần hỗn loạn. Nó không còn nguyên vẹn hệ thống thần chủ của tín ngƣỡng thờ 

nữ thần, thờ mẹ của ngƣời Việt mà theo chiều hƣớng “Thần làng nào, làng đó 

thờ”, “Thánh làng nào, làng đó cúng”… Chính sự biến đổi đó của các Đồng đền, 

thủ từ lại tác động trở lại có sự biến đổi để “thích nghi” của các thanh đồng dẫn 

đến việc “nhiều địa phương còn lên đồng những giá thần linh địa phương rất lạ, 

làm các cung văn không ít lúng túng khi hát thỉnh mời hoặc ca ngợi công đức…” 

[49, tr.182]. Điều đó dẫn đến việc các cung văn, thanh đồng tự do ứng tác, tùy 

thích theo cách hiểu của mỗi ngƣời… Và chắc chắn các nguyên tắc, trật tự, lề lối, 

về âm nhạc, làn điệu, kể cả múa và phục trang đạo cụ trong DXNLLĐ không giữ 

đƣợc những luật định nghiêm ngặt vốn có của nó. 

Tiểu kết 

Thông qua thực trạng biến đổi các thành tố cấu thành DXNLLĐ mà NCS 

đã tìm hiểu tại chƣơng 3, trong chƣơng 4, luận án bƣớc đầu chỉ ra một số nguyên 

nhân chủ quan, khách quan dẫn đến biến đổi DXNLLĐ trong đó sự tác động của 

nền kinh tế thị trƣờng và chính sách ứng xử đối với tông giáo tín ngƣỡng của 

Đảng và Nhà nƣớc cũng nhƣ cộng đồng quốc tế đã tác động mạnh mẽ dẫn đến 

sự biến đổi của tín ngƣỡng thờ Mẫu nói chung và DXNLLĐ nói riêng. Vận dụng 
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lý thuyết giao lƣu tiếp biến văn hóa, luận án cũng nhìn nhận về nhận thức của xã 

hội trong sự biến đổi DXNLLĐ hiện nay một cách đa chiều, khách quan trên 

nhiều phƣơng diện để nhận định, đánh giá sự biến đổi một cách trung thực, khoa 

học. Từ những nguyên nhân cơ bản tác động dẫn đến sự biến đổi cũng nhƣ nhận 

thức xã hội về DXNLLĐ hiện nay, luận án cũng đƣa ra một số vấn đề cần bàn 

luận nhƣ: lịch sử hóa, địa phƣơng hóa, sân khấu hóa, vấn đề biến đổi phù hợp 

với nhu cầu và nhịp sống đƣơng đại theo quy luật tất yếu của loại hình văn hóa 

phi vật thể. Tuy nhiên một số vấn đề nhƣ: biến đổi cần “chọn lọc” và nguy cớ 

phá vỡ tính đặc thù của tín ngƣỡng thờ Mẫu là những vấn đề cơ bản đang đƣợc 

xã hội và cộng đồng quan tâm. 

Đây đƣợc xem là một trong những đóng góp của luận án trong việc nghiên 

cứu biến đổi DXNLLĐ , là cơ sở cho việc gìn giữ, bảo lƣu và phát huy giá trị, ý 

nghĩa của DXNLLĐ trong tổng thể tín ngƣỡng thờ Mẫu của ngƣời Việt. 
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KẾT LUẬN 

1. Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc văn hóa tộc ngƣời, là cơ sở để sáng 

tạo những giá trị mới và giao lƣu văn hóa giữa các vùng miền và cộng đồng 

quốc tế trong quá trình hội nhập. DXNLLĐ là một di sản văn hóa phi vật thể 

không chỉ của ngƣời Việt ở Nam Định, của cả nƣớc mà còn là một nghi lễ tiêu biểu 

trong tín ngƣỡng thờ Tam phủ của ngƣời Việt đã đƣợc UNESSCO vinh danh là 

DSVHPVT đại diện nhân loại. 

2. Nam Định là địa danh đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu xác định là trung tâm 

“hội tụ” và “lan tỏa” của tín ngƣỡng thờ Mẫu nói chung và DXNLLĐ nói riêng. 

Nằm trong không gian văn hóa vùng Nam đồng bằng sông Hồng  và không gian 

văn hóa đồng bằng Bắc Bộ với hai trung tâm lễ hội lớn: lễ hội đền Trần và lễ hội 

Phủ Dầy mà ở đó DXNLLĐ là nghi lễ tiêu biểu của tín ngƣỡng thờ Mẫu của ngƣời 

Việt và cũng là một trong những tiền đề cơ bản hình thành nên tín ngƣỡng thờ Mẫu 

và DXNLLĐ . 

3. Các nghiên cứu về DXNLLĐ trƣớc đây của các tác giả trong nƣớc và 

nƣớc ngoài chủ yếu tập trung mô tả hiện tƣợng, nghiên cứu các đặc điểm cơ bản 

và sự tham gia của các thành tố trong quá trình thực hành diễn xƣớng một cách 

riêng lẻ. Trong khi đó nghiên cứu về DXNLLĐ trƣớc tiên cần tìm hiểu thành tố 

cấu trúc cấu thành nghi lễ cũng nhƣ các yếu tố tạo thành DXNLLĐ, xem xét 

trong tổng thể các mối liên hệ tƣơng tác, hỗ trợ lẫn nhau. Vấn đề mà luận án đặt 

ra là nghiên cứu biến đổi của DXNLLĐ đƣợc xem là tiếp nối những công trình 

nghiên cứu trƣớc đây, góp phần làm rõ những giá trị văn hóa nghệ thuật của loại 

hình diễn xƣớng tâm linh này.  

4. Qua tìm hiểu nghiên cứu về các yếu tố cấu thành cũng nhƣ khảo sát nhận 

diện sự biến đổi của DXNLLĐ , có thể thấy “tín ngưỡng thờ Tam phủ của người 

Việt” một DSVHPVT đại diện của nhân loại mà nổi bật là DXNLLĐ là sự tổng 

hòa của các thành tố văn hóa nhƣ tập quán, tín ngƣỡng, tôn giáo …. đƣợc biểu đạt 
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qua sự kết hợp của nhiều hình thức nghệ thuật nhƣ: văn học, thơ ca, âm nhạc, múa, 

phục trang, đạo cụ …. Những yếu tố này đƣợc kết hợp một cách nhuần nhuyễn, 

tinh tế tạo lên một bức tranh sống động về DXNLLĐ qua nhiều giai đoạn. 

5. Với cách tiếp cận chủ yếu theo lý thuyết giao lƣu tiếp biến văn hóa, qua 

nghiên cứu trƣờng hợp tại Nam Định, luận án đã là rõ sự biến đổi trong từng thành 

tố cấu thành, xác định mức độ biến đổi cũng nhƣ chỉ ra đƣợc thành tố biến đổi cơ 

bản làm ảnh hƣởng nhiều nhất đến biến đổi tổng thể DXNLLĐ dƣới góc độ văn 

hóa học và văn hóa tín ngƣỡng. 

6. Nhìn dƣới góc độ văn hóa học và biến đổi văn hóa, luận án làm rõ tính tất 

yếu khách quan sự biến đổi của DSVHPVT nói chung và DXNLLĐ nói riêng trong 

quá trình giao lƣu tiếp biến văn hóa. Luận án cũng chỉ rõ những tác động của nền 

kinh tế thị trƣờng dẫn đến việc biến đổi từng thành tố đặc biệt là các chủ thể thực 

hành diễn xƣớng trong đó yếu tố sáng tạo cá nhân và nhu cầu cộng đồng đƣợc biểu 

hiện rõ nét. 

7. Sự chấp nhận của cộng đồng cũng nhƣ quan niệm của xã hội về DXNLLĐ 

đã có sự cởi mở hơn, từ “cấm cản” đến trở thành “di sản” cho thấy nhận thức của 

xã hội, của Đảng và Nhà nƣớc cũng nhƣ cộng đồng quốc tế đã có nhiều thay đổi. 

Cách nhìn phiến diện tiêu cực đã có phần giảm bớt điều đó chứng tỏ sức sống 

mãnh liệt của DXNLLĐ với những giá trị lịch sử, đạo đức, nghệ thuật, thẩm mỹ... 

đã đƣợc quan tâm đúng mức. Đó cũng là vấn đề hƣớng tới của luận án. 

8. Từ việc khảo sát nghiên cứu sự biến đổi cũng nhƣ xác định những nguyên 

nhân chủ quan, khách quan tác động đến biến đổi từng thành tố riêng lẻ dẫn đến 

biến đổi tổng thể DXNLLĐ , luận án cũng đƣa ra một số vấn đề cần bàn luận nhƣ 

sự tích hợp văn hóa thông qua việc dung nạp thêm nhiều thần điện mang tính lịch 

sử hóa, địa phƣơng hóa vốn không nằm trong hệ thống thần điện “Tứ phủ”. Vấn đề 

thực trạng sân khấu hóa DXNLLĐ hiện nay cũng đƣợc luận án quan tâm đặc biệt là 
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vấn đề biến đổi tiếp nhận cần “chọn lọc” để giữ nguyên niềm tin tín ngƣỡng của 

cộng đồng, tránh phá vỡ tính đặc thù vốn có của DXNLLĐ .  

9. Tồn tại trên nền tảng của tín ngƣỡng thờ Thánh ở Việt Nam nói chung và ở 

Nam Định nói riêng, DXNLLĐ hiện nay giống nhƣ các hiện tƣợng văn hóa khác 

đã và đang biến đổi ở nhiều phƣơng diện nhƣ: cấu trúc nghi lễ, diễn xƣớng nghi lễ, 

không gian, đối tƣợng thực hành nghi lễ và cả nhận thức xã hội về nghi lễ. Sự biến 

đổi này  có nguyên nhân chủ quan khách quan dƣới nhiều góc độ khác nhau. Tuy 

vậy dù xét ở góc độ nào đi nữa thì DXNLLĐ vẫn là một dạng diễn xƣớng đặc thù, 

ngoài những giá trị vốn có mà tự thân nghi lễ đem lại thì DXNLLĐ xƣa và nay vẫn 

chứa đựng những giá trị lịch sử, đạo đức, nghệ thuật… và hơn hết là thiết chế niềm 

tin của cộng đồng vào một sự bình an, sức khỏe, ấm no, hạnh phúc mà thần thánh 

mang lại. 

Nhƣ vậy có thể xem DXNLLĐ là một phần quan trọng làm nên diện mạo 

đời sống văn hóa tinh thần của ngƣời Việt. Với bản chất là một nghi lễ mang tính 

nguyên hợp cao, tích hợp trong đó nhiều lớp lang văn hóa, nghệ thuật, tín 

ngƣỡng… tồn tại từ lâu đời đƣợc cộng đồng gìn giữ, nuôi dƣỡng vẫn có những ảnh 

hƣởng nhất định với đời sống của ngƣời Việt trong xã hội hiện tại. Việc bảo tồn và 

phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật tín ngƣỡng này không chỉ góp phần gìn 

giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng ngƣời Việt mà còn là một công cụ hữu hiệu 

trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với 

cộng đồng quốc tế trong xu hƣớng toàn cầu hóa hiện nay. 
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PHỤ LỤC 1. CÁC LỄ HỘI DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG Ở NAM ĐỊNH 

 

1.1. Hội đình Hát 

Thời gian: 15 - 20/10 âm lịch. 

Địa điểm: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Đối tƣợng suy tôn: Thành hoàng làng. 

Đặc điểm: Rƣớc và tế thần, đấu vật, múa rối nƣớc, cờ tƣớng. 

1.2. Hội đình Phƣờng Bông 

Thời gian: 15/11 âm lịch.  

Địa điểm: TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: Tƣớng Trần Quang Khải.  

Đặc điểm: Cúng tế, múa thờ, múa bài bông (múa bát dật 64 ngƣời), múa đèn, 

múa lụa.      

1.3. Hội đình Trực Chính 

Thời gian: 10 - 15/8 âm lịch.  

Địa điểm: Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: Triệu Quang Phục.  

Đặc điểm: Tế lễ, thi cỗ cúng của 18 giáp, thi; bánh dày, thi nuôi lợn béo. 

 1.4.Hội đền Đông Cao 

Thời gian: 18/8 âm lịch.  

Địa điểm: Làng Đông Cao, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

Đối tƣợng suy tôn: An Dƣơng Vƣơng và Mỵ Châu.  

Đặc điểm: Lễ rƣớc kiệu Mỵ Nƣơng đến yết kiến cha, tạ tội với cha.      

1.5. Hội đền Din 

Thời gian: 30/1 - 2/2 âm lịch. 
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Địa điểm: Xã Nam Dƣơng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Đặc điểm: Lễ tế, lễ rƣớc, đấu vật, tổ tôm điếm, hát chèo.      

1.6. Hội đền Bảo Lộc 

Thời gian: 20/8 âm lịch.  

Địa điểm: Xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: Trần Hƣng Đạo.  

Đặc điểm: Tế lễ và các trò chơi dân gian.      

1.7. Hội đền Cổ Trạch 

Thời gian: 18 - 20/8 âm lịch. 

Địa điểm: Xã Lộc Vƣợng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Đối tƣợng suy tôn: Các vua nhà Trần. 

Đặc điểm: Tế lễ, trẩy hội, dâng hƣơng. 

1.8. Hội chùa Cổ Lễ 

Thời gian: 13 - 16/9  âm lịch.  

Địa điểm: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: Thiền sƣ, pháp sƣ Nguyễn Minh Không, tổ sƣ nghề đúc đồng.  

Đặc điểm: Cúng Phật và Thánh sƣ, đua thuyền trên sông Đào, múa rối nƣớc, 

chơi cờ bỏi.      

1.9. Hội chùa Keo Hành Thiện 

Thời gian: 13 - 15/9 âm lịch.  

Địa điểm: Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng, tỉnh 

Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: Đức Phật và thiền sƣ Không Lộ là ngƣời giỏi chữa 

bệnh lại giỏi cả thơ văn, ông tổ nghề đúc đồng, nhà kiến trúc tài giỏi có công 

phò vua giúp nƣớc.  
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Đặc điểm: Lễ dâng hƣơng, cầu cúng, tụng kinh, múa rồng, đua thuyền 

trên sông Hồng (chỉ có nam giới đƣợc thi).      

1.10. Hội chùa Lƣơng (chùa Trăm Gian) 

Thời gian: 13 - 16/3 âm lịch.  

Địa điểm: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

Đối tƣợng suy tôn: Trần Vũ, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cấp - 4 tổ từ Cổ 

Lễ sang đây khai khẩn, lập ấp năm 1486.  

Đặc điểm: Lễ kỳ yên, cầu phúc, lễ phật, rƣớc kiệu.      

1.11. Hội chợ Viềng 

Thời gian: 8 tháng giêng âm lịch. 

Địa điểm: Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản và thị trấn Nam Giang, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Đặc điểm: Là phiên chợ "Cầu May". Sản phẩm mua và bán ở chợ rất độc đáo. 

1.12. Hội hoa Vị Khê 

Thời gian: 12 - 16 tháng Giêng âm lịch.  

Địa điểm: làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, cách 

thành phố Nam Định khoảng 5 km.  

Đặc điểm: Hội chợ hoa và cây cảnh.      

1.13. Hội làng An Cƣ 

Thời gian: 6/1 âm lịch. 

Địa điểm: Xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trƣờng, tỉnh Nam Định. 

Đặc điểm: Trò chơi múa rối. 

1.14. Hội làng Cao Đài 

Thời gian: 22/7 âm lịch.  
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Địa điểm: Làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 

Đối tƣợng suy tôn: Thái sƣ Trần Quang Khải và công chúa Phụng Dƣơng (phu 

nhân)  

Đặc điểm: Rƣớc thần, tế lễ, diễn tích: thuyền chài bắt giặc, bà chúa Mƣờng 

thổi cơm cho quân lính và các trò chơi: đấu vật, bơi trải, bắt vịt, thi dệt vải.      

1.15. Hội làng La Xuyên 

Thời gian: 11/3 âm lịch. Ba năm 1 lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu.  

Địa điểm: Làng La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: Lão La, ông tổ nghề mộc thời Tiền Lê, Bà Chúa Liễu 

Hạnh.  

Đặc điểm: Rƣớc nƣớc, rƣớc thần Thổ Địa, trò đánh đu, thi cỗ các họ.      

1.16. Hội Phƣơng Thành 

Thời gian: 5 - 7/1 âm lịch. 

Địa điểm: Xã Phƣơng Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

Đối tƣợng suy tôn: Ông tổ nghề dệt. 

Đặc điểm: Thi dệt, chọi gà, cờ tƣớng, đấu vật. 

1.17. Hội thôn Cổ Tung 

Thời gian: 1/9 âm lịch.  

Địa điểm: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: Thành hoàng làng Quang Ý Thƣợng; Phạm Hoàng Giáp - 

ngƣời có công đánh giặc trên biển.      

1.18. Lễ hội đền Trần 

Thời gian: 15 - 20/8 âm lịch.  

Địa điểm: phƣờng Lộc Vƣợng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: 14 vị vua Trần.  

Đặc điểm: Tế cáo, rƣớc, hát chèo, múa kiếm.      
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1.19. Lễ hội Phủ Dầy 

Thời gian: Thƣợng tuần tháng 3 âm lịch, chính hội là 3/3. 

Địa điểm: Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

Đối tƣợng suy tôn: Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

Đặc điểm: Rƣớc thánh, hội kéo chữ, nhiều trò vui hát văn, múa hầu 

bóng...      

1.20. Lễ khai ấn đền Trần 

Thời gian: 14 - 15 tháng Giêng.  

Địa điểm: Khu di tích đền Trần, phƣờng Lộc Vƣợng, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định.  

Đối tƣợng suy tôn: 14 vị vua Trần.  

Đặc điểm: Diễn võ 5 thế hệ, chơi cờ thẻ, múa bài bông. 
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PHỤ LỤC 2: NGUỒN TƢ LIỆU PHỎNG VẤN SÂU ĐƢỢC TRÍCH DẪN 

TRONG LUẬN ÁN 

 

4.1. Bản ghi chép phỏng vấn số 1 

* Thông tin về ngƣời trả lời: 

 - Ông Trần Khắc C - 63 tuổi, Thủ nhang đền Thiên Trƣờng - Phƣờng Lộc 

Vƣợng - TP Nam Định. 

 - Thời gian phỏng vấn: Ngày 12/9/2017 

 - Địa điểm: Sân Thiên Trƣờng - đền Thiên Trƣờng 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Thƣa ông, dân gian truyền lễ hội đền Trần trƣớc đây tổ chức chủ yếu 

vào ngày kỵ của Đức Thánh Trần chứ không kéo dài cả tháng (Tháng 8 âm lịch) 

nhƣ ngày nay phải không ạ? 

 Trả lời: Trƣớc đây làng này chỉ có một dòng họ Trần gồm nhiều chi khác 

nhau. Những ngƣời ngụ cƣ hoặc con trai đến ở rể làng đều phải đổi ra họ Trần. 

Trƣớc đây chỉ 2 lễ hội chính đó là lễ hội đền Thƣợng và lễ hội đền Hạ và đúng 

quy định cứ 3 năm tại Trần miếu sẽ tổ chức vào đám vào các năm Tý, Ngọ, 

Mão, Dậu làng sẽ mở hội tƣng bừng trong ba ngày 14,15,16 tháng giêng chứ 

không phải kéo dài cả tháng thậm chị là lễ quanh năm nhƣ hiện nay. 

 Hỏi: Trƣớc đây, trong các ngày lễ hội có diễn ra nghi lễ hầu đồng (hầu 

bóng) nhiều nhƣ hiện nay không thƣa ông? 

 Trả lời: Có ! Nhƣng không nhiều nhƣ hiện nay. Chủ yếu là ở đền Bảo 

Lộc và đền Thánh cha (đền thờ Trần Hƣng Đạo), đa phần là những gia đình đến 

để chữa bệnh, xua đuổi tả ma, chữa điên, chữa vô sinh…. 

 Hỏi: Hầu đồng ở lễ hội đền Trần có giống nhƣ ở Phủ Dầy không ông? 

 Trả lời: Trƣớc đây thì khác nhiều lắm, đặc biệt ở hội đền Bảo Lộc, hội ở 

đây gần nhƣ không tổ chức những hoạt động vui chơi, không có trò chơi dân 
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gian. Phần lễ tâm linh là chính đƣợc diễn ra suốt ngày đêm. Đây là dịp để các 

ông đồng bà cốt, các thầy phủ thủy từ khắp nơi đổ về làm ăn. 

 Hỏi: Thƣa ông! Cụ thể mục đích hầu đồng ở đây là để làm gì? 

 Trả lời: Những ngƣời hay bệnh tật liên miên, căn quả nặng nhƣ khó lấy 

chồng, làm ăn không thuận lợi hoặc những ngƣời sinh đẻ khó khăn lại không nuôi 

đƣợc con nên đến đây làm lễ bán con, số ngƣời khác thì ốm không rõ nguyên 

nhân, nghi là tà ma ám ảnh thì ngồi đồng đội lễ kêu Đức Thánh Trần lên giúp rồi 

xin bùa về yểm tại nhà hoặc bùa hộ mệnh đeo vào ngƣời để tránh tà ma hãm hại, 

quấy nhiễu. 

 Hỏi: Ông cho con hỏi lại là hầu đồng ở đây có giống nhƣ hầu đồng ở Phủ 

Dầy không ạ? 

 Trả lời: Bây giờ thì cũng na ná giống nhau nhƣng trƣớc đây không thế ! 

Các giá đồng ở đây trƣớc kia xuất hiện cùng với cảnh xiên lình, phun lửa đốt tà 

khí hoặc dùng roi dâu đánh lên ngƣời ngồi đồng nhằm xua đuổi tà ma sau đó 

phải tắm và xông bằng chín loại gai của các cây tre, bƣởi, táo, bồ kết…. Nói 

chúng là nhƣ một thầy phù thủy vì thế dân gian gọi là dòng thanh đồng hay dòng 

đồng phù thủy. 

4.2. Bản ghi chép phỏng vấn thứ hai 

* Thông tin về ngƣời trả lời. 

 - Bà Trần Thị N - 64 tuổi, điện thoại: đền Phƣơng Bông, thôn Phƣơng 

Bông, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc - Nam Định. 

 - Thời gian phỏng vấn: Ngày 5/6/2017 

 - Địa điểm: Đền Phƣơng Bông. 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Thƣa bà ! Theo các cụ cao tuổi thì trƣớc đây hát văn - hầu đồng chỉ 

hoạt động ở đền Bảo Lộc và đền Đức Thánh Trần chứ không hoạt động rộng rãi 
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nhƣ hiện nay - ở đền Phƣơng Bông hiện nay có các ông bà đồng về hành nghề 

không ạ? 

 Trả lời: Đây chỉ là hội làng, thời gian mở hội trƣớc đây từ 20 đến 22 tháng 

8 (Âm lịch) hàng năm. Nhƣng bây giờ thì tổ chức từ 15 đến 20 tháng 8 nhƣ các lễ 

hội ở đền Bảo Lộc - xã Mỹ Phúc và đền Trần - Phƣờng Lộc Vƣợng. Trƣớc đây 

hội làng có tổ chức trò chơi dân gian nhƣ đua thuyền và múa Phƣơng Bông (múa 

bài Bông) nhƣng bây giờ thì có thêm hầu đồng, hầu bóng nhƣng cũng chỉ là 

những bản hội nhỏ thôi, còn những bản hội lớn thì vẫn tập trung về đền Bảo Lộc 

và đền Trần. Tùy theo lớn nhỏ nhƣng nói chung là đền nào cũng có các ông bà 

đồng về hành lễ. 

 Hỏi: Thƣa bà ! Nghi lễ hầu đồng ở đây có gì khác so với ở đền Trần, đền 

Bảo Lộc và đặc biệt là ở Phủ Dầy không bà? 

 Trả lời: Đến những đền nhỏ hầu hết là các thầy đồng trẻ hoặc mới vào 

nghề, cũng không khác nhiều so với ở đền Trần và Phủ Dầy nhƣng vẫn còn lúng 

túng trong khi hành lễ và bản hội cũng không đông nhƣ ở các nơi khác. 

 Hỏi: Thƣa bà! Hầu đồng ở đây chủ yếu theo hình thức hầu Đức Thánh Cha 

hay Đức Thánh Mẫu và có còn những hiện tƣợng nhƣ xiên lình, phun lửa không 

bà? 

 Trả lời: Cũng không rõ rệt lắm, ở đây gần Phủ Dầy nên cũng có những 

ông bà đồng làm lễ ở đây xong lại kéo đến Phủ Dầy nên hình thức cũng không 

phân biệt rõ ràng. Xiên lình và phu dầu đuổi tà ma thì hiện nay không thấy mà 

chỉ còn bắt quyết, hú hét, nhảy múa thôi. 

 Hỏi: Bà có biết lý do tại sao không ạ? 

 Trả lời: Phần thì do không biết các ngài phù hộ thế nào nhƣng rất nguy 

hiểm các thầy đồng hiện nay cũng không phải ai cũng làm đƣợc vì nhiều ngƣời 

mới ra nghề, phần thì do chính quyền xã cũng không cho làm và múa hát theo 

kiểu thở mẫu nhẹ nhầng và đẹp hơn lại không nguy hiểm nên hầu hết các 
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thầyđồng ở đây thiên về kiển hầu Mẫu hơn hầu Cha nhƣng vẫn oai phong không 

kém. 

 Hỏi: Thƣa bà ! Ngoài các đền, phủ lớn thì các đền phủ nhỏ, hẻo lánh có 

xuất hiện các hoạt động hầu bóng không ạ? 

 Trả lời: Bây giờ thì đền, phủ nào mà không có hầu đồng, chủ yếu là theo 

họ đền có “thiêng” hay không và có…đông khách thập phƣơng đến lễ bái hay 

không ! Chứ đền, phủ nào bây giờ cũng đều có hầu đồng hoặc chí ít cũng có 

ngƣời ngồi đàn hát chầu Thánh 

4.3. Bản ghi chép phỏng vẫn số 3 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Ông Trần Đức Đ - 72 tuổi - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Nam Định 

 - Thời gian phỏng vấn: Ngày 15/9/2016 

 - Địa điểm: Tại gia đình 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Thƣa ông ! Đƣợc biết gia đình ông là một cơ sở làm đồ mã rất có uy 

tín. Ông có thể cho biết đôi chút về nghề làm đồ mã của gia đình? 

 Trả lời: Gia đình tôi có nghề làm đồ mã gia truyền, đến tôi là đời thứ 

năm. Dƣới thời bao cấp, do lên đồng bị cấm nên nghề vàng mã của gia đình bị 

thu hẹp lại, chủ yếu chỉ làm giấy tiền. Khi lên đồng phục hồi, nhận thấy đây là 

một cơ hội phát triển cho kinh tế gia đình nên gia đình tôi cùng năm gia đình 

anh, em họ hàng khôi phục lại nghề cũ của ông cha. 

 Hỏi: Năm gia đình tập trung làm theo phƣơng thức tập thể hay cá thể thƣa 

ông? 

 Trả lời: Chúng tôi họp bàn, phân chia công việc cụ thể theo chuyên 

môn của từng gia đình. Có gia đình chuyên làm cốt (che nứa, đan thành hình 

ngựa, voi, thuyền…), có gia đình chuyên lấy cốt về, bồi giấy hình thành sản 

phẩm, có gia đình chuyên nghiên cứu để làm hoa văn, trang trí theo các kiểu 
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dáng truyền thống và hiện đại (tùy theo đơn đặt hàng hoặc nhƣ cầu, thị hiếu). 

Có gia đình làm trụ sở, đầu mối để cung cấp hàng (đại diện uy tín của gia 

đình hợp lại). 

 Hỏi: Sản phẩm của gia đình cung cấp theo đơn đặt hàng hay bán lẻ? 

 Trả lời: Bán lẻ tại các đền, phủ cũng có, nhƣng chủ yếu là theo địa chỉ 

đặt hàng. Hiện nay gia đình tôi cung cấp chủ yếu cho toàn bộ khu vực Phủ Dầy 

và nhiều nơi nhƣ Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, có cả Lạng Sơn, 

Thái Nguyên, Lào Cai cũng về đặt hàng ở đây. 

 Hỏi: Mỗi một đàn hầu đồng, thì đồ mã phải làm trong thời gian bao lâu? 

Mỗi đàn mã trung bình khoảng bao nhiêu thƣa ông? 

 Trả lời: Theo công đoạn nhƣ trên, mỗi đàn mã với 4 đến 6 ngƣời làm liên 

tục trong khoảng 2 tuần thì xong một đàn lễ đầy đủ. Tùy theo yêu cầu mã loại 

sang, trung bình hay ít tiền nhƣng dàn mã bình thƣờng nhất cũng phải 25 đến 30 

triệu đồng, còn lại sang trọng thì nhiều hơn. 

 Hỏi: Mỗi dàn mã, trừ chi phí gia đình còn thu về bao nhiêu ạ?  

 Trả lời: Trừ chi phí, nhân công, nguyên liệu, tạ thánh thì bình quân thu về 

khoảng 7 đến 10 triệu. Bây giờ ngƣời khôn của khó, mình cũng không độc 

quyền nhƣ trƣớc mà chủ yếu lấy chữ “tín” làm đầu - thu nhập cũng không phải 

là cao, nhƣng tận dụng đƣợc nhân lực nhàn rỗi, mình có vốn nên chủ yếu khâu 

chuẩn bị phải làm trong thời gian nông nhàn, chứ vào những tháng hội thì làm 

không kịp và nhân công cũng nhƣ nguyên liệu đắt đỏ lắm. 

4.4. Bản ghi chép phỏng vấn số 4 

* Thông tin về ngƣời trả lời phỏng vấn 

 - Cô Đồng H - 48 tuổi - Đƣờng Hùng Vƣơng - TP Nam Định 

 - Thời gian phỏng vấn: Ngày 7/5/2017 

 - Địa điểm: đền Cây Xanh (Đê Mỹ Tân - ngoại thành Nam Định) 
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* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Lạy cô ! Hôm nay cô hầu đẹp quá ! Khăn chầu áo ngự của cô sang 

trọng và lịch lãm quá ! Cô mua ở đâu đấy? Có đắt lắm không cô? 

 Trả lời: Mua là mua thế nào ! Chỉ có đồng nghèo, đồng lính hay mới ra 

đồng mới mua, chứ khăn chầu áo ngự của cô đều phải đặt theo ý cô hết, từ kim 

sa, hạt cƣờm, đƣờng thêu (mà phải thêu tay đấy) đến chất liệu đều phải là hàng 

“xịn” chứ hàng “lởm” là cô không có dùng. 

 Hỏi: Vậy thì chắc đắt lắm cô nhỉ? Khoảng bao nhiêu một bộ ạ? 

 Trả lời: Mỗi một bộ hầu của cô bằng cả một ván hầu của ngƣời khác, 

trung bình thì khoảng 8 đến 10 triệu một bộ đầy đủ các phụ kiện kèm theo có bộ 

nhiều hơn thế, nhƣ bộ chầu lục cô vừa hầu có giá lên tới gần 20 triệu đấy. Riêng 

công thêu tay đã mất khoảng 6 triệu đấy. 

 Hỏi: Thƣờng thì mỗi thanh đồng có bao nhiêu bộ hả cô? 

 Trả lời: Cái đó còn tùy vào điều kiện cũng nhƣ khả năng của từng ngƣời, 

đồng giàu thì sắm đủ 36 giá, còn những đồng trung bình thì khoảng 10 đến 15 

bộ, đồng nghèo cũng phải có 8 đến 10 bộ. Giá khăn chầu áo ngự cũng có dăm 

bảy loại, loại sang, loại bình thƣờng và không có thì mua sẵn khoảng 250 đến 

400 nghìn một bộ cũng có. Riêng đồ của cô phải may bằng chất liệu gấm đắt 

tiền, thêu hoa văn bằng tay cầu kỳ thí dụ: Hàng quan theeo bối tứ hổ, hoa văn 

rồng ngậm ngọc, hý cầu, hàng chầu thêu hoa văn kim phụng ngậm dải lụa, cuốn 

thƣ hoặc ngậm hoa, hàng ông Hoàng thƣờng thêu đồ án tròn biểu tƣợng ngũ 

phúc…. ở những địa chỉ uy tín, nổi tiếng nhƣ ở 50 phố Hàng Quạt - Hà Nội, có 

bộ cô bay vào tận Sài Gòn để đặt may hơn nữa cứ vài ba năm cô lại thay đổi cả 

hòm, từ khăn chầu áo ngự đến các phụ kiện kèm theo. 
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4.5. Bản ghi chép phỏng vấn thứ 5 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Ông Hoàng Hoa X - 55 tuổi - Số 1 Lý Thƣờng Kiệt - TP Nam Định 

(chuyên hầu dâng thƣờng gọi là cô Xƣơng) 

 - Thời gian phỏng vấn: 22/11/2017 

 - Địa điểm: đền Cây Quế (Mỹ Tân - Nam Định) 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Trong giới thầy đồng có khái niệm “đồng cua, đồng ốc” ; “đồng 

sang, đồng lịch sự”, cô có thể cho biết lý do không? 

 Trả lời: Cái đó là theo cách gọi dân dã, những ngƣời gọi là “ đồng cua, 

đồng ếch” là những đồng nghèo, nghèo về trang phục, nghèo về lễ và hầu hết là 

ít con nhang đệ tử, nên một ván hầu cũng sơ sài, ít tốn kém chỉ khoảng 3 đến 5 

triệu cũng làm một canh hầu. 

 Hỏi: Thƣa cô ! Hôm tôi đi dự ở Phủ Dầy, ngồi quán nƣớc và dò hỏi thì 

đƣợc biết, nếu xếp vào hầu ở cung Công Đồng chính giữa thì phải là bản hội 

giàu sang, lịch sự còn không thì xếp và các cung bên cạnh có phải không cô? 

 Trả lời: Không! Trƣớc khi thực hiện một canh hầu, thầy đồng đã phải liên 

hệ trƣớc với đồng đền để sắp xếp thời gian, địa điểm tiến hành nghi lễ, cũng có 

trƣờng hợp thầy đồng yêu cầu phải đƣợc làm lễ ở cung này, cung kia trong thời 

gian này, thời gian nọ thì chỉ béođồng đền sẽ đƣa ra nhiều lý do để moi tiền, chứ 

cung nào chả có thánh ngự. Nói thật đó chỉ là muôn kiểu làm ăn của cả đồng đền 

và thầy đồng thôi ! Đồng đền thì moi tiền của thầy đồng, thầy đồng cũng dựa vào 

đó để moi tiền của bản hội, tất cả chỉ là mánh khóe làm ăn, buôn thần bán thánh 

cả thôi. 

 Hỏi: Thế thì thầy đồng cũng là kinh doanh cô nhỉ ? 

 Trả lời: Đúng quá đi chứ ! Không kinh doanh tính lời lỗ thì lấy đâu ra 
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tiền vào đeo đầy tay, quần là áo lƣợt, ƣỡn ẹo, đỏng đảnh.. tất cả đều là tiền của 

bản hội đóng góp cả thôi. 

 Hỏi: Thế họ cứ đóng góp, đi lễ, đi hầu liên miên thì lấy đâu ra tiền , hơn 

nữa hiệu quả không hiểu là thế nào cô nhỉ ? 

 Trả lời: Đó lại là một chuyện khác mà trong giới đồng coi là thâm cung bí 

sử. Các thầy đồng thành lập một mạng lƣới những đồng “lính”, tung tin bịa đặt, 

nào thì là bà A ở chợ rồng đi lễ về trúng quả lớn, nào thì cô B ở chợ Mỹ Tho theo 

thầy Thanh đi lễ ở Bắc Lệ về làm ăn phát đạt, xây nhà mua thêm Kiot cho con 

dâu, con gái…. Rồi cô H bán phở ở chợ Ngõ Ngang có chông hay đi với bồ đi lễ 

về thánh vật cho ốm một trận thập tử nhất sinh rồi cô bồ trốn biệt tăm, bây giờ 

ông chồng ngoan, hiền nhƣ “ma sơ” …. Cứ thế ngƣời bỏ hội vì không đủ điều 

kiện để theo đuổi, ngƣời mới nhập vào bản hội đầy hứng khởi… tốt cuộc chỉ béo 

thầy đồng thôi. 

 Hỏi: Mỗi canh hầu tốn kém khoảng bao nhiêu tiền? 

 Trả lời: Cái đó thì tùy, vô cùng lắm, nghèo thì dăm bảy triệu, còn đồng 

sang nhƣ thầy Thanh (đền cây Xanh - đê Mỹ Tân - Nam Định) thì mỗi canh hầu 

lên tới một vài trăm triệu. Chƣa kể đến đi lễ càng xa thì càng tốn kém và thầy 

đồng càng lãi nhiều - lúc này thì đồng nhƣ một công ty du lịch thực thụ - mọi 

liên hệ từ ăn, nghỉ, lễ, lộc…. đi đến đâu là có bộ phận đón tiếp đầy đủ - nhƣ một 

“dịch vụ tâm linh” khép kín. Đi theo bản hội xa thì hầu dâng nhƣ bọn cô vất vả 

lắm nhƣng cũng kiếm đƣợc, chợ búa bây giờ ế ẩm, ngƣời khôn của khó. Đi theo 

các thầy vừa đƣợc lễ thánh vừa có tiền chi phí, mỗi ván hầu cũng thu nhập 

khoảng trên dƣới một triệu, chƣa kể đến tiền lộc rơi lộc vãi cũng khá hơn đi chợ. 

4.6. Bản ghi chép phỏng vấn thứ 6 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Ông Trần Văn H - 50 tuổi - Bạn cô Xƣơng ở số 1 Lý Thƣờng Kiệt - TP 

Nam Định - chuyên hầu Dâng - gọi là cô Hợi 
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 - Thời gian phỏng vấn: 22/11/2017 

 - Địa điểm phỏng vấn: Gia đình cô Xƣơng - Số 1 Lý Thƣờng Kiệt - Nam 

Định 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Theo các bản hội đều nói hầu dâng ở Nam Định có cặp “ Quỳnh - 

Quế” nổi tiếng khéo tay đó là “ Cô Xƣơng - Cô Hợi” … và cũng nổi tiếng là “ đắt 

sô” trong giới hầu dâng. Cô có thể nói chút qua về nghề hầu dâng của hai cô 

không? 

 Trả lời: Họ quý, họ yêu thì nói thế thôi ! Chứ hầu dâng ở Nam Đinh cũng 

nhiều lắm. Các thầy đồng thì có nhiều hầu dâng nhƣng nói thật nếu hầu những 

canh lớn, khách sang thì họ hay gọi “ Cô Xƣơng - Cô Hợi” vì nói thật, đẳng cấp 

của hầu dâng chính là trình độ “lên khăn”. Cũng là giá đồng nhƣng mỗi ngƣời “ 

lên khăn” một kiểu - phải sƣu tầm, luyện tập nhiều mới có kiểu “lên khăn” độc 

đáo, đẹp và hấp dẫn, khác ngƣời. Chƣa kể đến các phụ kiện khác phải đẹp, đắt 

tiền và sang trọng. Hoa cài của bọn tôi đều là hoa đá, tinh xảo chứ không bao 

giờ dùng hoa vải, hoa dây (rút một đôi trâm cài). Chỉ nói riêng một đôi trâm cài 

kiểu “Hoàn châu cách cách” nhƣ thế này, mua ở Quảng Châu - Trung Quốc đã 

bằng cả bộ khăn áo của ngƣời khác đấy. 

 Hỏi: Và chắc chắn là tiền thù lao trả cho các cô phải nhiều hơn ngƣời hầu 

dâng khác chứ! 

 Trả lời: Tất nhiên rồi, tiền nào vải nấy mà, phụ kiện của chúng tôi đẹp và 

sang trọng thì giá phải khác chứ. 

 Hỏi: Thế các cô phải sắm phục trang trong các giá hầu? 

 Trả lời: Đồng sang thì họ tự sắm hết quần áo của các giá hầu theo nhu 

cầu của họ, đồng trung bình thì sắm đồ bình thƣờng, đồng nghèo thì chỉ có sắm 

vài giá chủ yếu. Hầu dâng toàn bộ là sắm khăn, mũ và các phụ kiện, hầu dâng 

cũng sắm một vài bộ gặp khi nhỡ ngại khách yêu cầu ngẫu hứng những giá mà 
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thầy đồng không chuẩn bị trƣớc hay đồng nghèo không đủ tiền mua sắm thì hầu 

dâng chuẩn bị luôn. 

 Hỏi: Trung bình một tháng các cô hầu mấy canh? 

 Trả lời: Vô kể lắm ! Tùy thuộc vào sự sắp xếp bố trí của thầy đồng, bình 

quân từ 8 đến 10 buổi. Những tháng trƣớc và sau tết nguyên đán gọi là mùa lễ 

hội thì nhiều lắm. Có đợt đi cả tháng với hết thầy đồng này đến thầy đồng khác. 

 Hỏi: Thế thì thu nhập cũng khá đấy cô nhỉ? 

 Trả lời: Dồi dào ở những mùa lễ hội nhƣng cũng mệt lắm. Những tháng 

vắng khách lại về đi chợ, hoặc tập “lên khăn”, nói thật nhé ! Đôi lúc có mở lớp 

dạy cho một số ngƣời muốn theo nghề, nói chung là cũng bận rộn quanh năm suốt 

tháng. 

4.7. Bản ghi chép phỏng vấn số 7 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Ông Ngọc H - 46 tuổi - Diễn viên nhà hát Chèo Nam Định (nghệ sĩ hát 

cung văn tại các bản đền) 

 - Thời gian phỏng vấn: 4/1/2017 

 - Địa điểm phỏng vấn: Sân phủ Tiên Hƣơng - Phủ Dầy Nam Định 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Thƣa NSƢT trong những năm gần đây khi mà DXNLLĐ- hầu đồng 

hoạt động công khai trở lại, ngoài những cung văn chuyên đi hát theo các thầy 

đồng thì còn thấy một sộ nghệ sĩ chuyên nghiệp Nam Định cũng tham gia vào 

hoạt động này - nghệ sĩ suy nghĩ gì về vấn đề này? 

 Trả lời: Không riêng Nam Định mà hầu hết hiện nay các nghệ sĩ chuyên 

nghiệp tại các đoàn nghệ thuật truyền thống (chủ yếu là nghệ thuật Chèo) cũng 

đều có một số nghệ sĩ tham gia hát phục vụ DXNLLĐ- hầu đồng tại các đền 

phủ. Thực tế cho thấy vì miếng cơm manh áo nên các nghệ sĩ bây giờ đều phải 

bƣơn chải để kiếm thêm thu nhập. Trong đó nghệ sĩ tham gia với tƣ cách cung 
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văn cũng không phải là ít. Riêng nhà hát Chèo Nam Định cũng có đến gần chục 

nghệ sĩ tham gia, chủ yếu là các giọng hát nam, nhạc công. So với thu nhập tại 

nhà hát thì đi hát chầu Thánh thu nhập cao hơn nhiều. Gặp những canh to thì 

một đêm thu nhập bằng cả tháng lƣơng tại nhà hát đấy ! Nhƣng không phải là ai 

hát hay mà đƣợc đâu nhé. 

 Hỏi: Sao NSƢT lại nói thế? Tôi nghĩ là cứ đàn hay, hát giỏi là có thể đi 

hát cung văn đƣợc chứ? 

 Trả lời: Không hẳn là nhƣ thế ! Nếu xâm nhập vào thế giới đồng bóng 

mới hiểu, nó có những phức tạp, quy định riêng. Ví nhƣ: Hát ở sân khấu khác, 

hát tại các đền phủ khác. Hát ở sân khấu cần chau chuốt, luyến láy nhiều nhƣng 

hát đền phủ lại cần sự mộc mạc, thuần chất và đặc biệt là phải thuộc nhiều văn, 

am hiểu và giỏi ứng tác theo các thầy đồng. 

 Hỏi: Ứng tác theo các thầy đồng nghĩa là thế nào? Xin nghệ sĩ cho biết cụ 

thể hơn? 

 Trả lời: Có thầy đồng muốn hát kiểu này, có thầy đồng muốn hát kiểu 

khác, có thầy thích đƣa cẩ những giai điệu dân ca, dân vũ hay cải lƣơng, thậm chí 

cả âm nhạc nƣớc ngoài nhƣ Hoa Cham Pa rồi thay lời hoặc đƣa cả một số bài 

cách mạng vào nhƣ “Tiếng chày trên sóc BomBo”, “Người Mèo ơn Đảng”…. 

Nhìn chung lúc này cung văn phải nhanh nhẹn ứng tác theo ý các bà đồng bọn 

chúng tôi thƣờng gọi là kiểu hát “Nịnh đồng”. Có vậy thì các bà đồng mới cho 

nhiều tiền lộc - có những canh tiền lộc nhiều gấp mấy lần so với tiền hát một canh 

theo thỏa thuận trƣớc. 

 Hỏi: Nếu nhƣ thế thì hát chầu Thánh hiện nay thực chất là để phục vụ 

mấy ông bà đồng chứ không phải dâng văn cho thánh nhƣ trƣớc đây, thƣa nghệ 

sĩ? 

 Trả lời: Cũng gần nhƣ thế ! Bỏi có ai nhìn thấy ma quỷ, thánh thần đâu ! 

Chủ yếu mình đi hát để kiếm tiền thì mình phải phục vụ theo sở thích của ngƣời 
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trả tiền thôi, cơ chế thị trƣờng mà, khách hàng là thƣợng đế. Nếu không thế thì 

họ không mời, họ gọi ngƣời khác hợp ý với họ hơn, chƣa kể đến một số đền 

cùng văn cũng phải làm “luật” cho đồng đền bản địa vì đền phủ nào cũng phải 

có nhóm cung văn của đền phủ đó. Ở nới khác đến là phải thật quen biết và làm 

“luật” cho họ thì họ mới đƣợc hành nghề nếu không thì nhiều rắc rối lắm. Tóm 

lại ngoài xã hội nhƣ thế nào thì trong giới dịch vụ tâm linh nhƣ vậy. Không chỉ 

riêng cung văn mà đồ lễ, đồ mã, pháp sƣ… cũng đều phải nhƣ thế cả. 

4.8. Bản ghi chép phỏng vấn số 8 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Ông Trần Quang H - 39 tuổi - Diễn viên nhà hát Chèo Nam Định 

(chuyên đi hát cung văn tại các đền phủ) 

 - Thời gian phỏng vấn: 25/2/2016 

 - Địa điểm phỏng vấn: Nhà hát Chèo Nam Định 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Là nghệ sĩ biểu diễn sân khấu, khi tham gia vào các hoạt động với tƣ 

cách là cung văn, anh thấy có khó khăn gì không? 

 Trả lời: Ở sân khấu thì diễn viên hát, biểu diễn trên sân khấu, nhạc công 

thì hỗ trợ dƣới dàn nhạc. Nhƣng đi hát hầu thì hầu hết phải là vừa đàn vừa hát, 

nhƣ vậy thì đỡ tốn kém cho thầy đồng, mình thu nhập cao hơn, thuận tiện cho 

việc ứng tác theo yêu cầu của thanh đồng. Trừ một số ngƣời hát hay, đẹp trai 

đƣợc các cô đồng “mê” thì mới ngồi hát có dàn nhạc kèm theo, chỉ cầm phách 

hoặc trống mảnh giữ nhịp. 

 Hỏi: Các cô đồng mê cung văn là thế nào thƣa anh? 

 Trả lời: Các bà đồng thì thích trai trẻ, đẹp, biết nịnh hót, hát hay. Các ông 

đồng thì đa phần là “ái nam, ái nữ” nên cũng chỉ thích cung văn là đàn ông đẹp 

trai, trẻ đẹp… Nhìn chung vấn đề này phức tạp, cũng đủ chuyện ghen tuông, hờn 

dỗi thậm chí cả đánh chửi nhau đủ cả không thiếu thứ gì. 
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 Hỏi: Theo anh, cách hát chầu của Nam Đinh có khác nhiều so với các địa 

phƣơng khác không? 

 Trả lời: Khác nhiều chứ !  

 + Thứ nhất: Cung văn ở Nam Định, kể cả diễn viên các đoàn chuyên nghiệp 

thi tham gia hát chầu thánh đều phải tìm một ông thầy cung văn cổ để truyền dạy, 

thuộc văn theo cách cổ, vì thế mỗi cung văn đều có những cách thể hiện của riêng 

mình. 

 + Thứ hai: Cách hát ở Nam Định là mộc mạc, thuần chất, ít bị pha tạp nhƣ 

Hà Nội bởi họ luyến láy nhiều, sử dụng hoa mỹ nhiều và chịu sự ảnh hƣởng của 

nhiều loại âm nhạc truyền thống nhƣ tuồng, chèo, cải lƣơng, ca trù…. 

 + Thứ ba: Hát chầu Thánh ở Nam Định thƣờng theo lối hát cổ, không 

ngân rung ở cuối câu mà hát ngắt ngay, còn ở Hà Nội thì luyến láy nhiều ở các 

đoạn nhạc lƣu không. Đặc biệt ở Nam Định hát chầu Thánh không dùng lối hát 

giả thanh (giọng gió), hoàn toàn là giọng thể (giọng thật) 

 Nói vậy chứ bây giờ cũng pha tạp nhiều, vì ở Nam Định cũng đi khắp nơi 

hát hầu, các địa phƣơng khác thì đổ về Nam Định làm lễ vì thế cí sự pha trộn, 

học hỏi lẫn nhau, thậm chí cố tình hát theo kiểu này, kiểu khác để vửa lòng thầy 

đồng, nên sự khác nhau về cách hát cũng không mấy. 

Hỏi: Xin hỏi Anh 1 câu cuối! Quan điểm của anh về sự biến đổi của 

DXNLLĐ- hầu đồng hiện nay, đặc biệt là dƣới góc độ của một cung văn 

Trả lời: Nói thật, nhìn chung những năm gần đây, hoạt động hầu đồng tuy 

đem lại thu nhập ổn định, khấm khá cho một số ngƣời nhƣng nhìn chung có mấy 

vấn đề cần quan tâm: một là nó phát triển một cách công khai kèm theo nhiều 

trò mang tính mê tín nhƣ rút thẻ, xem tƣớng, phán truyền v.v… hai là nó mang 

màu sắc kinh doanh thƣơng mại hóa rõ rệt với đầy đủ những cạnh tranh thiếu 
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lành mạnh, nói một cách dân dã là buôn thần bán thánh để kiếm lời. Ba là về bản 

chất của nghi lễ cũng không còn nguyên sơ nhƣ trƣớc, nó thay đổi nhiều kể cả 

về hình thức, nội dung và mục đích của nghi lễ 

4.9. Bản ghi chép phỏng vấn số 9 

* Thông tin về ngƣời trả lời  

- Bà Trần Thị V - 78 tuổi - Thủ nhang phủ Quảng Cung, Yên Đồng, Ý 

Yên, Nam Định (phủ Nấp) 

- Thời gian phỏng vấn: 16/8/2017 

- Địa điểm phỏng vấn: Tại phủ Quảng Cung, Yên Đồng, Ý Yên, Nam 

Định 

* Nội dung phỏng vấn:  

Hỏi: Thƣa bà! Theo dân gian thì ông bà đồng hay thủ nhang đa phần là cha 

truyền con nối. Xin bà cho con biết sơ qua về con đƣờng dẫn đến cơ duyên hôm 

nay của bà  

Trả lời: Tôi sinh năm 1946 trong một gia đình cách mạng tại phố Phủ Bình 

Lục Hà Nam. Đến tuổi trƣởng thành sau nhiều phen "sóng gió" cuộc đời, tôi hiểu 

rằng tôi là ngƣời có cơ duyên với mẫu. Suốt 9 năm trời tôi lang thang đi làm công 

đức, viết sớ, đi "hầu" ở nhiều nơi. Lúc đó tôi nhó có cả 3 năm để nỗ lực phát tâm 

công đức, xây dựng Phủ Bóng (tức Nguyệt Du Cung), và tiếp đến tôi về đền Trần 

quyên góp đồ thờ tại cung Trùng Quang, Trùng Hoa. Nhƣ một mối duyên lành khi 

xin UBND xã để xin xây dựng phủ Nấp tôi chắp tay cấu khấn: "Con về đây chỉ một 

lòng về cửa mẫu, cùng xây dựng không hề vì một mục đích nào khác". Hồi ấy vào 

tháng 3 năm 2002, tôi chính thức mở hội lần đầu tiên ngày 4/3 đoàn rƣớc mẫu về, 

đoàn phật tử đã dâng 4 bát đồng và dâng hƣơng cúng mẫu. Đến năm 2003 thì xây 

thêm cung ngoài, năm 2004 với nhiều nỗ lực, ngôi đền đã vinh dự đón bằng di tích 

của tỉnh. 
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Hỏi: Thƣa bà! Nhiều đoàn hầu bóng cứ nói về với Phủ Dầy, đầu tiên phải 

về trình ở phủ chính (Phủ Tiên Hƣơng) xong mới đi "hầu", đi lễ ở những phủ 

khác. Quan niệm của bà về vấn đề này nhƣ thế nào? 

Trả lời: Họ cứ nói thế chứ làm gì có "chính, phụ" ở đây. Mẫu là mẫu của 

chung, ai muốn lễ ở đâu thì lễ, mẫu đều chứng giám cho lòng thành cả chứ theo 

truyền thuyết cũng nhƣ kết quả của hội thảo "Quảng Cung Linh Từ" thì các nhà 

khoa học đều xác nhận thôn Vi Nhuế, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên đƣợc coi là 

noi giáng hạ lần đầu tiên của Mẫu Liễu Hạnh vào thế kỷ XV. Những ngày tháng 

khốn khó, khi bị cấm đoán thì chẳng thấy ai nói gì, bây giờ đỡ vất vả hơn một tý 

thì lại nhận là "chính" với cả "phụ". Dân ở đây chả ai tin điều đó. Nói thật chứ 

nhiều đoàn đi lễ có khi chỉ về phủ Nấp dâng hƣơng hầu mẫu, xong là về chứ 

cũng không đi lễ nơi khác nữa ấy chứ. Cứ thành tâm, lòng thành là mẫu chứng 

giám cho hết. 

Hỏi: Thƣa bà! Đƣợc biết bà là một trong những thành viên bảo tồn di sản 

văn hóa Đạo Mẫu Việt Nam và tham gia vào việc lập hồ sơ khoa học đề nghị 

UNESCO ghi danh. "Tín ngưỡng thờ Tam Phủ" là di sản văn hóa phi vật thể của 

nhân loại vào ngày 1/12/2016. 

Trả lời: Ngay từ những năm 2011 - 2012 tôi đã làm hồ sơ, đề nghị phủ 

Quảng Cung Linh từng là di tích cấp quốc gia và ngôi đền đã đƣợc công nhận 

bảo trợ của UNESCO. Cũng là một trong những thành viên đƣợc đi nƣớc ngoài 

nhận quyết định ghi danh của UNESCO - lúc công bố, tôi vô cùng vui sƣớng 

nhày múa nhƣ thể mẫu nhập vào chứng giám mà chẳng cần để ý đến xung 

quanh. 

Hỏi: Thƣa bà! Kể từ khi đó thì "hầu đồng" dƣờng nhƣ đã có một điểm tựa 

vững chắc cho sự tồn tại và phát triển. Bà có nhận định gì khi có ý kiến cho rằng 

"hầu đồng trong những năm gần đây đã có nhiều biến đổi so với trước đây". 
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Trả lời: Thực ra bản chất của nghi lễ thì ít thay đổi bởi vì mẫu luôn có lòng 

nhân ái, bao dung, che chở và cứu rỗi cho chúng sinh, nhƣng nói thật "hầu 

đồng" hiện nay có phần hơi bị lạm dụng nên chắc chắn nó đã có những thay đổi 

đáng kể. 

Hỏi: Xin bà có thể cho biết cụ thể hơn? 

Trả lời: Nói thực nhƣ chúng tôi ngày xƣa, muốn thực hiện một buổi hầu 

thánh phải chuẩn bị kỹ càng, từ khâu chuẩn bị các thủ tục xin thánh mẫu trƣớc 

khi hầu thánh, công việc chuẩn bị lễ lạt tuy không tốn kém nhƣ hiện nay nhƣng 

chúng đều là những hoa thơm, trái ngọt đầu mùa với sự tôn kính, trang nghiêm, 

bằng cả tấm lòng dâng lên mẫu. Bản thân tôi khi có căn nguyên đƣợc hầu thánh 

cũng phải theo thầy học hỏi nghiêm túc và quy củ chứ không phải tùy tiện nhƣ 

bây giờ. Tất cả những thứ đó đều do con ngƣời lợi dụng để làm cả thôi, chứ mẫu 

thì vẫn bao dung, nhân từ và che chở, cứ có tâm là mẫu chứng hết. 

Hỏi: Thƣa bà múa trong hầu đồng xƣa có theo bài bản quy định không ạ? 

Trả lời: Múa đồng chủ yếu là năng khiếu, ngẫu hứng chứ cũng không có 

bài bản quy định nêu cụ thể, chủ yếu là bắt chƣớc những ngƣời đi trƣớc rồi thêm 

thắt theo khả năng của từng ngƣời nhƣng riêng đạo cụ thì ngày xƣa các thầy 

đồng thống nhất, quy định cho từng vị thánh. Ngày nay các đồng trẻ ít chú ý đến 

điều này, nhiều cô cậu thích đạo cụ gì là sử dụng đạo cụ đó miễn là đẹp theo sở 

thích của cá nhân và bản hội.  

4.10. Bản ghi chép phỏng vấn số 10 

* Thông tin về ngƣời trả lời:  

- Bà Trần Thị D, thủ nhang phủ Tiên Hƣơng, xã Kim Thái, huyện Vụ 

Bản, Nam Định (Phủ chính) 

- Thời gian phỏng vấn: 2/4/2017 
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- Địa điểm phỏng vấn: Sân Phủ Tiên Hƣơng (nơi chuẩn bị sự kiện đón 

bằng ghi danh về "Nghi lễ thờ Tam phủ của ngƣời Việt" của UNESCO do Bộ 

VHTTDL và UBND tỉnh Nam Định tổ chức) 

* Nội dung phỏng vấn: 

Hỏi: Thƣa bà! Chắc hẳn bà nói riêng và nhân dân Nam Định nói chung đều 

vui mừng khi tín ngƣỡng thờ Mẫu đƣợc vinh danh nhƣ hôm nay. 

Trả lời: Làm sao mà không vui đƣợc, mừng đến rơi nƣớc mắt ấy, mấy đêm 

nay, cả làng cả phủ rạo rực không ai ngủ đƣợc để đón chờ giây phút này! Nói 

thật những năm trƣớc muốn thực hiện nghi lễ hầu Thánh mọi ngƣời phải lén lút, 

chui lủi vì sợ chính quyền, hơn nữa, thân phận của chúng tôi bị xã hội ghẻ lạnh, 

xa lánh cho là mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, lƣời lao động, dựa vào thánh 

thần để lừa bịp… nói chung là khổ trăm điều, làm đƣợc đồng nào lại quyên góp 

xây dựng tu sửa đền mới đƣợc nhƣ ngày nay chứ chính quyền họ không ủng hộ 

thì lấy đâu ra mà cho tiền trùng tu, sửa sang. 

Hỏi: Thƣa bà! Bà có thể lý giải tại sao lại tổ chức đón nhận vinh danh "Tín 

ngưỡng Tam Phủ của người Việt" lại đƣợc tổ chức tại Phủ Dầy mà chính xác 

hơn lại ở làng Tiên Hƣơng ngay bên cạnh phủ chính không bà? 

Trả lời: Cái đó thì cậu nên hỏi nhà nƣớc, chứ tổ chức ở đâu là do họ quy 

định nhƣng tôi nghĩ có lẽ họ muốn tổ chức ở đây vì nơi đây là quê hƣơng của 

Mẫu. 

Hỏi: Bà có thể nói rõ hơn đƣợc không ạ? 

Trả lời: Tiên Hƣơng xƣa thuộc Kẻ Dầy sau đổi thành An Thái bao gồm 

Tiên Hƣơng và Vân Cát. Điều đặc biệt là ở Tiên Hƣơng còn có cả phần mộ của 

Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nhƣ vậy Tiên Hƣơng có "Dƣơng cơ" họ Trần, lại có cả 

"Âm phần" thánh Mẫu. Theo truyền thuyết, tƣ liệu và bi ký thì phủ Tiền Hƣơng 

xây dựng từ thời Lê Cảnh Trị (1663 - 1671) đến năm Thứ 9 (1915) do Tổng đốc 

Đoàn Triển cho xây dựng lớn nhƣ ngày hôm nay. Thánh Mẫu Liễu Hạnh có ba 
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độ sinh, hóa. Mẫu giáng sinh lần thứ nhất ở Vi Nhuế (1434), lần thứ hai giáng 

sinh ở Vân Cát (1557), lần thứ ba hạ trần ở Kẻ Sỏi - Nghệ An (1609). Nhƣng 

giai đoạn giáng sinh lần 2 ở Vân Cát làm con gia đình họ Lê lấy tên là Lê Thị 

Thắng, còn gọi Giáng Tiên là anh linh hơn cả, sự linh thiêng hiển hiện, kỳ dị bất 

thƣờng nổi trội hơn cả và cũng để lại nhiều huyền thoại, ấn tƣợng trong dân gian 

hơn cả. Có lẽ vì thế ngƣời ta coi đây là quê hƣơng của mẫu và tổ chức tại làng 

Tiên Hƣơng. 

Hỏi: Thƣa bà! Đƣợc biết bà là ngƣời kế nghiệp ông cha để gìn giữ và bảo 

lƣu tục thờ Mẫu và đây cũng chính là địa điểm mà các ông đồng, bà đồng 

thƣờng xuyên về đây để hát hầu chầu thánh Mẫu? 

Trả lời: Gia đình tôi đã có mấy đời làm thủ nhang ở nơi đây, kể cả những 

giai đoạn thăng trầm nhất các cuộc lên đồng hầu bóng vẫn thƣờng xuyên diễn ra, 

tuy nhiên trƣớc đây thì lén lút chứ không đƣợc công khai danh phận nhƣ ngày 

nay. 

Hỏi: So với trƣớc đây thì hầu đồng ngày nay có biến đổi gì so với trƣớc đây 

không thƣa bà. 

Trả lời: Thay đổi nhiều chứ! Do chính sách của Đảng và Nhà nƣớc nên 

bây giờ lên đồng chầu thánh không phải giấu giếm, lén lút nhƣ trƣớc nữa, mật 

độ hầu thánh cũng dày hơn phần đƣợc tự do, phần do thánh mẫu phù hộ nên đời 

sống khấm khá hơn nên họ về hầu để cầu xin và tạ ơn thánh. 

Hỏi: Có ý kiến cho rằng hiện nay điện thờ Tứ Phủ đã dung nạp thêm nhiều 

thần mới nên hầu đồng có những giá rất lạ, và thậm chí không nằm trong hệ 

thống thờ Tam phủ - Tứ phủ. 

Trả lời: Cũng do quan niệm của nhân dân đối với những ngƣời có công với 

dân, với nƣớc nên nói thật họ cũng rƣớc thêm những anh hùng dân tộc, thành 

hoàng làng… vào thờ cả trong điện thần Tứ phủ vì thế mới có chuyện họ hầu 

thánh là chính nhƣng cũng có cả những giá hầu thần nhƣ Sơn tinh Thủy tinh, 
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thần hoàng làng nhƣ ông tổ nghề đúc đồng ở Tống Xá Ý Yên hoặc bà tổ nghề 

dệt vải ở làng Phƣơng Định Trực Ninh… 

Hỏi: Quan điểm của bà về việc này ra sao trƣớc sự biến đổi nhiều chiều của 

DXNLLĐ- hầu đồng hiện nay? 

Trả lời: Thôi thì cứ có lòng thành, có tâm với mẫu, tƣởng nhớ tới những 

ngƣời có công truyền dạy, chỉ bảo cách làm ăn để họ đƣợc khấm khá thì họ thờ, 

họ hầu để ca ngợi công đức và cầu xin tài lộc cũng là lẽ thƣờng thôi. Nhƣng phải 

nói thật là hiện nay không ít những thầy đồng mới ra nghề, lợi dụng sự mở cửa 

của nhà nƣớc và lòng tin của nhân dân mà làm ăn kiểu chộp giật, lợi dụng thánh 

thần để trục lợi cá nhân mà sao nhãng bổn phận của con nhà thánh thì sớm muộn 

mẫu cũng phạt họ thôi chứ với tƣ cách thủ nhang thì khách thập phƣơng cứ có 

tâm với mẫu là chúng tôi đón nhận để về lễ mẫu. 

Hỏi: Thƣa bag hiện nay có quan niệm “tốt lễ - dễ kêu” xin bà cho biết đồ lễ 

ngày nay có khác xƣa không ạ? 

Trả lời: Đồ lễ hiện nay đẹp và sang hơn trƣớc nhiều, đủ các loại hoa quả, 

bánh trái, rƣợu ngoại, vàng mã cũng đƣợc đem từ Sài Gòn ra, thôi thì họ có tâm 

với Thánh với Mẫu thì họ cứ sắm sửa, họ đặt “cung” để hầu thì họ bày gì là 

quyền của họ. Có những bản hội riêng khâu chuẩn bị bày đồ lễ cũng phải mất 4 

đến 5 tiếng mà có đến bốn, năm ngƣời phục vụ. Mình là ngƣời nhà đền mình 

cũng phải chiều theo bản hội bởi vì đó là tâm thành của họ với Mẫu vì ai đến 

đây cũng mong Mẫu ban tài, ban lộc, che chở bình an cho bản thân và gia đình.  

4.11. Bản ghi chép phỏng vấn số 11 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Bà Nguyễn Thị N (Thanh đồng) - 120 Hoàng Văn Thụ - TP Nam Định 

(Chủ nhà hàng bún cá) 

 - Thời gian phỏng vấn: 25/8/2016 

 - Địa điểm phỏng vấn: Đền Cây Quế - Mỹ Tân - TP Nam Định 
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* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Thƣa chị ! Đƣợc biết trƣớc đây chị có bắc ghế hầu Thánh nhƣng dạo 

này thấy chị ít đi hầu ! Chị có thể cho biết lý do không? 

 Trả lời: Mấy năm gần về đây làm ăn khó khăn, bận rộn nên cũng ít đi 

hầu, chứ đi hầu cũng thấy thoải mái lắm, nhƣng một hai năm gần đây chị cũng 

hạn chế, phần do kinh tế khó khăn, phần do dạo này có cháu ngoại nên thời gian 

cũng hạn hẹp. 

 Hỏi: Ngƣời ta vẫn nói đến “đồng lỳ, đồng đá, đồng tỉnh, đồng say” ! Chị 

có thể giải thích cụ thể một chút đƣợc không ạ? 

 Trả lời: Đồng lỳ, đồng đá chỉ những ngƣời ít có cảm xúc, ít có khả năng 

phấn khích khi cung văn đàn hát chầu Thánh - chủ yếu là những ngƣời mới ra 

“đồng” hoặc lúc đó họ phân tâm không tập trung chứ bình thƣờng khi chùm 

khăn, ngồi một tí là cơ thể mình tự lảo đảo do mất cân bằng một cách tự nhiên. 

Còn đồng tỉnh, đồng say thì …. Nói thật 100% các đồng hiện nay là “ đồng tỉnh” 

chứ làm gì có đồng say. Đi hầu nhiều năm rồi mà tôi cũng chƣa nhìn thấy đồng 

say bao giờ. Chỉ thấy có hiện tƣợng có ngƣời cứ đến phủ Mẫu là múa hát, kêu 

khóc, van lạy rối rít. Ngƣời thì bảo Thánh nhập, ngƣời thì bảo bị thần kinh, 

ngƣời thì bảo nó dở hơi, ngƣời thì bảo ma làm. 

 Hỏi: Khi ngồi hầu lúc Thánh nhập chị có cảm giác thế nào? Khi đó chị có 

nhận biết đƣợc xung quanh không? 

 Trả lời: Tùy từng ngƣời có những cảm giác riêng, khi chùm khăn hƣơng 

khói mù mịt, trống nhạc ầm ầm, không tỉnh thì làm sao nghe đƣợc văn mà mở 

khăn, không tỉnh thì làm sao nghe đƣợc văn chầu mà múa, không tỉnh làm sao 

mà quan sát xung quanh để biết rằng đâu là bản hội, đâu là khách thập phƣơng 

mà ban tiền, ban lộc. 

 Hỏi: Khi xem các giá hầu, vẫn thấy các cô đồng uống rƣợu, hút thuốc lá, 

thuốc lào mà bình thƣờng không thấy họ sử dụng? 
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 Trả lời: Phải nói thật, khi trống nhạc ầm ầm, bên ngoài hò hét vỗ tay, rồi 

vái lạy cũng thấy cảm giác lâng lâng, phấn khích và hầu hết những ngƣời đi hầu 

đều có máu đồng bóng nên họ dễ bị kích động theo chứ tỉnh hoàn toàn, ai nói gì 

mà chả biết. Còn uống rƣợu hay hút thuốc thì tùy, có ngƣời thì phải tập trƣớc 

nhiều ngày, rƣợu rót toàn loại rƣợu nhẹ đƣợc chuẩn bị trƣớc, cũng có ngƣời biết 

hút thuốc thì họ hút say sƣa, còn hầu hết thì hít vào, thở ra chứ có nuốt đƣợc 

đâu. Còn nhai trầu thì ông bà đồng nào chả biết ăn trầu, có khó gì đâu. 

4.12. Bản ghi chép phỏng vấn số 12 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Bà Đào Thị P (Thanh đồng) - Xã Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định 

 - Thời gian phỏng vấn: 30/10/2015 

 - Địa điểm phỏng vấn: Tại gia đình 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Thƣa bà trong hầu đồng xƣa có quy định đạo cụ và múa cho các giá 

không ạ? 

 Trả lời: Tùy theo công trạng, sự tích, tính cách của từng vị Thánh mà có 

nhiều hình thức múa khác nhau, ngƣời ta thƣờng gọi là múa đồng (múa Thiêng). 

Với các Thánh hàng Chầu bà thƣờng có múa mồi, múa quạt; hàng quan thƣờng 

có múa kiếm, múa long đao; hàng ông hoàng có múa cung, múa hèo; hàng cô có 

múa mồi, múa hoa, múa dệt gấm, múa hái hoa; hàng cậu có múa hèo, múa lân. 

Múa ngày xƣa đơn giản tùy theo năng khiếu của từng ngƣời hầu đồng, không 

cầu kỳ phức tạp nhƣ ngày nay, chủ yếu là bƣớc chân và điệu bộ mô tả theo lời 

văn và theo nhịp điệu của đàn trống, nhanh thì múa nhanh, chậm thì múa chậm. 

4.13. Bản ghi chép phỏng vấn số 13 

* Thông tin về ngƣời trả lời 

 - Bà Hoàng Thị L (đồng thày) - Thôn Ngọc Chấn- Xã Yên Trị- Ý Yên - 

Nam Định 
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 - Thời gian phỏng vấn: 15/3/2015 

 - Địa điểm phỏng vấn: Tại gia đình 

* Nội dung phỏng vấn 

 Hỏi: Thƣa bà múa đồng xƣa và nay có gì khác nhau không ạ? 

Trả lời: Múa lên đồng xƣa bàn tay chủ yếu là trọng nghĩa và tay úp đối 

nhau lên xuống hoặc ra vào trƣớc ngực - ngày nay các cô cậu múa đẹp và uốn éo 

phức tạp lắm, tay thì guộn tròn mềm mại và có nhiều động tác khác xƣa. Chân 

thì đi ngang đi dọc chứ ngày xƣa thì có bƣớc tại chỗ, thỉnh thoảng đi lên đi 

xuống theo nhạc, theo trống. 
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

CHO LUẬN ÁN 

1. Ông Trần Huy Chiến - 70 tuổi - ĐT: 0942381365, đền Trần, phƣờng Lộc 

Vƣợng, TP. Nam Định. 

2. Ông Trần Khắc Cƣờng - 63 tuổi - ĐT: 0944268956, thủ nhanh đền Thiên 

Trƣờng, phƣờng Lộc Vƣợng, TP. Nam Định. 

3 Ông Trần Xuân Tăng - 60 tuổi - ĐT: 0912936759, đền Thiên Trƣờng, 

phƣờng Lộc Vƣợng, TP. Nam Định. 

4. Ông Trần Xuân Tựu - 69 tuổi - ĐT: 0947162503, đền Thiên Trƣờng, 

phƣờng Lộc Vƣợng, TP. Nam Định. 

5. Ông Trần Trung Doanh - 66 tuổi - ĐT: 0934381618, Đền Trùng Hoa, 

phƣờng Lộc Vƣợng, TP. Nam Định. 

6. Ông Trần Thế Phiệt - 75 tuổi - ĐT: 0946296215 

7. Thầy Thích Đàm Thịnh - 72 tuổi - ĐT 0943832731 trụ trì chùa Phổ 

Minh, phƣờng Lộc Vƣợng, TP. Nam Định. 

8. Thầy Thích Đàm Hiền - 67 tuổi - ĐT: 0915450055. phó ban trị sự Phật 

giáo tỉnh Nam Định. 

9. Bà Trần Thị Tuyết - 71 tuổi - ĐT: 0915301129, thủ nhang đền Lộc Quý, 

xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. 

10. Bà Trần Thị Nụ - 63 tuổi - ĐT: 01277333462, đền Phƣơng Bông, thôn 

Phƣơng Bông, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. 

11. Ông Hoàng Hoa Xƣơng (cô Xƣơng) - 56 tuổi, số 1 Lý Thƣờng Kiệt, 

TP. Nam Định (hầu dâng). 

12. Ông Trần Văn Hợi (cô Hợi) - 50 tuổi - Số 6 chợ Bến Ngự, TP. Nam 

Định (hầu dâng). 

13. NSƢT Ngọc Hùng - 47 tuổi - diễn viên Nhà hát Chèo Nam Định (kiêm 

nghề cung văn - hát văn ở các đền phủ). 
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14. Trần Quang Huy - 39 tuổi - diễn viên Nhà hát Chèo Nam Định (kiêm 

nghề cung văn - hát văn ở các đền phủ). 

15. Bà Trần Thị Vân - 78 tuổi - thủ nhang phủ Quảnh Cung Linh Từ, Yên 

Đồng, Ý Yên, Nam Định (phủ nấp). 

16. Bà Trần Thị Duyên - thủ nhang phủ Tiên Hƣơng, Kim Thái, Vụ Bản, 

Nam Định (phủ chính). 

17. Hoàng Thị Lƣơng -84 tuổi, thôn Ngọc Chấn, xã Yên Tự, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

18. Đào Thị Phóng -72 tuổi,  xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ BÀI VĂN CHẦU TIÊU BIỂU  

6.1. VĂN CÔNG ĐỒNG 

Bản văn này nêu khái quát về các vị  thần linh trong hệ thống Tứ phủ 

được sử dụng để hát thờ trong tất cả các nghi lễ của Tín ngưỡng tứ phủ 

 

Miễu:  Việt Nam thủa nền ai vƣơng thất 

Chuyền pháp luân Phật nhật tăng huy 

Kim niên, kim nguyệt, nhật thì  

Đệ tử tâu quỳ phật thánh mƣời phƣơng 

Nức khói hƣơng chiên đàn giải thoát 

Thoảng mùi hoa ƣu bát thơm bay 

Nam mô Phật ngự phƣơng Tây 

Sen vàng chói chói hiệu nay di đà 

Ngự trƣớc toà lƣu lý bảo điện 

10. Phật Thích ca ứng hiện tự nhiên 

Tiêu thiền nhã nhạc dƣới trên 

Cửu Long phún thuỷ quần tiên ca đàn 

Đức toà thị ngai vàng rờ rỡ 

Phóng hào quang rực rỡ vân yên 

Quan âm ngự trƣớc án tiền 

Tả hữu bồ tát tăng thiền già na 

Đức hộ pháp Di Đà thiên tƣớng 

Vận thần thông vô lƣợng vô biên 

 Thổng Tận  hƣ không giới thánh hiền 

20. Vua Đế Thích quản cai thiên Phủ 

Vua Ngọc Hoàng Thiên phủ chí tôn 

Dƣơng phủ ngũ nhạc thần vƣơng 
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Địa phủ thập diện Minh Vƣơng các toà 

Dƣới thoải phủ giang hà ngoại hải 

Chấn Động Đình Bát Hỉ Long Vƣơng  

Tam nguyên, tam phẩm, tam quan 

Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền 

Ngôi bắc cực Trung thiên tinh chúa. 

30. Tả Nam tào chua sổ trƣờng sinh 

Hữu quan Bắc Đẩu thiên tinh 

Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng 

Khắp tam giới bách quan văn võ 

Hội công đồng Tứ phủ vạn linh 

Phú nói Cửu trùng Thánh Mẫu thiên đình 

  Bán thiên công chúa quế quỳnh đôi bên 

Hội bạn tiên khăn đào áo thắm. 

Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra 

Cơn môn tứ vị vua Bà 

40. Công đồng Thánh mẫu tam toà chúa tiên 

Đền Sòng Sơn địa tiên vƣơng mẫu 

Chốn  Phủ Giầy nổi dấu thiên hƣơng 

Thỉnh mời Thánh Mẫu đệ tam 

Xích lân long nữ ngự đền thuỷ cung. 

 Dọc  Tiếng oai hùng (mời) năm quan hoàng tử 

   Tuân sắc rồng trấn thủ năm phƣơng 

Quản cai sơn hải đại giang 

Đông Cuông Tuần quán thƣợng ngàn tối linh 

Khắp tam giới đình thần (tam) tứ phủ 

50. Hội công đồng văn võ bá quan 
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Tả mời thập nhị tiên vƣơng 

Hữu quan đƣơng cảnh thành hoàng quản cai 

Tiền hậu lai lê triều Thánh tổ 

Lê tuỳ tòng thừa sự hôm mai 

Thỉnh mời Tứ phủ chầu (Bà) khâm sai 

Thủ đền công chúa nên tài thần thông 

Thỉnh tam thập lục cung tiên nữ thần 

Quản chƣ tào thừa tự sớm khuya 

 Hãm  Pháp Vân, Pháp Vũ uy nghi 

60. Pháp Lôi, Pháp Điện bốn trì phi phong 

Tƣớng thiên cung mão đồng đai giáp 

Lốt thuỷ tề ngũ sắc phi phƣơng 

Thỉnh mời Bát bộ Sơn trang 

Đức hoàng cậu quận tiên nƣơng chầu vào 

 Dồn  Đông bá quan cơ nào hội nấy 

   Giảng bản đền lừng lẫy uy nghi 

Thổ công bản sứ linh kỳ 

Ngoại giang hà bá sơn kỳ thần linh 

Sắc cẩn thỉnh thiên binh lực sỹ 

70. Ngũ hổ thần vạn trị hùng binh 

Loan mời liệt vị bách linh 

Binh tuỳ binh tiếp hùng binh 

Phép tự nhiên thiên trù tống thực 

Thập biến thiên vạn ức hà sa 

Nam mô đát phạ, đát tha 

Phạ Rô chỉ để án tam bạt na, tam bạt na hồng 

Án tông tông thuỷ luân ngũ hải 
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Biến trần trần sái sái giai sung 

Nhất ghi lục cúng viên thông 

80. Ân cần phụng hiến công đồng nhƣ lai 

Nguyện vân lai cầu an bảo toạ 

Đại từ bi hỉ sả tri tâm 

Cứ trong một tháng đôi tuần 

Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già 

Hội tam đa trình tƣờng ngũ phúc 

Độ cho đồng hƣởng lộc thiên xuân 

Chữ rằng Phật Thánh giáng lƣu ân 

Thần giáng lƣu phúc thiên xuân thọ trƣờng 

6.2. VĂN ĐỨC THÁNH TRẦN 

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị 

Lịch đế vƣơng kế thế trị bình. 

Thiên đƣờng, Bảo Lộc địa linh, 

Sơn hà dục tú trung anh thầm kỳ. 

Ngoại man di uy nghi củng phục 

Nội Trung Hoa mộ đức tôn thân. 

Thƣợng minh quân, hạ lƣợng thần, 

Nhất đƣờng ngƣ thuỷ, long vân tao phùng 

Nội kim phong hà thanh hải yến, 

Chủ phúc tính giáng hiển Nam bang 

Trƣờng vân áo đại lƣu quang, 

Hoàng thiên tích phúc, Nam bang giáng thần. 

Ứng mộng long mãn tuần xuất thế, 

Thác đỉnh sinh Trần thị tôn vƣơng. 

Oai phong tƣớng mạo đƣờng  đƣờng 
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Khuê trƣơng vũ khí đồng lƣơng đại tài 

Võ thao lƣợc hùng tài quán cổ, 

Văn kinh luân khí độ Việt nhân. 

Triều bang vĩ cực hoàng thân, 

Nội tham bỉnh chính, ngoài cần đồng binh 

Mƣu quyết thắng Khổng Minh tích trí, 

Phép hành binh Bạch Khởi tri danh. 

Thiên văn Thái Ất tung hoành, 

Tứ kỳ bát chính quán tinh trận đồng. 

Lập triều đình cƣơng kỳ hƣng long , 

Uy danh cái thế anh hùng 

Bắc nam viết thánh, tây đông xƣng thần 

Niên Bính Tuất tuỳ hƣng chi nhị 

Văn nguyên sƣu tú để Đằng Giang 

Vạn linh, Hải động, Ba dƣơng, 

Mã Nhi cờ hiệu tƣớng đƣờng Nan dƣơng 

Bá Linh khất Ngô phƣơng đới tội 

Quá Nam thành đới tội lập công 

Nhất phƣờng nỗ lực khởi phong 

Biên quan cáo cấp, cửu trùng kiến văn 

Phán triều đình tuỳ năng đăng định, 

Cứu lƣơng quân thụ định tham tàn. 

Bách quan thƣợng tấu thiên nhan, 

Đồng cừ Trấn uý tiễn ban tặc đồ 

Anh Tôn hạ long chầu bát tú, 

Chiếu đặc sai đại cử tiên phong 

Phong đăng bái mạnh cửu trùng, 
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Lĩnh ban ấn kiếm nguyên nhung phát hành. 

Thống vạn linh chỉnh nghêm tiết chế, 

Quản tiên chu tiến chí Đảng Giang. 

Bài khai thuỷ trận quang mang, 

Cổ minh lục điểm quỳ tƣơng ngũ hành. 

Bá Linh khất kỳ binh ngũ tuý 

Thị hùng tài bắt uý phƣơng sƣ. 

Mộc thông thánh xuất mƣu kỳ, 

Mật truyền mai phục thuỷ tề thuyền nan. 

Tiền quân Vĩnh Lâm hầu đại tƣớng, 

Tả quân ông Dã Tƣợng giáp công. 

Hữu quân ông Yết Kiêu hùng, 

Hậu quân hùng thắng Đức ông tiếp tuỳ 

Chuyển quân đi hoàng kỳ hiệu phát, 

Lệnh chỉ huy điều bát ngũ quân. 

Uy phong lẫm liệt nhƣ thần, 

Sơn băng Thanh luỵ, hải trần ba dƣơng. 

Kiếm nhất chỉ, thần thƣơng quỷ thảm, 

Pháp liên thanh, thiên ám địa hờn. 

Tƣơng thuần sách bá giang môn, 

Thuyền tàu phá tán chỉ còn hạ lƣu. 

Ô Mã Nhi nam đào thoát mạnh 

Tóc sinh cầm hiển thánh kế công. 

Bạch Đằng nhất trận giao phong, 

Tặc binh đại phá huyết hồng mãn giang. 

Thánh hạ lệnh chiên an dân thứ, 

Thƣởng quan quân ban sứ hữu sai. 
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Trung quân vô trận hoài tài, 

Ngân hàng tổng giáp kiêm bài thu linh 

Dẫn đại nghịch Bá Linh hành kiếm, 

Gia trọng vạn hình vân tiễn vân tâm 

Khí lô, khí thí, khí giang, 

Quắc di mẫn tán, khí tàn thị uy. 

Khải hồi tấu đơn từ ngƣ chỉ, 

Lệnh chiến truyền tƣớng sỹ lai kinh. 

Thành hồi bái tạ thiên đình 

Cửu trùng khai tịch yến quỳnh ngọc giao 

Tài hộ quốc công cao đệ nhất, 

Sắc gia phong lục trật tiên chung 

Nhất tiên hoá khi xuân phong, 

Kình nghê thất tích, giảo phong đắc kỳ. 

Kỷ niên hậu tinh chi phật hoán, 

Định chí kỳ mãn hạn quy tiên. 

Thiên đình chiếu triệu hồi thiên, 

Minh Không thoát liễu nghiệp duyên phàm trần. 

Pháp hành vân loạn sa bích bích, 

Ảnh hảo quang hiển thánh linh thông 

Quang thiên tuế nguyện thu trung, 

Nhị thập nhật thánh hoàn cung thăng đằng, 

Mộc quốc ấn phong thăng thƣợng đẳng, 

Chức đại vƣơng gia tặng Thái sƣ. 

Tôn tỉnh ẩn hiện Nam quy, 

Sinh vi danh tƣơng, hoá vi linh thần. 

Phù Nam Việt, phong thần hải tĩnh, 

Bảo lê dân cƣờng thịnh khang ninh. 

Bắc Ninh cảnh trí hữu tình 
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Vạn An địa khí  chung linh dị thƣờng 

Cát lạng khả dƣợc sơn chính vị. 

Tiền minh đƣờng lịch thuỷ hợp giao 

Song song Bắc đẩu, Nam Tào, 

Hồi linh bái tƣớng quần cao hồi hình 

Tàng sinh thuỷ nhập thu thiên đáo, 

Khấu thuỷ thông chính thực quảng khai. 

Ngự ban chiến lập lâu đào, 

Tứ thời phụ sự ngƣỡng bài vạnniên 

Uy nghi chốn Nam thiên quốc tế, 

Hiển thánh năng cứu thế độ dân. 

Bá Linh tử trận dâm thần, 

Dạ thƣờng quyến luyến phụ thân thai bào. 

Biến nam nữ lƣỡng yêu tác nghiệt, 

Nhân dân thƣờng bị kết oan khiên. 

Đa sinh thiểu dƣỡng mộng chuyền, 

Bệnh hành khinh trọng liên miên tịch sàng. 

Chịu thánh tiền phần nhanh bái đảo, 

Nguyện tuỳ tình lân mẫu phàm gian. 

Lệnh sai bộ hạ các quan, 

Tinh kỳ cầm tóc Phạm Nhan gia hình 

Chống uy thanh tà tinh thất sắc, 

Vạn nhân giai cảm đức mộ ân. 

Hữu kỳ sinh dục gian truân, 

Lĩnh kỳ  hoán tục nhân dân thọ trƣờng. 

Danh dƣơng dƣơng tối linh thiên cổ, 

Thập tham tuyền khả thủ quy tâm. 

Ngƣỡng chiêm thánh đức hoàng thân, 

Sở cầu tất ứng giáng lâm đền đài. 
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 Kim đệ tử thời thƣờng vậy tƣởng, 

Dốc thành tâm tín ngƣỡng đạo cao. 

Tuân ƣ quốc sử Trần Triều, 

Soạn thành nhất thập lƣu truyền ức dân. 

 

6.3. CHÙM 13 BÀI TRẦN TRIỂU HIỀN THÁNH 

  Những bản văn này nói về các vị đời nhà Trần: Các bà Nguyên từ 

quốc mẫu và Vương phi phu nhânghệ thuật Tứ vị vương tử (bốn người con của 

Trần Hưng Đạo): các ông Ngũ Hổ, Hắc Hổ (các vị thần tượng trưng) có công 

dẹp giặc Nguyên. 

 6.3.1.VĂN CHẦU SỰ TÍCH 

Lòng thành đốt một nén hƣơng 

Triều Trần thƣợng đẳng thánh vƣơng thủa này 

Xem trong quốc sử mới hay 

Chép biên thánh tích khi nay tỏ tƣờng 

Đƣơng  khi đời Lý Chiêu Hoàng 

Nam sơn, Tức Mặc là làng cơ danh 

Vƣơng phụ là đức An Sinh 

Cùng đức Thánh Mẫu cầm lành hợp duyên 

Điềm lành vốn tự thiên nhiên 

10. Thánh tiên đồng tử phút liền đầu thai 

Chí kỳ đạng sinh con trai 

Tài kiêm văn võ không ai sánh vời 

Đang khi Trần chúa trị đời 

Tứ triều Nguyên lão chẳng rời tấc gang 

Dốc lòng phù tá quân vƣơng 

Vì đời Đƣờng Quách phần đƣơng sao tày 
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Lục thao tam lƣợc thông hay 

Luyện thao binh tƣớng ra tay dẹp  loàn 

Nguyên phong thiện thảo niên gian 

20 Phúlƣơng phá giặc bảo an biên thuỳ 

Võ công hách hách dƣơng uy 

Tiễu trừ những giống gian khi bắc loàn 

Trung Hƣng lại thủa nhị thiên 

Bá Linh, Ô Mã, Phạm Nhan kia là. 

Rợ Nguyên cƣờng khấu lai ra 

Chia làm ba ngả xông pha Nam Thành 

Nhân Tôn nghị luận triều đình 

Bài sai đức thánh thông minh quán trào 

Ngài cầm hoàng việt, bách mao. 

30 Thay quyền thiên tử hoàng bào ra thân, 

Chàm chƣ quốc nội dân quân 

Đều do đức thánh nhắc cân liệu đƣờng 

Đem quân ra Bạch Đằng giang 

Nghĩ mƣu bày chƣớc mới bàn cắm chông 

Giặc Nguyên kéo vào Kỳ Trung 

Thuyền VƣơngThông mắc đùng đùng phá tan, 

Sinh cầm Nguyên tƣớng Phạm Nhan 

Phụng nghinh Trần Chúa xe loan rƣớc về 

Vua ban chức trọng uy nghi 

40 Tôn làm sƣ phụ chính vì Quốc công 

Đến năm thứ sáu Hƣng Long 

Hai mƣơi tháng tám gót hồng lên tiên 

Lập đền Kiếp Bạc đã yên 
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Sắc phong thƣợng đẳng để truyền hậu lai 

Phạm Nhan khi đã thác rồi 

Bắt làm ma quỷ quái ngƣời hại nhân 

Pháp môn phù thuỷ nàn dằn 

Chẳng ai chịu đƣợc những quân gian tà 

Tâm thành cầu đƣợc thánh nhà. 

50 Ban phù ban phép bệnh hoà tiêu tan 

Yêu ma lánh xa đƣờng chẳng dám 

Khắp Trung  Nam thiên hạ tranh đua 

Lễ đền Kiếp Bạc linh từ. 

Ai ai cũng đƣợc đội nhờ uy linh, 

Lịch triều Lê Nguyễn thanh minh. 

Gia vƣơng trung liệt triều đình sắc phong, 

Chép làm ghi điểm tôn sùng 

Đời đời hƣởng lộc vô cùng an khang. 

Tiểu tôi tài thiển trí hèn, 

60 Lòng tin cầu thánh, thánh liền ban ân 

Xin ngƣời trác dáng ân cần 

Phù trì đệ tử thiên xuân thọ trƣờng. 

 

6.3.2. VĂN CHẦU ĐỨC NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU 

  Hƣơng một chẹn kính thành đôi chữ, 

Trƣớc điện tiền lục cúng tôn sùng, 

Đông A thủa hội mây rồng, 

Đản sinh thánh Mẫu khác vòng trần ai, 

Mầu da trắng mày ngày mắt phƣợng 

Giáng Tiên nga nguyệt dạng mầu hƣơng 
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Tứ vị ngũ sắc vân tƣờng 

Chúa Tiên giáng thế Minh Vƣơng đƣơng thì. 

Tuổi vừa đôi tám thanh kỳ. 

10 Kết duyên Vƣơng phụ chính vì phu nhân, 

Thanh lƣơng phơi phới gió xuân 

Giấc hoè thoắt nhắp mộng thần chiêm bao. 

Tiên đồng mặc áo thanh bào. 

Da ngà vóc ngọc áp vào nƣơng lƣng. 

Mùi hƣơng sạ trong cung thơm nức, 

Thanh tiên đồng tử giáng sinh. 

Tài kiêm văn võ thông minhtốt vời, 

Thủa Đinh Lý ngôi giờ thay đổi 

20 Trần Nhân Tôn trị cõi Nam bang 

Đức Thánh cả phù tá sửa sang 

Sớm trƣa vững dạ cầu vƣơng chẳng rời 

Dẹp những loại Phạm Nhan, Ô Mã, 

Trừ gian tà tàn phá Việt Nam  

Mới hay tiên thực khác phàm. 

Thanh thanh gió cuốn hƣơng thơm lên giời, 

Uy danh để muôn đời ghi chép, 

Nổi dấu thiêng rừng bắc bể đông 

Dƣợc Sơn cao ngất từng không, 

30 Nam Tào, Bắc đẩu hổ long lậichò. 

Bạch Đằng giang trong veo một giải 

Cuộc thuỷ sơn thu lại phì phong 

Kia mai nọ trúc huệ thông 

Núi non xanh ngắt mây rồng phủ quanh 
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Chốn địa linh ắt sinh nhân kiệt 

Bực tƣớng tài Nam Việt nức danh 

Một bầu sơn thuỷ hữu tình 

Mấy toà đá mọc dành dành nhƣ in 

Trƣớc cửa đền vãng lai sa mã 

40 Cõi bắc đông đôi ngả đều thông 

Một nhà hƣởng lộc vô cùng 

Phủ nam, phủ Lạng cùng chung đền rồng 

Sức gia phong anh lnh đệ nhất 

Đèn khói hƣơng chầu chực đền trong 

Đức Thánh Mẫu chính ngự cầu cung 

Nai vàng đức thánh đức ông các toà 

Tiểu tôi nay khấn đầu củng thủ, 

50 Nay có nhà tín chủ cầu an 

Tấm trung can dốc lòng mộ đạo 

Đến khiến ngƣời chỉ giáo độ cho 

Hoặc là thuỷ thủ đông phù 

Hay là Thƣợng đế đức vua Ngọc Hoàng 

Phép ngƣời hiển ứng dƣơng dƣơng 

Dãm xin thực mệnh tìm phƣơng độ trì 

Hay là thúc bá cô dì 

Nội tà ngoại quỷ thần kỳ nơi đâu. 

Phép thần thông Mẫu kiêm tam giới 

Thấy dấu ngƣời tà lủi thân kinh 

Đâu đâu phụng sự khói hƣơng 

60 Kể trong quốc sử lại càng thần cơ 

Có kkhi vầy gió mƣa tuôn 

Khi làm thƣợng cảnh tiên đo phi bằng 

Khi thời bóng nguyệt lƣng chừng 
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Khi về tử các khi thăng ngọc lầu 

Thƣợng đồng lên dữ lành phán bảo 

Độ chƣ già giai lão bách niên 

Dầu  ai túc trái tuyền duyên 

Lĩnh cờ đổi chiếu phút liền tan không 

Mƣời ba sứ hiển trong đậothnhs 

70 Dốc một lòng thành kính nào sai 

Tiểu tôi thiển nghĩ ngu tài 

Dám xin Thánh Mẫu giáng lai độ trì 

Hiển linh cứu khổ phò nguy 

Muôn dân trăm họ khấu quỳ làm tôi 

 

6.3.3.VĂN CHẦU VƢƠNG PHI PHU NHÂN 

   Hƣơng một chẹn kính thành đôi chữ 

Trƣớc điện tiền đệ tử quỳ tâu 

Sách thần ghi chép nghìn thâu 

Đông A thánh tích Nam châu chuyện kỳ 

Thủa  thịnh hội Tiên phi giáng thế 

Gặp thánh nhân giúp trị quân vƣơng 

Rõ ràng quốc sắc thiên hƣơng 

Cây quỳnh nẩy lộc đền vàng nở hoa 

Gƣơng cung quế Hằng Nga rạng vẻ 

10. Sách thân vƣơng chí vị phu nhân 

Khôn ghi sẵn mối huy âm 

Tề Khƣơng đọ nết, Chân Nhâm sánh hiền 

Trong cung khổn dựng nền nội tắc 

Ngoài cửa công nhờ đức từ bi 

Tài lƣơng miếu, nết khi vi 
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Dấu thàn lại có thần kỳ thác sinh, 

Điềm lân phƣợng đã trình quốc thuỵ 

Sắc quỳnh dao thêm vẻ tiên trang 

Một nhà chung đúc cát tƣờng 

20. Môn mi khác giá đồng lƣơng nhiều tài 

Khi giặc Nguyên bên ngoài nhiễu loạn 

Đem Vƣơng công vâng chiếu tảo trừ 

Nhà vua cử trƣớng phụng thờ 

Trung trinh rất mực hiền từ một non 

Đấng trƣợng phu sƣ tôn bảo quốc 

Đấng vƣơng phi mẫu mực đức trì gia 

Giời Nam đem lại lƣu hoà 

Dân yên vạch nhạn bể xa tăm kình 

Khâm sắc chỉ công thành ban tƣớc, 

30. Ân phụ vƣơng sau trƣớc triều chƣơng 

Bốn toà thánh tử phong vƣơng 

Một vì thánh  nữ đƣờng đƣờng hậu phi 

Sắc vƣơng phi phu nhân bực nhất 

Rõ chữ vàng chói lói nhất cung 

Phúc nhà lộc nƣớc vô cùng 

Gƣơng soi vằng vặc hiển trung muôn đời 

Vạn ân nghĩa để thời thuý dụ 

Bóng thiết tha sao vụ thiên tân 

Dao Trì đã khác cõi trần 

40. Thác từ mà Phật mà Thân mà Tiên 

Khi loan giá cung đền Tức Mặc 

Lúc đằng vân đông bắc Dƣợc Sơn 
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Phù rời nƣớc thịn dân an 

Non cao bể rộng khôn nguyên bao hàm 

Khắp bốn cõi phƣơng Nam hiển hoá 

Rõ oan thu hạc giá mệnh truyền 

Thanh kinh thợ dậy không huyền 

50. Khuyên đời làm thiện chí bền niệm mô, 

Tụng thánh vƣơng câu ca trung hiếu 

Ấy dạy ngƣời theo đạo ngũ luân 

Lòng từ thƣơng kẻ ngu dân 

Kinh trong tam giáo chuân chuân mấy lời 

 Ngƣời ngƣời đội ơn giời đức thánh 

Phải tu trì một mảnh chân tâm 

Đèn giời đâu cũng chiếu lâm 

60. Dám xin soi xét đan thầm một hai 

Nguyền phúc lộc lâu dài thế thế 

Trong nƣớc nhất kế hƣng long 

Một chƣơng tụng đức ca công 

Ngửa trông phú tái trong vòng càn khôn 

 

6.3.4.VĂN CHẦU TỨ VỊ VƢƠNG TỬ 

   Vẻ phƣợng tốt vũ mao cũng tốt 

Tinh lân nhân sừng sót cũng nhân 

Xƣa nay con cháu thánh thần 

Khuôn giờ lại đúc thành thầnh nhƣ in 

Thủa Chầu thế gây nên ban thạch 

Trong tôn thần nhiều bậc anh hiền 

Thái sƣ khổn ngoại cầm quyền 
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Việt mao chống với giặc Nguyên mấy lần 

Việc nhà nƣớc muôn phần gian dại 

10. Nghĩa chí thân đành phải ra tay 

Hoàng thiên chức dạ thảo ngay 

Lại sinh thánh tử để thay việc ngƣời 

Đức Hƣng Vũ ấy chân Nguyên tử 

Thƣa tử Hƣng trí đức Hƣng Hiếu Vƣơng 

Thứ ba đức Hoàng Nhƣợng Vƣơng 

Thứ tƣ Hƣng Trí đống lƣơng hùng tài 

Tứ thánh tử kiêm toàn văn võ 

Cùng giang tay tam lƣợc lục thao 

Khi Ngọc Lãng lúc KênhĐào 

20. Lúc giặc giời quyết chém đầu chẳng dong 

Con quan tƣớng nối dòng quan tƣớng 

Chữ tƣớng môn hữu tƣớng xƣa nay 

Khuôn nhà luyện tập những ngày 

Cửu cung bát quái trong tay đã dùng 

So vào bực đồ long không kém 

Có nhƣ ai hóc hiểm không nên 

Trông vời thế cục chƣa êm 

Đã ngày mài sắt lại đêm dũa đồng 

Nghĩ mình cũng là dòng đế trụ 

30. Nặng đôi vai quân phụ ái ân 

Sao cho quét sạch hồ trần 

Đến ân sơn hải vài phần chút nào 

Sá chi lũ xôn xao ong kiến 

Để nhọc ngƣời dã chiến suy trù 
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Dấn mính trong áng trinh chu 

Thƣ sinh mà vƣợt thiên thu mời kỳ 

Khi vâng lịnh chuy tuỳ thánh giá 

Khi đón đƣờng đánh phá Nguyên binh 

Khi ngày phục nỏ rừng xanh 

40. Khi đêm ám tiến tiễu bình Thoát Hoan 

Khi chém tƣớng xông ngang trên trận 

Khi chầu chu chu trèo án Tràng Giang 

Đã khi phu phục an bang 

Lại khi đánh cƣớp thuyền lƣơng Vân Đồn 

Ấy là bực hoàng tôn vƣơng tử 

Mà cũng liều xuất tử nhập sinh 

Cho nên mãnh tƣớng hùng binh 

Ai ai cũng nức lòng thành cần vƣơng 

Thơ ai vịnh “Giang sơn hoàng sáo” 

50. Cờ ai đề chữ “Báo quốc ân” 

Hai bên văn võ tƣớng quân 

Cùng đều nhất đức nhất tâm khác gì 

Kìa những đứa ngoại di tàn bạo 

Trông ngọn cờ phải xéo cho mau, 

Lƣỡi gƣơm phạt sạch lầu lầu 

Tản Nùng y cựu một màu thanh thanh 

Thƣợng tƣớng vịnh thái bình trí lực 

Thƣợng hoàng khen nhờ sức tôn thân 

Ơn phụ tử nghĩa quân thần 

60. Gặp khi loạn lạc trung thần tỏ ra 

Vi tử thế mới là xứng chức 
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Sắc phong vƣơng sau trƣớc vinh hoa 

Quốc ân về cả một nhà, 

Linh thông một cỗi lệ hoa bốn cành 

Chuyện Hoàng Việc sử xanh còn đó 

Sông Bạch Đằng nƣớc đỏ bấy lâu 

 

6.3.5.VĂN CHẦU NHỊ VỊ CÔNG CHÚA 

   Trên ngàn tía đùng đùng gió cuốn 

Đỉnh non xanh cuồn cuộn mấy lồng 

Trần Triều đƣơng thủa hƣng long 

Vua tôi cá nƣớc mây rồng duyên ƣa 

Giời sinh đức đại Vƣơng giúp trị 

Gia nguyên thần lại vị ỷ thân 

Phong trào nảy mực cầm cân 

Ngoài biên phủ việt mấy lần sửa sang, 

Một sân rợp cành vàng lá ngọc 

10. Giòng kỳ lân chuỷ dác liền sinh 

Một nhà chung đỉnh trâm anh 

Đông A rạng vẻ bắc đình thêm xuân 

Tiên bồng đảo vi trần bay xuống 

Phật Quan Âm cũng giáng chân thân 

Mơ màng giấc quế đêm xuân 

Sao sa điềm ứng thánh thần thác sinh 

Hoa sau trƣớc tẳm cành đua nở 

Đoá hải đƣờng hớn hở chiều xuân 

Dáng đài các vẻ thanh tân 

20. Song song ngọc đúc vàng cân khác thƣờng 
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Tƣ giời lại đoan trang minh mẫn 

Việc khuê môn giảng sẵn gia đình 

Nữ tài bằng bậc khoa danh 

Quyền vàng sách ngọc tập tành trong cung 

Buổi Vƣơng phụ bệ rồng vâng chiếu 

Ban kiếm cờ tiến tiễu giặc Nguyên 

Trâm thoa đổi với cung tên 

Giúp trong khốn nỗi chu toàn đảm đang 

Soi nƣơng tử  Đƣơng - Ngu thủa trƣớc 

30. Hoà hùng trọng khuê các nhƣờng ai 

Nền nhân cửa tƣớng khác vời 

Năm mấy có chiếu trên giờ truyền cho 

Đức thánh nữ kén vô cung cấm 

Trƣớng lụa cung đắm thắm thiên hƣơng 

Giúp trong trị nƣớc an bang 

Chu mƣời tội có áp Khƣơng mới vừa 

Đức nghĩa nữ duyên ƣa quyền quý 

Tƣớc phu nhân Hiệu suý ngôi sao 

Bia non ghi chép huân lao 

40. Rõ ràng chung đỉnh dồi dào móc mƣa 

Khôn đức đều vẹn vừa trinh thục 

Giá đã đành kim ốc nhƣờng ai 

Phong tiên sớm đội ơn giời 

Trâm anh nếp cũ lâu dài nền xƣa 

Trên tử điện sớm trƣa chầu chực 

Áo cầm bào sực nức danh hƣơng 

Thâm nghiêm lầu hán 
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Kìa Chiều dƣơng với Phần hƣơng khác nào 

Ra sau phép gần xa sức khoẻ 

50. Độ muôn dân già trẻ sống lâu 

Gió đƣa mây cuốn một mầu 

Ngày Nghêu tháng Thuấn ra mầu quan sơn 

Rắp quyết chí đôi đƣờng vẹn cả 

Mới rạ uy trí lực thần thông 

Lƣới sa cá nƣớc mây hồng 

Nửa reo Bích Thuỷ nửa sông Ngân Hà 

Thét  một tiếng ngoan tà trốn chạy 

Phép hai cô lừng lẫy vân tiêu 

Gió đƣa đông liễu tây đào 

60. Vào trung ra hiếu trăm điều đảm đang 

Ngàn thu để khói nhang nghi ngút 

Chín rồng chầu một giọt nƣớc vơi 

Khi xuống đât slúc lên giờ 

Gƣơm vai hai chiến vạch đôi sơn hà 

Quế lan đã một màu xanh lá 

Cũng ra tay phù tá Đức ông 

Quyền phong tiết chế Trào trung 

Xe loan chẩy xuống mây hồng đƣa lên 

Gánh giang sơn hai vai còn nhẹ 

70. Tuốt gƣơm thiêng rạnh xẻ chín sông 

Hƣơng thơm thấu đến cửu trùng 

Toả ra nghi ngút nhƣ dòng xích lâu 

Đã khác chốn lầu Tần quán Sở 

Gửi vào nơi chƣ sử ngũ kinh 
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Bút hoa chép để rành rành 

Hƣơng thơm bất tuyệt phúc dƣ 

Ngƣời tâm niệm phụng thờ tấy đối 

Kẻ khấn cầu vọng bái xin con 

Ai mà giống phải Phạm Nhan 

80. Hay quân tán sát hay đoàn yêu ma 

Trên tấu đối ba toà soi xét 

Hai cô điều vạn phép uy linh 

Muôn ngƣời bách bệnh tan tành 

Nam sinh thanh tú nữ lành phƣơng phi 

Kể chi giống Mã Nhi bất nghĩa 

Cùng những loài càn sát ngạnh cƣờng 

Phong trần tuốt lƣỡn gƣơm vàng 

Trừ loài yêu quái ma vƣơng bỏ ngoài 

Bƣớc vào chốn thiên thai quỷ phục 

90. Chẩy xuống miền địa ngục thần kinh 

Hai cô vạn phép uy linh 

Kẻ lên trƣớng tía ngƣời về cung hoa 

Khi lên Điện Thánh Bà tấu đối 

Khi về chầu Thánh Phụ quỳ thƣa 

Trăm triều nghiêm nhặt khoan từ 

Khi chơ địa phủ lúc du Thiên đình 

Thét một tiếng là binh trônc lủi 

Phép hai cô dũng mãnh tài cao 

Tàng hình biến tƣớng trăm chiều 

100. Yêu ma sợ hãi tót vào trongThanh 

Thét một tiếng thần kinh quỷ phục 
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Hai cô đều giáng phúc lƣu ân 

Cát đằng duyên hợp Tấn Tần 

Các miền đệ tử xa gần cùng sang 

Ngƣời xin dấu cửa đền sân miếu 

Kẻ ra vào lĩnh chiếu đổi gƣơm 

Đem về tƣ thiết tĩnh đƣờng 

Đêm ngàyvọng bái đèn hƣơng khẩn cầu 

Đặng sống lâu bách niên trƣờng thọ 

110. Lợi lộc tài đôi chƣc kêm thu 

Lòng thánh bái vọng hai cô 

Năm canh quỳ trƣớc hƣơng lô khấn cầu 

Sớm khuya tam chấp khấn đầu 

Ngàn năm hƣởng lộc thiên thâu thọ trƣờng… 

 

6.3.6.VĂN CHẦU ĐỨC ÔNG TẢ HỮU 

   Đệ tử khấu đầu vọng bái nhị vị tƣớng quân 

Trí mƣu dũng lƣợc ân cần ai qua 

Đƣơng thời thịnh trị Đông A 

Muôn dân khang thái âu ca chơi bời 

Hay đâu cơ sự tại trời 

Bá Linh đới tội làm ngƣời lập công 

Về tâu Nguyên quôc sửa chữaửu trùng 

Cõi An Nam ấy thóc đồng đất dƣ 

Lịch triều Nam bắc tranh đua 

10. Thiên trào cử tƣớng xin thu lấy về 

Nguyên Hoàng thấy nói bèn nghe 

Việc An Nam ấy sai thì Bá linh 
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An phù vâng chiếu phát hành 

Ba quân thẳng chỉ tiến hành Việt Nam  

Ầm ầm tiếng trống ganh đua 

Tầu dƣ trăm chiếc ngƣời thừa tám muôn 

Bạch Đằng nó đóng chín đồn 

Phân làm ba ngả hải môn xa gần 

Biên thần tâu đến Vua Trần 

20. Nhân Ngôn quyết triệu quân thần bày ngay 

Phán rằng ai dẹp giặc này 

Đình thần tâu bày xin cử tƣớng quân 

Hai ông vâng chiếu thiên nhân 

Thao binh luyện mã muôn vàn ghê thay 

Cƣa y thế trận dần bày 

Binh thì trăm vạn ngày nay sắp hàng 

30. Lệnh truyền nhị bộ tiền do chi tình 

 Đức ông Dã Tƣợng tả hành 

Yết Kiêu lực sỹ cờ xanh uy cƣờng 

Hai ông đợi lệnh đại vƣơng 

Đồng tâm hiệp lực một nhƣờng đột xung 

Phút liền đả trận hoả công 

Nổi cơn gió giật đùng đùng cháy ran 

Sinh cầm Nguyên tƣớng Phạm Nhan 

Uy linh trận ấy đã vang góc trời 

Điệu cổ về quê hƣơng bản quán 

40 Tuốt gƣơm thiêng đem chém làm ba 

Phân thây lƣu hải lƣu hà 

Nhân dân từ đấy cửầnh yên vui 
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Lệnh truyền các đội phản hồi 

Khải hoàn sửa tấu  ở nơi đền rồng 

Thẻ văng ngự chế ra phong 

Hai ông đều cũng sắc rồng ban ƣ 

Tiểu tôi dốc trí phụng thờ 

Trên ơn Đức thánh dƣới nhờ Đức ông 

Dầu khi thiếp linh phụ đồng 

50. Trừ ta trị bệnh thần thôngphép mầu 

Trải đâu đâu hƣơng thơm cảnh lạ 

Xin hai ông giáng hạ điện trung. 

 

6.3.7.VĂN CHẦU LIỆT VỊ TƢỚNG TƢỚNG 

   Thần đệ tử tri tâm khấu ngƣỡng 

Liệt Trần triều tƣớng tƣớng danh huân 

Thần hơn ái quốc trung quân 

Công lao tế thế an dân hiền tài 

Phù quốc gia đồng tâm hiệplực 

Hộ miếu đƣờng bá đức thi nhân 

Vận lƣơng hiếu sách thập phần đảm đang 

Chốn uy cƣờng Vĩnh lam đại tƣớng 

Xuất hung tài Dã Tƣợng hữu danh 

10. Yết Kiêu trí dũng công thành 

Hậu quân đại tƣớng uy danh dụng kỳ 

Cao mong hùng  thắng Khánh Dƣ 

Đại hành cùng Nguyễn Địa Lô tiếp tuỳ 

Nhất thế tâm khổ phù nguy 

Công cao vũ trụ danh trì tứ phƣơng 
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Triều đình trung liệt đƣờng đƣờng 

Cƣờng Nguyên thúc thủ biên cƣơng khấu đầu 

Tảo Hồ Khấu thu hào vô phạm 

Trảm Ô Linh tống hãm Phong Đô 

20. Phân thây trảm thủ nghịch đồ 

Thiêu tàn cốt nhục phó hồ giang trung 

Văn chung có tam thông chấn động 

Thỉnh hội đồng tƣớng tƣớng hùng binh 

Can qua cung kiếm kỳ tình 

Thiên binh vạn mã anh linh đáo đầu 

Hộ trì đệ tử bình an 

Chung thân phúc lộc nhƣ san nhƣ hà 

 

6.3.8.VĂN NGŨ DINH BỘ TƢỚNG NGŨ HỔ THẦN QUAN 

   Vẻ thiên tƣớng năm sao chói rọi 

Vừng địa duy năm nhạc ngất cao 

Âm dƣơng tham lƣỡng ngọc vàng 

Đạo thần biến hoá việc nào cũng chăm 

Xem chƣ tƣớng trải trăm trận đánh 

Chống giặc Nguyên đội lệnh Thái sƣ 

Năm dinh trong vệ ngoài cơ 

Đều y tiếng trộng ngọn cờ mà theo 

Trƣớc Chút Thƣớc kìa sau Huyền Vũ 

10. Cƣớp Thành Long bạch hổ đôi bên 

Nguyên nhung hiệu lệnh trời nghiêm 

Gƣơm vàngchỉ vẫy vệ quyền trung quân 

Biện quân sắc long văn hoa tản 



215 

 

Diễn binh thƣ tam lƣợc lục thao 

Trận đồ y phép Vũ Hầu 

Bầy ra bát quát khép vào cửu cung 

Quân xông trận theo giòng bạch hạc 

Quân tuần do đóng  hạt Hải Dƣơng 

Thuỷ quân ngăn bến Đại Hoàng 

20. Thanh Hoa Tức Mặc giữ đàng các nơi 

Lệnh hoả tốc nhƣ lôi nhƣ điện 

Chỉ kim qua quân tiến nhƣ phong 

Đất thiêng thần cũng giúp công 

Nƣớc trào hiếu thuận cây thông hiệp phò 

Nực cƣời lũ Toa Đô, Ô Mã 

Cái trứng kia trọi đá mấy hơi 

Bạch Đằng, Hàm Tử mọi nơi 

Cờ mao quét sạch tanh hôi lầu lầu 

Đức Thƣợng phụ về chầu tấu tiệp 

30. Khao ngũ kinh mở tiệc thƣởng công. 

Cửu trùng ban xuống sắc rồng 

Tƣớc phong năm bậc phẩm phong chín hàm 

Một cƣơng trƣờng đã nhàn yên ngựa 

Vui thái bình ca nhã đầu hồ 

Đang khi vô sự ƣu du 

Đẩu ơn một đứng thái sƣ làm thầy 

Ngƣời đến lúc cƣỡi mây thù hoá 

Chốn linh từ hƣơng hoả ngàn niên 

Binh vạn vạn sỹ thiên thiên 

40. Vẫn quân tƣớng cũ khi lên cõi trần 
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Ngƣời quán xuất xứ thần tứ thánh 

Ngƣời dự vào tứ chính tử kỳ 

Xƣa kia chân ngực chuy tuỳ 

Nay thì phủ kiếm thủ kỳ hai bên 

Vâng sắc lệnh xét xem hạ giới 

Trƣợng uy linh tra hỏi ngay gian 

Nam dinh thống lĩnh các quan 

Bài sai hổ ngụ mọi nơi mọi cờ. 

Đông giáp - ất cầm cờ Thanh đế 

50. Nam bính - đinh xích hổ cờ đào 

Trung ƣơng Hoàng hổ quyền cao 

Ứng vào mậu kỷ thời trao cờ vàng 

Tây bạch kỳ thuộc vị canh tân 

Quan thời sĩ võ kính văn 

Tƣớng thƣòi xuất quỷ nhập thần hiển nhiên, 

Ngƣời võ sỹ canh phiên ứng trực 

Những việc chi lập tức xử mau, 

Kẻ nào bệnh hoạn khẩn cầu 

Thời xem duyên cớ tình đằng ra  sao 

60.  Hoặc ngoại cảm mắc vào ngũ vận 

Hoặc nội thƣơng về phận ngũ hành 

Đã trông bệnh chứng tƣớng minh 

Gánh bùa nắm thuốc cho thanh bệnh ngƣời 

Hoặc ghẹo quấy vì nơi ngũ quỷ 

Hoặc quở trêu vì lũ ngũ thông 

Thời cho tên tuổi chêu cung 

Dấu son phê phán là song án tà 
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Bao nhiêu kẻ trầm kha ẩn thống, 

Lòng trung thành thời ứng nhƣ vang 

Trên là đội đức đại Vƣơng 

Thứ là nhờ sực bộ quan hộ trì 

Trƣớc thƣòi xét sở di âm phƣớc 

Sau thời xem tâm đức tu thân 

Trên phù quốc dƣới cứu dân 

Binh công trì chính mắt thần không sai 

Hƣơng năm nén tâm trai khấn nguyện 

Vặn năm hành kinh hiển thần thông 

Nhân này phong hội vân phong 

Tƣơng đƣơng thánh lệnh khắp trong cõi trần 

 

6.3.9.VĂN CHẦU ĐỨC PHẠM - ĐIỆN SUÝ THƢỢNG TƢỚNG QUÂN 

Trên tỷ phủ đùn đùn mây thắm 

Dƣới bình gian thăm thảm đoàn sanh 

Non  sông dấu khí tinh anh 

Đất thiêng dành để ngƣời lành giáng sinh 

Cửu  thọ Phạm vốn dòng lệnh tộc 

Đất Đƣờng Phù chung dục phƣợng lân 

Ra quan tuổi mới đôi tuần 

Thông minh khác giá kinh luân gồm tài 

Thơ phú đã tựa tài Lý - Đỗ 

10. Binh cơ càng ví họ Tôn- Ngô 

Cung tên bẩm trí giang hồ 

Ƣớc ao Lý Tĩnh hẹn hò Phần Dƣơng 

Giáo một ngọn dọc ngang bốn cõi 
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Chỉ đƣờng mây quyết chí lập công 

Đời Trần vừa thửa hƣng long 

Non cao muôn trƣợng các lâu nghìn trùng 

Bên gác trƣợng nhờ lóng thƣợng tƣớng 

Trƣớc trƣớng hùm đợi lệnh thánh minh 

20. Quyền cao giữ việc tổng binh 

Luyện thao cung tƣớng tập tành cung tên 

Chợt có giặc Ai - Lao quyấy rối 

Voi nghìn con vào cõi biên cƣơng 

Hịch truyền cho khắp bốn phƣơng 

Trào đình phát áo miếu đình ban cơm 

Thánh muốn để thanh thơm muôn kỷ 

Lẻn sang tàu tìm thế lập công 

Dạy voi học đƣợc phép dòng, 

Trở về xin lĩnh tiên phong ấn cờ 

Phút một trận sấm vang điện chớp 

30. Đầu quan Lào ắt đã rơi ngay 

Khải hoàn về đến chấn mây. 

Núi non mở mắt có cây mở mày 

Trên cửu bệ khôn tay trí dũng 

Dƣới bách quan phƣờng sức kinh luân 

Kim phù ban chức tƣớng quân 

Thanh bào ngọc đới đai cân rõ ràng 

Bóng văn hổ lại toan khởi động 

Tay ông lăm đem chống xe loan 

Thánh quan vâng lệnh trừ tàn 

Lửa bùng góc nũi sâm vang rền trời 
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40. Trên yên ngựa ra tài Ma viện 

Vào hàng hùm nổi tiếng ban siêu 

Rừng xanh bạt lũ cáo mèo 

Ngoài dân êm chiếu trong triều đủ xiêm 

Vân phù lại ban thêm danh tƣớc 

Quan đại đà một bƣớc một lên 

Khắp triều biết mặt biết tên 

Chốn mong bắn sẻ nơi xin gieo cầu 

Vâng hoàng thúc yêu màu trung chí 

50. Rộng lòng cho kết chỉ lầu son 

Từ phen chuyên sánh vuông tròn 

Làm tôi đã dốc đạo con dám trì 

Chức phò mã sánh vì quốc thích 

Dốc một lòng phò tá phù nghênh 

Xiêm Thành bỗng lại xâm biên 

Ải quan đã thấy trao tin dƣới thềm 

Trƣớc điện tiền nửa đêm truyền hịch 

Quyết ra tay thảo nghịch trừ hùng 

Ầm ầm muôn đội binh hùng 

Uy linh một trận đùng đùng phá tan 

Biên cƣơng đã dẹp yên đâu đấy 

Hải môn vừa thấy động thƣ chƣơng 

Bắc bình trăm chiếc tầu sang 

Đóng đầy cửa bể kéo lèn bên giang 

Trung quân có Phạm Nhan thống chế 

Phép diệu thay ngũ chí thần thông 

Trần binh mấy trận đột xung 
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Ngạc kênh lai láng kiến ong còn nhiều 

Lệnh truyền tƣớng trong trào lên trực 

60. Đức ông cùng hoàng thúc chiến binh 

Việc quân tựa hoả thiêu thành 

Kẻ toan kế phá ngƣời danh mƣu công 

Đã đƣợc kẻ dƣới sông khoét ván 

Lại thêm ngƣời trên cạn chém cây 

Ào ào gió cuốn may bay 

Hơi gƣơm sung đẩu ngọn cờ cuốn mây 

Bặch Đảng giang ầm ầm một trận, 

Quân Băc lui đã chật giòng sông 

Phạm Nhan - Ô Mã nạp đầu 

70. Muôn thuyền cũng phá muôn tàu cũng tan 

Phút mấy trận dẹp yên tam cõi 

Sáu quân điều rong ruổi âu ca 

Thanh gƣơm rửa sạch Ngân Hà 

Gió xuân đƣa khắp mƣa hoà dƣới trên 

Chức điện suý vinh phong quan thánh 

Ấn phù ban quyển cách thái sƣ 

Phúc nhà lộc nƣớc thừa dƣ 

Giáp binh xếp để thi thƣ tập rèn 

Hội họp bậc văn thần mấy kẻ 

80. Bàn bạc trong nghĩa lý vài câu 

Chí cao tƣ tƣởng Võ Hầu 

Một thiên ghi chép ném câu gieo vàng. 

Năm Mậu Tuất vừa sang Đoan Ngọ 

Trên thiên đình mở sổ mời ngay 
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Một phen phong tuyển tinh phi 

Ba nghìn sa đất năm mây cửa gần 

Trong chín bệ mƣời phần tƣởng một 

Ngoài muôn dân nhiều độ mong trông , 

Triều đình tƣởng đến huân long. 

90. Gia ban thƣợng tƣớng sắc phong rõ rành 

Miếu lập ở phần hƣơng đất cũ 

Cảnh vật bày hoa cỏ làm vui, 

Này cờ này áo này voi 

Đông phƣơng tý ngọ cao ngôi lâu dài 

Nƣớc ngấn đối biển ngoài trƣớc mặt. 

Đống phu kiên phu bật đôi hàng 

Lịch triều ngự chế sắc vàng 

Muôn đời hƣơng khói bốn phƣơng linh thần 

Việc hỗ quốc tý dân nghiệm ứng 

100. Nọ mƣa cầu đảo nắng đều linh 

Tôi nay bái vọng điện linh 

Dám xin thấm tuất lòng thành kính tin 

Cầu nguyện đƣợc niên niên phú quý 

Để đời sau con quế cháu lan 

Nhƣ mƣa, nhƣ gió, nhƣ mây 

Đạp vai kề cổ bắt ngay lên đồng 

Làm cho lở núi cạn sông 

Làm cho dũng mãnh anh hùng ai đang 

Trƣớc cho tà đảng kinh hoàng 

110. Sau cho trần thế biết đàng tới lui 

Nay tôi khuya sớm phụng thờ 
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Đội ơn ngài đƣợc đầy nhà quế lan 

Đén hƣơng nghi ngút điện tiền 

Dám xin soi xét đèn hƣơng phụng thờ 

Ngửa trông hách trạc uy linh 

Phong hành vũ tẩu trung linh tĩnh đƣờng. 

 

6.3.10. VĂN CHẦU NGŨ HỔ 

   Cầu thỉnh Ngũ hổ khi nay 

   Nhớ tƣởng ngày dầy còn ở rừng xanh 

Có khi hống động thiên đình 

 Nhe nanh giƣơng vuốt quỷ kinh phách hồn 

Có khi vào núi ra non 

Dũng mãnh uy cƣờng thực quỷ thân tinh 

Dầy tôi phụng sự hiển linh 

Sớm khuya hƣơng khói tập tành luyện sai 

Bây giờ có việc đến mời 

10. Thỉnh các quan tƣớng tốc lai cho cần 

Phép linh biến hoá xoay vần 

Trèo non vƣợt bể xa gần ai đang 

Có khi xuất núi Nghệ An 

Xứ Lạng, xứ Thái cùng miền Tuyên Quang 

Tiếng đồn là dáng hổ lang 

Tôi xin luyện tậo rõ ràng tĩnh trung 

Hoặc khi thiếp tính thụ đồng 

Cứu dân độ thế hết lòng cùng sƣ 

Chữ rằng lao bất khả từ 

20. Trình tề nghiêm túc tuỳ sƣ sai hành 



223 

 

Ra tay bố trận bài binh 

Anh hùng dũng mãnh hiển linh đáo đàn 

Hổ Hoàng, Hổ Xích chƣ bàn dân công 

Hổ Hắc đi trƣớc tiên phong 

Lệnh cờ hiệu trống đồng lòng kéo ra 

Bấy lâu tƣớng ở Thanh Hoa, 

Sơn lâm vắng vẻ ai hoà biết đâu 

Chữ rằng nhƣ ý sở cầu 

30. Hƣơng đăng phụng sự chực chầu các quan 

Xin ngƣời hiệp lực đồng tâm 

Việc quan sai khiến ầm ầm nhƣ bay 

Gian tà phản ác bắt ngay, 

Đem về bỏ ngục phân thây tức thì 

Chứ  còn du đãng giang khê 

Nghe luyện thì về tốc giáng điện trung 

Tín chủ nay đã có lòng 

Xin quan Ngũ Hổ đạp đồng bƣớc lên 

Cả nhà đều đƣợc bình yên 

40.  Xin Ngài chỉ phán truyền cho hay 

Độ cho tín chủ ngày nay 

Phúc lộc ngày dầy đƣợc hƣởng thiên thu 

 

6.3.11.VĂN CHẦU HẮC HỔ 

Cầu thỉnh quan Hắc khi nay 

Thiên tƣớng giáng hạ ở đầy sơn lâm 

Đến tuần mùng một ngày rằm 

Khẩn cầu tai tĩnh thành tâm mới về 
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Nén hƣơng bát nƣớc bông huê 

Sớm khuya khuyên luyện cả nhà lòng tin 

Bắc phƣơng nhâm quý chấn yên 

Tính quân chúa tể các miền sơn lâm 

Sắc phong là đức hổ thần 

10. Phép hay độ thế cứu dân bệnh hàn 

Trừ tà trị bệnh cầu an 

Phụ đồng thiếp tính khôn ngoan mọi bề 

Sớm khuya khổ nhục chẳng nề 

Nghe luyện khí tốc đáo về điểm trung 

Bài sai lĩnh ấn tiên phong 

Hắc Hổ dũng mãnh oai hùng là tên 

Tiếng lừng khắp hết thị thành 

Bắc phƣơng Hắc Hổ anh linh rõ ràng 

Tƣớng thời dũng mãnh uy cƣờng 

Thông thiên bạt  địa nghĩa nhƣờng khôn ngoan 

Bao nhiêu tiền kiếp Phạm Nhan 

Đem ra cắn rốn ăn gan tức thì 

Bắt lấy tà quỷ một khi 

Tuốt gƣơm lôi ruột phân thi tan tành 

Thực là biên hoa uy linh 

Biến nào tƣớng đã ra tay 

Hồn kinh phách lạc khôn hay đƣợc toàn 

Phù hộ tín chủ bình an 

30. Đoạn rồi tƣớng lại vào miền non cao 

Có khi vào chốn Ba đèo 

Khi lên núi tản khi vào Thanh Hoa 
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Nghệ An phố Cát vào ra 

Tuyên Quang Hƣng Hoá cùng là Lạng Sơn 

Tƣớng thời có đức có nhân 

Oai hùng dũng mãnh thần thông ai bì 

Có khi lại xuống Giang Khê 

Nƣớc trong tắm mát nhởn nhơ chơi bời, 

Dầu khi có việc tôi mời 

40. Tƣớng nghe tôi luyện tôi sai thì về 

Thần thông tốc giáng uy nghi 

Một phút chớ thì thỉnh tƣớng cấp lai 

Tƣớng thời đừng có nghe ai 

Dẫu khi có lễ tièn tài chẳng tha 

Bắt ngay những đứa gian tà 

Đem về kẻ điện khảo tra mọi bề 

Dầu ai cầu đảo việc chi. 

Hễ thầy sai tƣớng tƣớng tuỳ thầy sai 

Thần thông tốc giáng tốc lai, 

 Cấp cấp giáng hạ chớ nài công danh 

Cấp cấp nhƣ luật lệnh 

6.3.12.VĂN SAI BẮT TÀ (THÁNH TIỀN CUNG THỈNH) 

Trên đức Thánh Cả nguy nguy đãng đãng 

Dƣới Đức Thánh ông trạc trạc quyết linh 

Bài văn võ toà đình các quan nay tôi khất 

Âm dƣơng đã đƣợc, cầu nguyện đã rồi, đồng đã vào ngồi 

Các quan áp đảo, thần thông biến hoá 

Cho chóng chờ lâu, nào là quan Hoàng thúc áp đầu 

Đánh cho giao đảo, quan Nam tào Bắc Đẩu 
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Áp đả lƣỡng kiến, tài sai võ võ lƣơng biên 

Hoả tốc đáo đàn, chỉ huy tật, là tật tốc giáng 

10. Đức Thánh Cả cầm quyền thống tƣớng 

Lệnh sai hành vạn vạn tinh tinh 

Lĩnh vâng sắc chỉ trào đình 

Bài sai thuỷ bộ tunh hoành đi ra 

Gió lung lay ngọn cờ thắng trỏ 

Trống tùng tùng tay vỗ hò reo 

Vang lừng những tiếng chiêng kêu 

Ba ngày kéo đến chật kèn Giang Khê 

Truyền cho phá sạch tàu bè 

Bắt loài ma quỷ chẳng tha đau là 

20. Phân thây cho nó làm ba 

Trừ tan loài quỷ yên bề sinh linh 

Giở về khải tấu Đế đình 

Giặc đã phá hết tan tành còn đâu 

Mới hay đức thánh nhiệm màu 

Phép  thiêng độ thế an dân cửa nhà 

Đức ông có lệnh truyền ra, 

Các quan thuỷ bộ cùng là chƣ dinh 

Phạm Nhan có phạm nam thành. 

Đông sung Tây đọi tung hoành mọi nơi 

30. Đông thì cửa tiến cửa đài 

Cửa then cửa chốt cùng ngồi Bạch long 

Bắc thì Yên Việt Yên Phong 

Tả lân hữu hổ đùng đùng kéo binh 

Đức ông vâng chỉ trào đình 



227 

 

Quyền oai tổng đốc sai hành các quan 

Ngọn cờ ngọn giáo vua ban 

Đánh đông dẹp Bắc cho yên nƣớc nhà 

Thuỷ sai tiết chế chƣ quân 

Đem lƣơng quân chiến tàu bè nghênh ngang 

40. Bộ sai quân rất tài năng 

Quân Mƣờng, quân Thổ sẵn sàng cung tên, 

Truyền cho quân lệnh tƣớng bền 

Ai mà phạm luật tôi liền chẳng tha 

Nguyên sai một tƣớng Mã Nhi 

Quyền sai tiết chế tàu bè tiến sang 

Bặch Đằng giang hội đồng chƣ tƣớng, 

Tiến binh vào tới đỉnh Đông 

Chiêng khua cờ phất trống rung 

Tay chèo chân đạp oai hùng ai đang 

50. Đức đại Vƣơng mƣu mô thấn toán 

Vận  chƣởng chung sổ vạn tinh binh 

Tàu bè phá đã tan tành 

Sinh cầm Ô Mã hành hình chẳng tha 

Phân thây cho nó làm ba 

Kẻo còn tội nó vậy hoà bổ danh 

Bể đông đã bạt tam kềnh, 

Uy nghi tiếp tấu Đế đình ngữ ban 

Sắc phong tiết chế đại quan. 

Trung Hƣng tƣớng cả để truyền hậu lai, 

60. Từ ngày Thánh thăng thiên đài 

Ngọc Hoàng sắc hạ cứu ngƣời dƣơng gian 
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Miếu từ lập ở dƣợc Sơn 

Một bên Bắc Đẩu một bên Nam Tào 

Đức vua cao long chầu hổ phục 

Phép thần thông quỷ khốc tà kinh 

Sắc phong thƣợng đẳng tối linh 

Xuân thƣờng thu tự kinh thành nhƣ xƣa. 

Bắc đông hai xứ phụng thờ 

Kẻ xin đổi chiếu ngƣời nhờ tàn hƣơng 

70. Dù ai tính khí thất thƣờng 

Tà ma ám ảnh quải ngƣời dƣơng gian 

Tiền sai văn võ lƣỡng ban, 

Thiên thiên lực sỹ vạn vạn tinh binh. 

Chính thân bắt đƣợc đích danh, 

Điệu về khảo trị gia hình chẳng dong 

Kẻ thì chém vứt xuống sông 

Kẻ thì vằm thịt xƣơng giồng gốc cây. 

Yêu ma từ quỷ chúng bay 

Đƣa ra hải ngoại cứu ngƣời thế gian 

80. Thỉnh thánh giáng hạ bản đàn 

Phù trì đện tử thọ trang thiên xuân 

6.3.13.VĂN LỄ TẠ 

 Thần kim ngƣỡng vọng thấu chƣ tôn 

Toạ thƣợng dƣơng dƣơng nghiêm nhƣợc tồn 

Nguyên thỉnh pháp ân thi huệ lực, 

Tuỳ cơ phó cảm nạp trần ngôn, 

Lĩnh cờ, lĩnh kiếm phụng thờ 

Nén nhang bát nƣớc sớm khuya giữ gìn 
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Điệ đƣờng lục cúng đã yên 

Hƣ không giáng ứng điền tiền lai lâm 

Tuỳ chông tuỳ mõ ba hồi 

10. Cầu sao đƣợc vậy cho tôi bằng lòng 

Lại thêm phò mã đức ông 

Trƣớc voi sau ngựa đùng đùng hò reo 

Thu tinh tróc quỷ trăm triều 

Cát hung báo ứng hoạ tiêu phù cầu 

Dẫu ở đâu nghe lời triệu thỉnh, 

Đáo đàn tiền hiển ứng uy linh 

Li thêm thỉnh thiên binh địa chính. 

Hoả tốc tuỳ hành chóc chuyển oan khiên 

Thuỷ chung hai chữ chiền chiền 

20. Tức thì áp đảo ngay lên mình đồng 

Tróc tà trị bệnh trị hung 

Chiêng trống tam thông phát động uy linh 

Thƣợng thiên la đồng thành đồng bích 

Hạ địa võng thiết toả thiết đình 

Thiên thiên lực sỹ tinh binh, 

Các quan tróc quỷ ra hình chẳng tha, 

Lòng dân giám giờ non mai nƣớc 

Cần hƣơng đăng phụng sự chẳng sai. 

Tâm thành cầu khẩn hôm mai 

30. Nguyện xin muôn kiếp chẳng sai tơ hào 

Chữ rằng ân ái tƣơng giao 

Thanh đồng đức thánh, nghĩa nào còn hơn. 

Thánh thì lục trí vô biên 
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Tôi thì khấn nguyện ngày đêm kêu cầu. 

Trong ơn đức thánh cao xa, 

Tâu lên Thƣợng đế các toà chứng tri 

Đức ông hùng dũng mãnh uy 

Giúp đâu đƣợc đấy, ba kỳ ngƣỡng chiêm. 

Cửa đền tráng lệ tôn nghiêm, 

40. Trƣớc sông sau núi cảnh xem hữu tình 

Bốn bề thuỷ nhiễu chung quanh 

Nam Tào - Bắc Đẩu dành dành đôi bên 

Lục đầu uốn khúc chầu lên 

Tả văn hữu võ đôi miền thong dong 

Thỉnh thánh thánh giáng điện chung 

Phù hộ đệ tử vô cùng an khang. 

6.4. VĂN LIỄU HẠNH CÔNG CHÚA 

Thỉnh  mời Đệ Nhất thiên tiên 

Tặng phong xa giá xa loan ngự về 

Phủ Giày - Vân Cát là quê 

Nghĩa Hừn - Thiên bản , họ Lê cải Trần. 

Hình dung cốt cách thân tân, 

Mƣời năm đính giá hôn nhân xƣớng tuỳ 

Thiên đình định nhật chí kỳ, 

Tuổi đôi mƣơi mốt chầu về Thiên Thai. 

Dấu thiêng gƣơng lƣợc tính trời, 

Cƣỡi mây nƣơng gió xuống chơi cõi trần 

Kiếp đời quỳnh tuế theo chân 

Đồi Ngang, Phố Cát làm thần bốn phƣơng. 

Tiếng đồn nức đến đế vƣơng, 
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Tiên Hƣơng, Vân Cát khói hƣơng phụng thờ… 

Sớm khuya vui vẻ đền Sòng, 

Ngày chơi Phủ chính công đồng vào ra. 

Khăng khăng giữ sổ tam toà, 

Lên đền chầu chúa, Liễu Hoa cầm quyền. 

Thông tri tam giới hoàng thiên, 

Coi khắp cửa phủ, miếu, đền thiếu đâu. 

Trong ngoài thay thảy trƣớc sau, 

Sửa sang phó mặc đôi hầu hầu coi 

Quân thần hợp đạo chúa tôi, 

Cô hầu cô hạ nàng tôi dập dìu. 

Khoe xanh xanh tốt đát yêu, 

Đua tài tài khéo, khéo chiều lòng xuân. 

Đền thờ tả phƣợng, hữu lân, 

Hoa lan, hoa cúc thanh tân chơi bời. 

Giang đình chống trƣớc đầy vơi, 

Khúc ca điểm đót ghẹo ngƣời ngƣời hay. 

Ngũ âm khéo gẩy năm dây, 

Dây vàng vàng lọt lên dây lọt vàng 

Thung dung tựa khách qua đàng 

Miệng cƣời hoa nở đáng trăm, 

Răng đen rƣng rức, tay chằm vàng son. 

Nhìn bà càng thắm nhân duyên, 

Nết na nhan sắc muôn nghìn thảo hay. 

Việc nào là chẳng tới tay, 

Lên đền xuống phủ không ngày nào sai. 

Có phen biến gái hiện giai, 

 Ai thắm thắm vậy, ai phai phai liền 
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Biết ra thời nhẹ nhƣ tên, 

Không biết thời nặng nhƣ thuyền bỏ neo 

Quở cho trăm trứng hiểm nghèo, 

Thay thảy trong triều và ngự Đồi Ngang. 

Có phen làm chúa ThƣợngThiên, 

Khi giả làm chúa Thoải tiền, Thoải tề. 

Phàm trần ai thấy tin nghe 

Khấn thôi, tạ lễ, miếu ông Nghè kêu văn. 

Trần phàm kẻ vái ngƣời van, 

Còn đƣơng nhẫn nhục nhân gian mờ mờ. 

Xem ra số phải phụng thờ 

Ké khấn, ngƣời vái, miệng nam mô khấu đầu. 

Biết bà, bệnh nạn khỏi đau, 

Kim ngân, vàng mã, để hầu dâng lên. 

Chữa rằng: Thiên giả thiện lai, 

Đệ tử câu tài, tài đáo tại gia. 

Đền thờ Phật, Thánh trên toà, 

Ban cho đệ tử đƣợc vinh hoa thọ trƣờng. 

 

6.5. CHÙM 5 GIÁ HẦU ĐỒNG BIỂU DIỄN TRÊN SÂN KHẤU 

Biên soạn: Đỗ Ngọc Vượng (Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Nam Định) 

6.5.1. GIÁ MẪU 

Ngâm: Vận bốn mùa âm dƣơng tuyết thảo, lòng chí thành cầu đỏ bình an. 

đăng trà quả thực dâng lên lòng tin thỉnh đức Chúa tiên cửu trùng. 

Phú: Ngự cung trùng cửu tiên chính vị ở trên trời sửa chỉ bốn phƣơng 

lòng ngƣời trong sáng nhƣ gƣơng thần thông biến hoá sửa sang cõi đời. 

Cờn: 

Mặt hoa mày liễu tốt tƣơi 

Hình dung yểu điệu miệng cƣời nhƣ hoa 

Lƣng ong mắt phƣờng da ngà 
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Lƣng ong mắt phƣợng da ngà áo xông 

Hƣơng ra hài hoà chân dày 

Cửu trùng ngự chín tầng mây 

Quân cài các bộ tiên nay thƣợng đình 

Có phen mẫu mặc áo xanh 

Có phen mẫu mặc áo xanh ngự chơi đồng 

Điệu đàn tranh quyển trầm 

Dập dìu hầu hạ dƣ trăm 

Kẻ nâng túi vóc ngƣời cầm trùng sông 

Mẫu sai các giá ngự đồng. 

6.5.2. GIÁ QUAN LỚN TUẦN  CHANH 

Thỉnh: Lẫm liệt tung hoành uy danh 

  Trừ tà sát quỷ quan tuần Chanh gồm tài 

  Lịch sử chép hùng chiều thập bát đất địa linh 

  Bạch hạc phong châu quan phục nên xã tắc 

  Dài lâu nhớ ơn tiên tổ đời sau giữ gìn 

  Gặp lúc trời yên sóng lặng triệu bách thần truy 

  Tặng phong công quan Tuần Chanh lẫm liệt oai hùng. Ra tay trị 

thuỷ sát tà quan lớn trừ gian. 

Sai:  Là bút phê sai chiềng nhanh là bút phê sai cảm phiền chƣ 

tƣớng đáo lai đồ chì tà sai kinh bộ binh thuỳ. 

Phú:  Dảo long hầu khâm ban sắc tứ chấn linh giang thiên vạn cổ 

anh linh. Bao phen đắp luỹ xây thành, khắp miền duyên hải sông tranh nức 

lòng. 

Thơ:  Sông tranh ơi hỡi sông tranh 

  Trăng nƣớc còn ghi trận tung hoành. 

Lẫm liệt oai hùng gƣơm tráng sỹ. 

Ngàn năm ghi để dấu anh linh 

Ai ai đã về bến sông Tranh 

Có nhớ ngƣời tráng sĩ tài danh tuyệt vời 

Loa đồng hỏi nƣớc sông Tranh 
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Gƣơm thiêng giết giặc tung hoành là ai 

Sông Tranh lên tiếng trả lời 

Có quan đệ Ngũ sáng ngời đất Linh Giang 

Hát chèo đò 

 Chèo mở i lái ra chiếc phách nhất ông Tuần Tranh chèo mở lái ra i i i i 

chả có dặm 

 Phách nhì là ông dậm nhịp i i i a a ới a mà để phách ba thời phách ba ông 

cầm chèo các cô vang tiếng hò khoan. Hò dô khoan, khoan dô khoan. 

 Thuyền rằng thuyền ông (Khoan dô khoan) 

 Thuyền ông nhẹ lƣợt (Khoan dô khoan) 

 Sông biếc bạc đầu (Khoan dô khoan) 

 Từ dòng Ninh Giang (Khoan dô khoan) 

 Ông sang Hà Nội (Khoan dô khoan) 

Ông tới phủ Tây Hồ (Khoan dô khoan) 

Xuôi về Nam Định (Khoan dô khoan) 

Đến đỉnh Ninh Bình (Khoan dô khoan) 

Ông thăm bích động (Khoan dô khoan) 

Ông lại vào tỉnh Thanh (Khoan dô khoan) 

Vƣợt thác qua ghềnh (Khoan dô khoan) 

Ông chơi đất Nghệ 12 cửa bể quan tuần vân du 

Dạt dào sông nƣớc chấn Ninh Giang 

Quan tuần hiển hách sắc vua ban 

Giúp dân trị thuỷ trừ nguy biến 

Ngàn năm ghi tạc đất Ninh Giang 

Hát kiều dương 

 Trên bát ngát đôi long chầu hổ phục lốt tam đầu 

6.5.3. GIÁ CÔ CAM ĐƢỜNG 

Thỉnh: Lòng thành thắp một nén nhang 

 Dâng văn sự tích Cam đƣờng Tiên Cô 

Quản chi nắng sớm mƣa chiều 
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Nắng sớm chiều mƣa rung rinh cô quảy gánh 

Sớm trƣa nào tơ lụa vải sồi lĩnh tía i i i đủ mặt hàng chẳng thiếu i i i chẳng 

thiế thức chi i i i i. 

Chẳng thiếu thức chi xa xôi gót ngọc quản gì đòn gánh  cong cô quảy đi cho 

đời cô tới đâu hoa cƣời chim hót i i i 

Các bản làng nhẹ gót i i i nhẹ gót thênh thênh i i i . 

Nhẹ gót i i thênh thênh suối khe đồi núi gập ghềnh vải tơ đem đến ân tình 

ngƣợc xuôi i i  

“Quản chi nắng sớm” ới a gập ghềnh mƣa chiều nắng sớm ới a mƣa chiều 

suối khe ới a gập ghềnh chân cô, bƣớc nhẹ quảy gánh ới a lên ngàn thời mắt 

sáng ới a nhƣ sao 

Đông cuông “chái hút” Bảo Hà trái hút ới a bả Hà, Lào cai ới a “Cùng là” 

rừng cấm xuôi xuống ới a lòng dâng cô  dạt dào ảnh ới a Hà Giang. 

Vỉa: Ngƣời qua đình ghé “Nón đình chốn xƣa Kinh Bắc” nặng tình cô i 

đôi 

Xá thượng : Canh ba quảy gánh đi về, tay tiên hái quả i i  chảy huệ cho 

đời 

 Sang canh tƣ dạo chơi các bản 

 Gọi chim rừng gọi sang canh năm 

 “Anh linh” đất có tiếng bốn phƣơng, có cô tiên nữ Cam Đƣờng thiên thai. 

 Dân đâu đây đêm ngày ngƣỡng mộ 

 Đội ơn cô tế độ sinh nhân 

 Ban tài phát lộc gần xa 

 Kêu sao để vậy nhân dân ơn nhờ 

6.5.4.GIÁ  ÔNG HOÀNG MƢỜI 

Thỉnh: 

 Thấp thoáng cành hồng bóng trăng thanh 

 Nghệ An có đức thánh minh ông Hoàng Mƣời 
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Dọc: 

 Chống đất chỉ trời đánh đông dẹp bắc “Việc ngoài” binh nhung 

 Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân một đấng anh hùng tài danh nổi tiếng 

khắp vùng khắp vùng trời non. 

Hò: 

 I. Hò ơi chứ nói rằng đất Nghệ An 

 Có anh hùng hào kiệt 

Tiếng ông Hoàng Mƣời lẫm liệt ngàn xƣa 

Ông Hoàng Mƣời vung gƣơm lên ngựa đề cờ 

Ra tay giữ gìn cõi bờ Việt Nam  

II. Hò ơi ông Hoàng Mƣời trấn thƣ mà Nghệ An 

Về huyện thiên bản làm quan đất Phù Giày  

Cũng có phen ông lên từ rừng xuống biển khi ra về phủ tía lầu son 

Cũng có phen ông ngắm bóng trăng tròn “xem hoa nở khi chờ trăng lên”  mà 

rằng động đào có phải chi xa lạ. Dòng sông Lam một bên bồi bên lở. 

Dấu thiêng ông để lại muôn đời. 

Phú: Chả mấy khi ông Hoàng Mƣời xe loan ngự hồi trần. 

 Bên tả có pháp văn dâng ông câu phú có tứ trụ tiên nàng xinh thật là xinh 

để chuốc rƣợu ông Mƣời xơi. 

6.5.5. GIÁ CÔ BÉ 

Thỉnh: 

  Nƣơng xanh ngát núi đồi hùng vĩ 

  Trên đất Đông Cuông Cô bé giáng lâm 

Xá Thượng: Sông Thao thác đổ trƣớc ghềnh Đông Cuông tuần quán hữu 

tình danh lam. Tiên Cô Bé trên ngàn lừng lẫy đất Đông cuông đã dậy thần 

trăng in mặt nƣớc ghềnh ngai. 

Trăng in mặt nƣớc ghềnh ngai chênh vênh núi đá. Suối đồi bao la. Đứng trên 

ngàn rừng xanh ngăn ngắt thấy Cô Bé về niệm Phật quan âm, tay Cô đàn 

miệng hát ca ngâm. 

Tay Cô Bé đàn i i tình tang, tình, tay cô đàn miệng hát ca ngâm điểm đa điểm 

đót, tiếng trầm nhật khoan Cô Bé ca rằng tang tính tình tang. 
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Hò: 

 Ơi Cô bé gọi cái rừng, Cô bé gọi cái núi. Từng núi ơi nghe lời Cô bé gọi. 

Suối ơi nghe lời Cô bé gọi. Suối trong trong mãi muôn đời. 

 Rừng xanh xanh mãi cho đời ấm no ới à ới  

Ơ… Bóng tiên nàng đủng đỉnh sƣờn non 

Bóng Cô bé ngàn lừng lững lờ bên suối 

Bên đồi thông xanh, suối biếc mà long lanh 

Gió thổi rì rào, bông hoa mận, hoa đào, hoa huệ, hoa lan, hoa ban mà đua nở 

ới à ới a 

Cần na ni nhƣng cần nhƣng mà na ni 

Mi chắc chi mà rằng mà mi cố ới a ới a 

Công xoè cánh bên ghềnh đang múa quạt 

Vƣợn gẩy đàn ca hát đêm thâu 

Cô bé dạy voi kéo gỗ bắc cầu 

Xây đền Mẫu ngự, dựng lầu Cô bé chơi 

Chân Cô bƣớc khoan thai, lên hầu Mẫu thƣợng 

Mẫu yêu cô nết na ới à ới à 

Xá vê 

 Dáng ai thấp thoáng bên lầu 

 Song đằng Cô bé múa hầu Mẫu vƣơng 

“Sáng soi” bản Thái bản Mƣờng i a 

“Đôi chân Cô” đã bƣớc tới đây 

Tay Tiên đôi tay Tiên bé lá vin cành 

Hoa thơm quả ngọt để dành đời sau 

Gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa 

“Chân Cô đi” đƣa nhở đƣa nha, bƣớc nào ra bƣớc Tiên nàng hái hoa, Cô đẹp 

nhƣ sao Bắc đẩu sông Ngân Hà i i i …. 
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PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 
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     Múa Rồng khai hội - Ảnh do Lƣơng Văn Phƣơng chụp - 20/08/2014 
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 Khai hội Phủ Dầy - Ảnh do Lƣơng Văn Phƣơng chụp - 17/03/2017 
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Khai hội Phủ Tiên Hƣơng - Ảnh do Lƣơng Văn Phƣơng chụp - 17/03/2017 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG XƢA 

 

Hình ảnh đƣợc trích trong tƣ liệu do ngƣời Pháp chụp 

(Nguồn tƣ liệu tại Bảo tàng Nam Định) 
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 (Nguồn tƣ liệu tại Bảo tàng Nam Định) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG  

(DÒNG ĐỒNG ĐỨC THÁNH TRẦN) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG HIỆN NAY 

(Hình ảnh đƣợc trích trong “ Hầu bóng Việt Nam trải nghiệm và hiệu ứng tâm 

linh” Tác giả: Hồ Đức Thọ & Hải Linh - NXB Thanh Niên) 
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MỘT SỐ NHẠC CỤ CƠ BẢN 

PHỤC VỤ TRONG DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG  
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MỘT SỐ ĐẠO CỤ CƠ BẢN 

PHỤC VỤ TRONG DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG  
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUNG VĂN XƢA VÀ NAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh đƣợc trích trong tƣ liệu do ngƣời Pháp chụp 

(Nguồn tƣ liệu tại Bảo tàng Nam Định) 
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Ảnh do NCS chụp tại đền Hoàng bơ Xã Đông Long - Tiền Hải - Thái Bình 

(Ngày 15/06/2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh do NCS chụp tại đền Hoàng bơ Xã Đông Long - Tiền Hải - Thái Bình 

(Ngày 15/06/2017)  
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Ảnh do NCS chụp tại Phủ Thiên Hƣơng (Phủ Dầy - Nam Định) 

(Ngày 07/04/2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh do NCS chụp tại Phủ Vân Cát (Phủ Dầy - Nam Định) 

(Ngày 08/04/2017)  
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Ảnh do NCS chụp tại Đền Đông Cuông - Xã Đông Cuông - Huyện Bảo Yên 

Tỉnh Yên Bái (Ngày 05/09/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh do NCS chụp tại Đền Đông Cuông - Xã Đông Cuông - Huyện Bảo Yên 

Tỉnh Yên Bái (Ngày 05/09/2017) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA 

(Ảnh trích trong vở diễn “Tứ Phủ “ của đạo diễn Việt Tú) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA 

(Ảnh trích trong vở diễn “Tâm linh Việt” của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA 

(Ảnh trích trong chƣơng trình “Ngƣời hâm mộ” của VTV3 do nhà hát chèo Nam 

Định  thực hiện năm 2009) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA 

(Hình ảnh đƣợc trích trong Lế đón bằng UNESCO công nhận tín ngƣỡng thờ 

mẫu tam phủ của ngƣời Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA 

(Hình ảnh đƣợc trích trong chƣơng trình giao lƣu nghệ thuật truyền thống của 

trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA 

(Hình ảnh đƣợc trích trong hội thi tài năng trẻ học sinh sinh viên các trƣờng Văn 

hóa Nghệ thuật & Du lịch toàn quốc lần thứ nhất tại Đà Nẵng) 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA 

(Hình ảnh đƣợc trích trong hội thi tài năng trẻ học sinh sinh viên các trƣờng Văn 

hóa Nghệ thuật & Du lịch toàn quốc lần thứ II tại TP Huế) 
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         MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỒ LỄ TẠI CÁC BUỔI HẦU ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mâm cúng phát tấu trong canh hầu vui 

Ảnh: NCS chụp ngày 16/3/2017 tại Đền Cây Quế Nam Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Đồ lễ Tam Sinh và mâm khao các quan tại canh hầu vui 

Ảnh: NCS chụp ngày 16/3/2017 tại Đền Cây Quế Nam Định 
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Hình nhân bản mệnh trong lễ mở phủ 

Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 19/2/2017 tại Đền Thiên Trƣờng Nam Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quần áo và đồ chơi cho các bé đỏ 

Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 19/2/2017 tại Đền Thiên Trƣờng Nam Định 
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Quần áo và đồ chơi cho các bé đỏ 

Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 27/3/2017 tại Điện cô Phƣơng Nam Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ lễ xếp tầng 

Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 27/3/2017 tại Điện cô P Nam Định 
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Dàn mã mở phủ trong đàn lễ mở phủ 

Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 29/4/2017 tại Phủ Tiên Hƣơng Nam Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dàn mã mở phủ trong đàn lễ mở phủ 

Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 29/4/2017 tại Phủ Tiên Hƣơng Nam Định 
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Dàn mã mở phủ trong đàn lễ mở phủ 

Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 29/4/2017 tại điện cậu T Nam Định 

 

 


