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« Có cúng có thiêng, có kiêng có lành ». Tục ngữ Việt nam 

« Thầy bói xem voi ».1 Chuyện ngụ ngôn Việt nam 

 

 

                                                 
1 Chúng ta có thể tìm thấy nhiều phiên bản của câu chuyện ngụ ngôn Việt nam này trong một số nguồn 
khác như Les Avadânas; contes et apologues indiens inconnus jusqu'a ce jour, suivis de fables, de poésies 
et de nouvelles chinoises (Avadânas, chuyện cổ và chuyện ngụ ngôn Ấn độ chưa được công bố, cùng các 
chuyện ngụ ngôn, thơ và một số truyện ngắn Trung Hoa cổ) do Stanislas Julien dịch, Paris, Duprat, 1859, 
trang 47-50. Xuất bản tại Pháp 
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Thay lời tựa 

 « Lúc chúng tôi hầu, linh các ngài ảnh vào, ốp vào người hầu. Nhưng chúng tôi 

không mê đâu, mà hoàn toàn tỉnh táo. Kêu các ngài và các ngài giáng ».  

Đây là lời bác Kiêm gái, một trong những đồng cựu, kể cho tôi nghe năm 1989. Trong 

tất cả các tín ngưỡng và phong tục thờ cúng của người Vi ệt, chúng ta không thể không 

nói đến tín ngưỡng hầu bóng, mặc dù chưa có thống kê nào cho biết là có bao nhiêu tín 

đồ. Những người có đồng ít khi phô trương, thường lúc nào cũng nói là mình theo đạo 

Phật bởi vì trong thực tế, người ngoại đạo không mấy khi nể trọng những người có 

đồng, và từ xưa tới nay tín ngưỡng hầu bóng vẫn hay bị coi thường, thậm chí chế giễu. 

Việc thờ cúng ở ngoài bắc và Hà nội thậm chí hoàn toàn bị nghiêm cấm hơn bốn mươi 

năm trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ và mới bắt đầu hưng thịnh lại kể từ ngày đổi 

mới và mở cửa đầu những năm 1990. 

Tín ngưỡng hầu bóng có nhiều tên gọi : hầu bóng, lên đồng, nhập đồng, thờ Tứ Phủ, 

Đạo Mẫu, Đạo Thánh. Vị thánh cao nhất của điện thần là Thánh Mẫu (phát triển thành 

Tam Vị Thánh Mẫu). Điện thần được tổ chức trên hai trục chính : trục thứ nhất là thứ 

hạng từ cao xuống thấp (Thánh Mẫu, quan lớn, chầu, hoàng, cô, cậu, các quan hạ ban), 

trục thứ hai là bốn phủ trong mỗi hạng (thiên, địa, thủy, nhạc). Điều đặc biệt trong điện 

thần là có thấy xuất hiện một số nhân thần. 

Thường là hàng năm, nhất niên nhất lệ, người có đồng có nhiệm vụ phải làm lễ. Trong 

mỗi buổi lễ, các vị thánh trong điện thần được cầu và linh của các chư vị giáng xuống 

người hầu, hay còn gọi là con đồng (nhập đồng). Trong số bà con đi lễ, mỗi người dự 

tham gia ở nhiều khía cạnh: chiêm ngưỡng buổi lễ, dâng lộc, cầu tài cầu lộc, xin quẻ âm 

dương. Mỗi khi một vị thánh giáng, người hầu không còn là mình nữa mà xử sự theo 

tính cách của từng vị, cho đến khi ngài thăng, một vị khác lại giáng xuống người hầu. 

Nghi lễ hầu bóng không thể tồn tại nếu thiếu phần âm nhạc, gọi là nhạc chầu văn, được 

coi là một lễ vật dâng tứ phủ. Trong một buổi lễ kéo dài từ bốn đến sáu tiếng, cung văn 

hát và đàn không nghỉ: cầu lộc, cầu an, mời thánh giáng, ca ngợi công đức, kể chuyện 

tích của từng vị, dâng văn, kêu cầu phúc đức cho người hầu và công chúng dự lễ. Mỗi vị 

thánh có một bản văn riêng, mỗi khoảnh khắc có một làn điệu riêng, không thể pha trộn 

hoặc nhầm lẫn. Cung văn là người đại diện cho người hầu, cho toàn bộ công chúng dự 

lễ, cho nhà đền. 

Tác giả của công trình này xin tả lại những gì mình đã nghe, đã nhìn, đã thấy, đã nhớ, 

đã ghi ở Việt nam, để nhằm đưa ra được một công trình tóm tắt, chứng minh, suy luận, 

giả thiết, rút ra sợi chỉ đỏ của hành trình nghi lễ và âm nhạc của tín ngưỡng hầu bóng. 
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PHẦN MỞ ĐẦU                                                                              
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Môi trường nghiên cứu và những khái niệm chung 
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Nguồn gốc của công trình nghiên cứu này  

Nhìn từ ngoài vào, tín ngưỡng hầu bóng là một hiện tượng tổng thể vô cùng phức tạp. 

Tác giả của công trình này đã mất tới vài chục năm đi tìm chiếc kim chỉ nam để hiểu 

được ngọn ngành của những yếu tố chính của nghi lễ hầu bóng. 

  

Tôi được tiếp xúc với nghi lễ lần đầu tiên lúc tôi còn rất bé. Bố mẹ tôi có một bà giúp 

việc tên là bà Mùi, bà ở nhà tôi từ lúc tôi chưa ra đời cho đến lúc tôi mười lăm tuổi mới 

đi về lại quê, ở Tuyên Quang thì phải. Theo như các anh chị hàng xóm nói, bà Mùi phận 

bạc, không ai biết chồng bà ở đâu, bà có một người con trai nhưng không ai gặp bao 

giờ. Bà Mùi cũng không bao giờ nghỉ, kể cả trong dịp tết, thậm chí không ai biết là bà 

có quê hay có còn gia đình hay không. Chỉ biết chắc chắn một điều là bà có căn hầu tứ 

phủ, có đồng. Bà hay đi lễ lắm, mỗi lần có cụ đồng hầu, hoặc các bà các cụ con hương 

của đền hầu, bà đều mang tôi đi theo. Lúc tôi bắt đầu biết quan sát và ghi nhớ, chắc độ 

sáu bảy tuổi, vào đầu những năm bảy mươi, bà thường mang tôi sang điện tư của nhà cụ 

đồng ở số 16 phố Lý Thái Tổ, trước cửa trường Nguyễn Du, cách nhà tôi vài trăm mét. 

Gọi là điện, nhưng thật ra chỉ là một gian phòng rất nhỏ và tối vì không có cửa sổ, muốn 

vào phòng phải đi qua một phòng ở của con cháu cụ đồng.  

Trong điện có một bàn thờ tương đối nhỏ, xây bằng xi-măng, sơn trắng. Gian điện tối 

đến nỗi tôi không nhìn thấy gì ngoài hai vị thanh xà và bạch xà cùng với một bức trang 

ngũ hổ dưới hạ ban. Trước bàn thờ có một bệ thờ rộng bằng chiếc chiếu đôi, cao hơn 

sàn nhà độ hơn một gang tay, đây là chỗ diễn ra các buổi hầu. 

Theo như ký ức của tôi, các buổi hầu lúc đó thường rất khiêm tốn: ít người dự, không có 

cung văn, có ít nhạc cụ gõ (không có trống, chỉ có cảnh và phách), không có đàn. Một 

hoặc hai cụ hát khe khẽ cùng với nhịp đọc kinh và mõ. Lộc dâng cũng rất ít : trầu cau, 

hoa quả, bỏng gạo. Hòm khăn áo của bà Mùi chỉ có vài bộ và một ít đồ trang sức. 

Hình ảnh sâu sắc nhất mà tôi còn giữ được là lúc người hầu xin âm dương, toàn bộ cử 

tọa nín thở nhìn theo hai đồng tiền kẽm như bị thôi miên, không có một tiếng động nào 

khác ngoài tiếng đồng tiền rơi trên chiếc đĩa. 

Một kỷ niệm khác mà tôi không bao giờ quên được là một lần bà cho tôi đi lễ đền 

Ghềnh2 một ngày nước lớn vào tháng tám âm lịch. Sông cả, gió lớn, một chiếc đò ngang 

mỏng mảnh chở nặng trĩu chỉ chực chao đi, nước lũ sông Hồng ngấp nghé mạn đò. Một 

người chèo đò còn người thứ hai tát nước bằng một cái ca nhôm. Trời mây vần vũ trước 

cơn mưa bão. Hơn một chục cụ bà răng đen, chít khăn mỏ quạ, áo dài tứ thân nhuộm 

nâu ngồi trang nghiêm niệm Nam mô A di đà phật. Một con bé con (là tôi) ngồi giữa 

                                                 
2 Maurice Durand, Technique et panthéon des médiums vietnamiens (Dông), Kỹ thuật và điện thờ của các 
thầy cúng Việt nam, Paris, EFEO (Publication de l’Ecole Française d’Extrême-Orient), XLV, 1959. cũng 
đã miêu tả một số buổi lễ tại đền Ghềnh. 
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lòng thuyền cùng với mớ tay nải đựng đầy đồ lễ. Thế rồi con đò cũng cập được bến ở 

đền. Các cụ mở đồ lễ ra, không phải đồ lễ Phật mà là cỗ tam sinh: thủ lợn, gà và ngan 

luộc, cùng với phách và cảnh, rồi bắt tay vào chuẩn bị hầu, chứ không còn là đi lễ Phật 

nữa.  

 

Đó là trong thời gian đầu những năm bảy mươi, giai đoạn chiến tranh vô cùng ác liệt, 

nghi lễ hầu bóng bị cấm tuyệt đối vì bị coi là một hình thức mê tín dị đoan và tiêu xài 

phung phí trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chiến tranh. Tín đồ và cung văn phải 

hầu giấu, lễ giấu, phải chăng có một sức mạnh vô hình đã giúp cho họ duy trì được lòng 

tin và nghi lễ trong vòng hơn bốn mươi năm. 

Sau này tôi mới càng ngày càng hiểu ra rằng trong bốn mươi năm đó, vấn đề thiệt hại 

lớn nhất là trong âm nhạc. Việc đào tạo một cung văn biết nghề cần rất nhiều năm học 

hỏi và thực hành, điều gần như vô thực trong giai đoạn này, đó là không kể việc không 

còn không khí thi đua, hội hè đình đám để các cung văn giỏi có dịp đua tài. Chúng ta đã 

mất ít nhất một thế hệ cung văn. 

 

Từ khi bà Mùi đi khỏi nhà bố mẹ tôi đầu những năm tám mươi, tôi không bao giờ quay 

lại điện nữa.  

 

Lúc tôi lớn hơn, đi học ở nhạc viện quốc gia Hà nội, cha tôi, nhạc sĩ Hoàng Vân, có nói 

chuyện nhiều đến việc ông có đi vào tìm hiểu làn điệu chầu văn để gây cảm xúc sáng 

tác trong ca khúc hiện đại. Tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi mình tại sao nhạc chầu văn lại 

có tính hấp dẫn cao như vậy ? Tôi muốn tìm đọc về hầu bóng và nghe nhạc chầu văn, 

nhưng lúc đó không có nhà nghiên cứu nào thật sự đi sâu vào tìm hiểu hiện tượng văn 

hóa tổng thể này và  không có tài liệu nào tồn tại cả. 

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp đại học lý luận ở nhạc viện quốc gia Hà nội, tôi quyết tâm 

tìm cách xâm nhập vào thế giới của các cung văn, nhưng hầu bóng vẫn tiếp tục bị cấm 

đoán. Tôi tìm gặp được thầy Kiêm, được coi là người cung văn giỏi nhất còn sống từ 

lứa nghệ nhân từ năm 1954. Thầy đồng ý nhận tôi làm học trò và tôi cắp máy ghi âm đi 

theo thầy. Nhờ thầy mà tôi được bà con nhà đạo chấp nhận, mặc dù tình hình lúc đó còn 

đang rất khó khăn. Thầy Kiêm là người cho tôi toàn bộ tư liệu mà thầy muốn truyền lại 

cho các thế hệ sau. Câu đầu tiên mà thầy nhấn mạnh là nhạc chầu văn là âm nhạc 

chuyên nghiệp với rất nhiều lề lối và bài bản, nhưng cái khó nhất là tất cả đều học bằng 

truyền miệng nên nhiệm vụ bảo tồn lại còn khó khăn hơn. Đó chính là lý do thúc đẩy 

thầy trao lại cho tôi những gì tinh túy nhất để lưu lại sau này.  
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Lúc tôi bắt đầu học với thầy, tôi không hiểu gì về lề lối lễ bái, mà chỉ biết học và ghi âm 

thôi. Trong vòng bốn năm, từ năm 1986 đến năm 1989, tôi âm thầm đi theo thầy len lỏi 

vào những hang cùng ngõ hẻm ở Hà nội để dự lễ và thu nhạc. Tôi cố gắng hết sức với 

các phương tiện ít ỏi có được để thu thanh với thầy và với vài nghệ nhân già còn sống. 

Tôi được dự hơn ba mươi buổi hầu, vô cùng hiếm chứ không nhiều như ngày nay, ghi 

âm được năm buổi. Còn lại là ghi được gần một trăm băng cassettes giữa học, đàm đạo 

và thu nhạc. Tôi không có nhiều dịp để nói chuyện và phỏng vấn các con nhang đệ tử vì 

tình hình còn quá khó khăn.  

Sau đó, từ lúc sang Pháp, nhờ một dịp rất tình cờ tôi gặp được một số bà con có đồng và 

đi hầu tại đền Đức Thánh Trần ở ngoại ô Paris. Chính nhờ bà con ở đền mà tôi bắt đầu 

tìm hiểu sâu thêm về nghi lễ hầu bóng.  

Theo hệ thống giáo dục trên đại học của Pháp vào những năm 1990, bằng đại học lý 

luận ở Việt nam chỉ được coi ngang bằng Maitrise của Pháp. Với bằng này, nghiên cứu 

sinh chưa thể bảo vệ được luận án tiến sĩ trực tiếp mà phải bảo vệ một luận văn gọi là 

DEA (Diplôme des Etudes Approfondies).  

Năm 1992, tôi hoàn thành công trình nghiên cứu đầu tiên về nhạc chầu văn để được 

nhận bằng DEA. Sau đó tôi phải mất hơn mười năm nghiên cứu và suy nghĩ trước khi 

quyết định bắt đầu viết luận án vào năm 2000. Kể từ ngày đi điền dã tại Hà nội, tôi đã 

trải qua tất cả là hơn hai mươi năm học hỏi để hoàn thành một bước quan trọng trong 

nghiên cứu về nghi lễ hầu bong mà quý độc giả sẽ khám phá trong công trình này. 
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Lịch sử nghiên cứu của đề tài hầu bóng 

Âm nhạc hát văn và tín ngưỡng hầu bóng lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác 

bằng phương pháp truyền miệng nên không có tư liệu gì còn lại, tất cả phải bắt đầu từ 

con số không.  Như đã nói ở trên, vào thời điểm năm 1986, gần như không có công trình 

nghiên cứu hoàn chỉnh về tín ngưỡng hầu bóng, kể cả ở Việt nam và ở nước ngoài. 

Không có một nhà nghiên cứu nào tập trung được đủ các điều kiện cần thiết để hoàn 

thành một công trình đòi hỏi phải có những kiến thức liên ngành, một phương pháp 

nghiên cứu có hiệu quả và rất nhiều kinh nghiệm điền dã. Tại Vi ệt nam, trước những 

năm chín mươi, tôi có sưu tập được một bài báo của Lý Khắc Cung3 và hai bài báo của 

Thanh Hà4. Trong văn học Việt nam, chúng ta cũng gặp Đồng bóng5 trong cuốn tiểu 

thuyết của Nhất Lang, cũng như trong một vài chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan. 

Thầy Kiêm có nói với tôi về một tập văn in vào những năm ba mươi tại nhà in Phúc Trí, 

Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh cũng có thấy cuốn này ở Saint Livrade năm 

1966. 

Ở bên Pháp, chúng ta có thể kể những tác phẩm sau (mãi sau, tôi mới tìm được hai cuốn 

sách này) : một cuốn của Maurice Durand 6, một công trình nghiên cứu 7 cùng với một 

cuốn phim8 của hai nhà dân tộc học Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh. Maurice 

Durand miêu tả những gì ông quan sát được tại miền bắc Việt nam những năm đầu thế 

kỷ hai mươi, giai đoạn có thể tạm được coi như một thời vang bóng của nghi lễ hầu 

bóng. Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh miêu tả một cách chi tiết và phân tích 

hiện tượng lễ nghi trong hoàn cảnh di cư tại Pháp. Chúng ta có thể coi công trình này 

như một vết cắt đồng đại vào cuối những năm sáu mươi như một hiện vật bảo tàng : 

thực hiện ở nước ngoài, các bà đồng mà Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh gặp tại 

Saint Livrade sur Lot từ khi sang Pháp không còn liên hệ gì với trong nước,  họ tổ chức 

hầu như trong ký ức của họ lúc ở Việt nam trước khi ra đi.  

Chúng ta có thể tìm thấy một số chi tiết và miêu tả về những ví dụ liên quan đến hầu 

bóng trong các tác phẩm của Léopold Cadière9, Gilbert Rouget10, Toan Ánh11, Martine 

Wadbled12, Jacques Dorais và Nguyễn Huy13. 

                                                 
3 Lý Khắc Cung, « Chầu văn và múa thiêng », Quân đội nhân dân 25/01/1989.  
4 Thanh Hà, « Loại nhạc một đoạn trong Hát văn » Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật, n° 3, Hà nội, 1976. 
Thanh Hà, « Loại nhạc hai đoạn trong Hát văn », Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật, n° 4, Hà nội, 1976. 
5 Nhất Lang, Đồng bóng, tiểu thuyết, Nhà in Lê Cường, Hà nội, 1952, 205 trang. 
6 Maurice Durand, sách đã dẫn. 
7 Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh, Hầu Bóng, un culte viêtnamien de possession transplanté en 
France, Hầu Bóng, tín ngưỡng nhập đồng cùa Việt nam hội nhập sang Pháp, Mouton & Co et Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Paris, 1973. 
8 Pierre-Jean Simon, Ida Simon-Barouh và Roger Morillère, Les Génies de Quatre-Palais, Các vị thánh 
Tứ Phủ, Film ethnographique, Comité du Film Ethnographique/Musée de l'Homme, 1969. 
9 Léopold Cadière, Croyances et pratiques religieuses des viêtnamiens, Tín ngưỡng và thực hành tôn giáo 
tại Vi ệt nam, 3 Tomes, Saigon, Imprimerie nouvelle d’Extrême orient, publications de la Société des 
Etudes indochinoises, 1958, réimpression Paris, EFEO, 1992. 
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Đầu những năm chín mươi, từ ngày Việt nam mở cửa, tình hình sinh hoạt tín ngưỡng 

đổi khác nhiều, các công trình nghiên cứu bắt đầu xuất hiện. 

Thanh Hà có xuất bản sau đó một cuốn sách về âm nhạc hát văn14. Ngô Đức Thịnh xuất 

bản một số thử nghiệm và hai cuốn sách, quyển đầu vào năm 199215 và quyển thứ hai 

vào năm 200716, cả hai công trình chủ yếu nghiên cứu về khía cạnh tín ngưỡng và nghi 

lễ, đồng thời công bố một số bản văn.  

Kể từ năm 2000 trở đi, việc lễ bái ngày càng phát triển, các công trình nghiên cứu bắt 

đầu xuất hiện càng nhiều : Tháng năm năm 2001, tại Hà nội, hội thảo khoa học quốc tế 

với chủ đề “Đạo thờ mẫu và lễ hội Phủ giầy” thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà 

nghiên cứu liên ngành trong và ngoài nước. Tháng mười hai năm 2004, Claire Chauvet 

bảo vệ luận án tại Nanterre, Pháp, sau khi Barley Norton bảo vệ luận án tại Anh (2000) 

và xuất bản cuốn Songs for Spirits, Bài hát dâng thánh, năm 200917, cả hai công trình 

đều làm trên cơ sở đi thực tế thu thập tư liệu tại Vi ệt nam những năm 1998 – 2000. Một 

công trình tập thể cũng được xuất bản năm 2006 tại New York18 trong một chương trình 

nghiên cứu về Đông Nam Á.  

Về phần âm nhạc được ghi âm chúng ta có thể liệt kê những tài liệu đã công bố sau 

đây vào thời điểm năm 1986: tại thư viện Viện Âm nhạc, tôi có tìm thấy một số băng từ 

thu vào những năm sáu mươi, chất lượng âm gần như hỏng gần hết vì khí hậu quá khắc 

nghiệt. Giáo sư Trần Văn Khê có đề cập đến một băng cassette do bà Công tước 

Geneviève de Chambure Thibault thu tại Vi ệt nam trước năm 1945. 

Ở Việt nam những năm gần đây, chúng ta có thể mua được một số CD và VCD cũng 

như cassettes không định rõ nguồn gốc19. Năm 1995, Patrick Kersalé có ra một CD20. 

Năm 2009, Claire Chauvet, Patrick Kersalé và Thanh Huyền xuất bản một DVD công 

bố nhạc thu tại Hà nội vào cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Trong cuốn sách 

của Barley Norton, chúng ta cũng có dịp được nghe hát văn thu tại Hà nội giai đoạn 

1995-2000.  

                                                                                                                                               
10 Gilbert Rouget, La musique et la transe, Âm nhạc và lên đồng, Gallimard, Paris, 1980. 
11 Toan Ánh, Tín ngưỡng Việt nam, Quyển thượng và quyển hạ, Sài gòn, Hoa Đăng, 1973. 
12 Martine Wadbled, "Un culte vietnamien en France: continuité et changement", « tín ngưỡng (nhập 
đồng) của Việt nam tại Pháp : tiếp nổi và thay đổi », Revue Européenne des Migrations Internationales, 
2000 (16) 2, trang 171-190. 
13 Louis-Jacques Dorais et Nguyễn Huy, « Le Thờ Mẫu, un chamanisme vietnamien? », « Thờ Mẫu có 
phải là một hình thức sa-man giáo của Việt nam hay không ? » Anthropologie et Sociétés, publication du 
département d’anthropologie de l’Université Laval, Canada, volume 22, numéro 2, 1998. 
14 Thanh Hà, Âm nhạc Hát văn, Nhà xuất bản âm nhạc, Hà nội, 1976, tái bản 1995. 
15 Ngô Đức Thịnh chủ biên, Hát văn, Nhà xuất bản văn hoá, Hà nội, 1992. 
16 Ngô Đức Thịnh, Lên đồng, Hành trình của thần linh và thân phận, Nhà xuất bản trẻ, TP. Hồ chí Minh, 
2007, 332 trang. 
17 Barley Norton, Songs for Spirits. Music and Mediums in Modern Vietnam, Bài hát cho thánh thần, Âm 
nhạc và thầy cúng trong xã hội Vi ệt nam, Urbana/Chicago, University of Illinois Press, 2009. 
18 Karen Fjelstat & Nguyen Thi Hien, editors, “Possessed by the Spirits: Mediumship in Contemporary 
Vietnamese Communities”, Thánh nhập: lên đồng và nhập hồn trong các cộng đồng người Việt đương 
đại, Ithaca, New York, Cornell university press, Southeast Asia Program, 2006. 
19 Chúng ta có thể kể những CD như 36 giá đồng của Xuân Hinh, Hầu bóng, v.v... 
20 Patrick Kersalé, Viet-Nam du Nord: chants de possession, CD, Paris, Budda musique, 1995. 
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Vị trí của tín ngưỡng hầu bóng trong thế giới tâm linh của người 
Việt 

Trong thế giới tâm linh của người Vi ệt đâu là vị trí của tín ngưỡng hầu bóng?  

Vào thời đó, sách viết về các tín ngưỡng của người Vi ệt cũng không nhiều, ta có thể kể 

đến hai tác phẩm chính của Toan Ánh và của Léopold Cadière21. Ngoài ra, tôi có được 

đọc một tiểu luận Nguyễn Giang22 viết về quán đạo Lão nhưng chỉ còn tìm hiểu về mặt 

kiến trúc chứ không còn dấu vết gì về phần nghi lễ. Trong thực tế, khi hỏi một người 

Việt nam là anh chị theo đạo gì, chúng ta khó có thể có được một câu trả lời rõ ràng và 

dứt khoát. Đầu tiên, đa phần sẽ nói đương nhiên là theo đến đạo Phật, tôn giáo chính 

của người Vi ệt. Theo các sách đã dẫn, và đối với đa phần người Vi ệt nam, hoạt động tín 

ngưỡng chung nhất của các gia đình Việt nam từ bắc tới nam là tục thờ cúng tổ tiên, 

mặc dù nhiều nhà theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành, đạo Hindu, đạo Cao đài, đạo Hòa 

hảo, không kể những kiêng kị hàng ngày. Người ta cũng hay nói đến Tam giáo : đạo 

Lão, đạo Khổng, đạo Phật. Tôi không đào sâu nghiên cứu về nghi lễ đạo Khổng và đạo 

Lão, nhưng tôi cũng nghĩ đồng ý với ý kiến của Léopold Cadière không coi đó như là 

một tôn giáo hay một tín ngưỡng đối với người Vi ệt.  

Về đạo Phật, thực tế cho thấy là người miền nam theo dòng tiểu thừa, hàng ngày đèn 

hương cúng bái, và người miền bắc theo dòng đại thừa, chỉ thi thoảng thắp hương ngày 

rằm mồng một, lòng tin của họ được tóm gọn trong một câu « Thần Phật tại tâm ». Đối 

với một số đông, nếu hỏi ngọn ngành thì họ nói là theo đạo Phật, nhưng thật ra chủ yếu 

là một cách sống, không sát sinh, ở hiền gập lành, chứ không nhất thiết phải cúng bái. 

Cho đến trước những năm chín mươi, hiếm người nào ngoài bắc lên chùa đi lễ quá hai 

ba lần một năm. 

So với số những phong tục và ngày lễ vào đầu thế kỷ hai mươi mà Toan Ánh23 liệt kê và 

miêu tả trong cuốn sách cuả ông, những phần mà tôi được chứng kiến lúc còn bé ở Hà 

nội chỉ còn lại một phần vô cùng nhỏ trong kho tàng tín ngưỡng dân gian. Tôi tạm liệt 

kê ở đây những gì mà tôi đã thấy hàng ngày.  

Ngoài việc thờ cúng tổ tiên và sống theo đạo Phật, người Vi ệt ngoài bắc còn có nhiều 

tập tục kiêng khem trong cuộc sống hàng ngày; chẳng hạn như ta thấy trong các câu tục 

ngữ sau đây : « Có cúng có thiêng, có kiêng có lành »; « Thần cây đa, ma cây gạo, cáo 

cây đề »; « Ra ngõ gặp gái »; « Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba ». Mỗi khi làm việc gì 

là phải chọn « ngày lành tháng tốt » : ngày cưới, ngày xin dâu, ngày xuất hành đầu năm, 

                                                 
21 Léopold Cadière, Croyances et pratiques religieuses des viêtnamiens, 3 Tomes, Imprimerie nouvelle 
d’Extrême orient, publications de la Société des Etudes indochinoises, Saigon, 1958, réimpression 1992 
par l’EFEO. 
22 Nguyễn Giang, Kiến trúc quán Việt nam. Tiểu luận. Viện nghiên cứu nghệ thuật (Institut des 
Recherches des Arts), Hà nội, 1988.  
23 Toan Ánh, sách đã dẫn 
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ngày mở cửa hàng, ngày chuyển nhà, rồi đến trẻ em mới sinh, phụ nữ có thai, ngày ăn 

đầu tháng… tất cả đều có những lệ và kiêng cữ riêng. Những năm tôi còn bé, dạo chiến 

tranh, những tục kiêng cữ này bị coi là mê tín, nhưng vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng 

ngày của mỗi gia đình. Bố mẹ tôi, vì thuộc thành phần trí thức và nhà khoa học, sinh ra 

và lớn lên trong chiến tranh, chỉ thờ ông bà tổ tiên, không theo và không kiêng, nhưng 

xung quanh hàng xóm và họ hàng đa phần mọi người đều tôn trọng và kiêng cữ rất cẩn 

thận. Ở nhà tôi, mẹ tôi làm cỗ cúng tổ tiên vào dịp vào ngày giỗ ông bà nội ngoại và vào 

dịp tết. Lúc đến Tết là dịp quan trọng nhất : Ngày lễ ông táo, bố tôi thắp hương trên bàn 

thờ tổ và thay chữ nho mới trên bàn thờ. Ngày giao thừa, sau khi lễ tất niên, cả nhà đi 

hái lộc và xuất hành. Sau tết có lễ tiễn. Trong những năm chiến tranh, tôi không thấy ai 

làm lễ dựng nêu và hạ nêu, mặc dù bố tôi có kể cho chúng tôi nghe về phong tục này 

trong dịp tết, cũng như tục đốt pháo xua ma đuổi quỷ lúc giao thừa, rất thịnh hành khi 

tôi còn bé, nhưng sau này bị cấm vì quá nhiều tai nạn pháo. 

Các nhà hàng xóm thường hay thắp hương lễ Phật ngày rằm và mồng một. Tất cả mọi 

người đều lên chùa cùng Phật vào ngày rằm tháng giêng, như trong câu tục ngữ : « Lễ 

Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng ». Đối với nhiều người, đấy là lần 

duy nhất trong năm họ đi lên chùa, cùng với ngày rằm tháng bảy. 

Xuân tới, vụ nông nhàn là lúc chúng tôi đi xem hội làng, hội tổ nghề, hội đình đền, hội 

pháo… Tôi cũng nghe nói tới một số ngày lễ có vẻ như có liên quan đến phong tục 

Trung Hoa như tết hàn thực (bánh trôi bánh chay), tiết thanh minh (tảo mộ), giết sâu bọ 

(rượu nếp), ở phố tôi mọi người đều theo mặc dù không ai tò mò muốn tìm hiểu sự tích 

của những ngày lễ đó. 

Mùa hè đến với ngày rằm tháng bảy, lễ xá tội vong nhân (chúng ta sẽ có dịp trở lại với 

phong tục này khi chúng ta quay lại với tín ngưỡng hầu bóng), và mùa thu với lễ Trung 

Thu và tục rước đèn, thế là một năm đã trôi qua và các gia đình lại bắt đầu chuẩn bị tết. 

Trước cửa nhà tôi ở số nhà 27 và đầu phố Nguyễn Hữu Huân có hai gian đền, không 

còn cúng bái nữa nhưng vẫn giữ điện thờ. Bố tôi kể cho tôi nghe đó là đền Đức Thánh 

Trần. Tại đền trước cửa nhà, ai cũng biết là ông thầy pháp là bố bà Hương là người giữ 

đền và có căn ngài, bố tôi có kể là lúc nhỏ hay sang xem những cảnh ông hầu ngài và 

ngài về ra oai bằng cách xiên lình, thắt cổ hoặc dẫm lên than hồng. Bác Kiêm gái cũng 

tả cho tôi nghe những cảnh tương tự mà sau này tôi được đọc lại trong cuốn sách của 

Maurice Durand24, ông tả lại cảnh hầu  Đức Thánh Trần được quan sát tại miền bắc Việt 

nam vào đầu thế kỷ hai mươi. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ được chứng kiến một buổi 

hầu dòng nhà Trần. 

Tôi cũng được nghe kể về nhiều lễ nhưng chưa bao giờ được xem, chẳng hạn như sai 

âm binh, bói chén, phụ đồng chổi, gọi hồn. Điểm chung của những lễ này là có hiện 

                                                 
24 Maurice Durand, sách đã dẫn 
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tượng gọi hồn và nhập hồn vào một nhân tố thứ ba (người gọi, hồn được gọi, và nhân tố 

để hồn nhập). Những người hành sự ở đây (sai âm binh, gọi hồn, hoặc hầu Đức Thánh 

Trần) là thầy cúng hoặc thầy phù thủy chuyên nghiệp. Họ làm lễ vì có người « đặt 

hàng » chứ không phải là làm lễ cho bản thân họ. Cũng như trong khái niệm âm dương 

trong quan niệm tâm linh của người Vi ệt : trong nghi lễ gọi hồn và sai âm binh, thầy 

cúng cần đi về cõi âm để gọi, ta thấy có một sự phân biệt rõ ràng giữa người sống và 

người cõi âm. Khái niệm này hoàn toàn khác với khái niệm tứ phủ của tín ngưỡng hầu 

bóng : bóng các thánh, mặc dù chúng ta công nhận là nhiều vị hiển thánh sau khi mất, 

không phải là về từ cõi âm. Kể cả chúng ta phản biện vấn đề này bằng cách cho rằng lúc 

bóng thánh giáng là giây phút thánh sống lại trên cõi trần (đối chọi với khái niệm 

khoảnh khắc sống là cõi chết), chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng thế giới của 

bóng các vị Thánh tứ phủ là một thế giới khác với cõi âm : cõi âm là lĩnh vực của thầy 

phù thủy, thế giới thánh thần là thế giới riêng của tín ngưỡng hầu bóng. 

   

Để tóm tắt lại, chúng ta có thể nhìn thấy vị trí của tín ngưỡng hầu bóng như sau đây : 

Tóm tắt các thể loại tâm linh của người Vi ệt 

Các thể loại Les pratiques 

Những tôn giáo lớn nhập ngoại Đạo Phật 

  Đạo Thiên chúa giáo 

  Đạo Hindu (rất ít) 

  Đạo Hồi (rất ít) 

Những tôn giáo địa phương Cao đài 

  Hoà hảo 

Nghi lễ gia đình Thờ cúng tổ tiên 

  Lễ các loại trong năm 

  Kiêng kỵ các loại khác nhau 

Nghi lễ cộng đồng  Lễ hội định kỳ hàng tháng (nông nghiệp) 

  Lễ thành hoàng làng 

  Lễ ông tổ nghề 

Trò chơi nhập hồn  Bói chén 

  Phụ đồng chổi 
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Lễ liên quan đến nhập hồn thực 

hiện bởi thầy cúng chuyên nghiệp 

Sai âm binh 

Gọi hồn 

Nghi lễ liên quan đến nhập hồn 

nhằm trừ tà thực hiện bởi thầy 

cúng chuyên nghiệp 

Hầu đức Trần Hưng Đạo 

Nghi lễ liên quan đến nhập hồn 

cầu an, cầu phúc thực hiện bởi 

người hầu không chuyên nghiệp 

Hầu bóng 

Hội Hội làng 

  Hội đền, hội chùa 

 

Trong tất cả các truyền thống và nghi lễ vừa nêu, đa phần các thể lệ được truyền qua từ 

thế hệ này sang thế hệ khác bằng con đường truyền miệng nên tam sao thất bản. Mỗi 

thầy có thể có một lề lối riêng, mỗi người có một cách nhìn vấn đề và có giải pháp theo 

kinh nghiệm sống của chính mình. Đó là một thách thức cho các nhà nghiên cứu làm 

sao « phiên dịch » được chính xác đâu là cốt lõi, đâu là vay mượn, để đưa ra kết luận 

chính xác trên chủ đề nghiên cứu của mình.  

Một số nhà nghiên cứu xếp hầu bóng vào dòng đạo Lão25, hoặc có ảnh hưởng sâu sắc 

của đạo Lão với dẫn chứng là trong điện thần tứ phủ có một sồ vị thánh hoặc tích thánh 

có nguồn gốc Trung Hoa hoặc hiện tượng trừ tà. Theo như thiển ý của chúng tôi, sau 

hơn một ngàn năm bắc thuộc, chúng ta có thể thấy một vài yếu tố trong nghi lễ hầu 

bóng có mang dấu vết Trung Hoa, nhưng từ đó suy luận rằng căn nguyên của hầu bóng 

là đạo Lão thì còn nhiều điểm cần phải chứng minh và làm sáng tỏ. Một mặt khác, 

chúng ta thấy rõ ràng là tín ngưỡng hầu bóng thật sự được phân biệt rõ ràng khác hẳn 

với tất cả các loại hoạt động tâm có dính dáng đến nhập hồn. Không phải vì có hiện 

tượng nhập hồn trong hầu bóng mà ta có thể xếp nó vào chung một loại nghi lễ có nhập 

hồn.  

Chúng tôi cho rằng kết luận liên quan tới nguồn gốc hầu bóng cần có nhiều bằng chứng 

khác, tuy nhiên vấn đề liên quan đến đạo Lão hay không không phải là vấn đề mà chúng 

tôi ưu tiên phân tích trong công trình này.  

 

 

                                                 
25 Toan Ánh, sách đã dấn. Philippe Papin, trong phần phản luận luận văn tiến sĩ của tác giả 
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Các dòng phát triển của tín ngưỡng hầu bóng và phạm vi nghiên 
cứu 

Các tín đồ theo nghi lễ hầu bóng và cung văn đều khẳng định là cái nôi của hầu bóng 

nằm ở miền bắc Việt nam, với ba trung tâm quan trọng là Hà nội, Hải phòng và Nam 

định, tóm lại là trên đồng bằng Bắc bộ26. Nhưng sau nhiều đợt di cư, ở đâu có người bắc 

định cư là hầu bóng được mang theo tới đó. Các dòng « di cư » của hầu bóng có liên 

quan chặt chẽ tới quá trình di cư của người miền bắc và người Vi ệt đương đại. 

 

Bản đồ Việt nam và nơi xuất xứ của nghi lễ hầu bóng 

 

 

Ngoài đồng bằng Bắc bộ, một trong những trung tâm nổi tiếng có lên đồng là ở Huế. 

Tuy nhiên, phong cách hầu của Huế là phong cách có nhiều khác biệt nhất so với phong 

                                                 
26 Philippe Papin, Histoire de Hanoi, Lịch sử Hà nội, Paris, Fayard, 2001 
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cách cổ truyền. Bác Bùi Trọng Đang có đề cập đến một hiện tượng lan truyền tự nhiên 

từ cuối thế kỷ thứ mười chín với những người bắc vào Huế làm ăn và mang hầu bóng 

vào theo. Sau đó họ tiếp thu và hội nhập nghi lễ tín ngưỡng và lấy nhiều nhân tố địa 

phương cho vào nghi lễ hầu bóng, tạo thành một trường phái riêng của Huế như ta thấy 

hầu đồng tại điện Hòn Chén hiện nay. Họ vẫn giữ nguyên điện thần, nhưng không có 

hầu dâng để giúp lên khăn áo. Họ hầu đứng, chỉ khi nào phát lộc mới ngồi. Trong những 

buổi hầu, thường xuyên có con nhang đệ tử trong công chúng bị ốp đồng. Cách hầu của 

họ, theo như một số đệ tử miêu tả, thường lẫm liệt hơn so với đồng ngoài bắc.  

Tô Ngọc Thanh có đặt câu hỏi « Vậy còn hầu bóng hay bóng rỗi từ vùng Khánh hòa đổ 

vào An Giang có dính dáng gì đến chủ đề hầu bóng mà chúng ta đang đề cập không, 

cũng như tín ngưỡng Mẹ xứ sở của người Chăm thông qua mẹ PôInư Nagra (tiếng Việt 

biến thành Thiên Ia Na) có góp gì cho việc hình thành chầu văn hay tín ngưỡng tứ phủ ở 

vùng đất miền nam này không ». Chúng tôi chỉ nêu câu hỏi này lên nhưng không tìm 

cách trả lời nó vì tại giai đoạn này chúng tôi chưa có nghiên cứu sâu về khía cạnh này. 

Các làn sóng di cư khác mang hầu bóng vào nam vào đầu thế kỷ hai mươi, mặc dù thêm 

khía cạnh hào nhoáng, vẫn theo nền cơ bản của ngoài bắc. Nguyễn Chí Bền và Hồ 

Tường27 quan sát rằng có thể phân  biệt hai dòng hơi khác nhau giữa cách hầu của 

những bà đồng đi qua miền trung rồi vào nam và cách hầu của những người đi thẳng từ 

bắc vào nam sau năm 1954, mà họ coi như là gần truyền thống ngoài bắc hơn. 

Năm 1954, một số bà đồng, chủ yếu là ở Hà nội, mang hầu bóng sang Pháp, sang Lào, 

sang Miên.  

Và sau năm 1975, những bà đổng và cung văn từ Sài gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) đi 

tiếp tục sang Pháp, sang Mỹ và sang Canada.  

Ở nước ngoài, lúc hầu, thường là phải dùng nhạc thu trên băng cassettes, có vài người 

cung văn hoặc bà đồng biết hát thường hát thêm vào, hoặc chơi nhạc cụ gõ những lúc 

thật cần thiết. Các bà đồng ở Saint-Livrade-sur-Lot, Pháp, tự hát một số bài và chơi 

phách, cảnh và trống28.  

Công trình nghiên cứu của chúng tôi được giới hạn tại cái nôi của hầu bóng, Hà nội và 

Nam định. Các tài liệu thu thập được trong một giai đoạn vô cùng quan trọng từ 1986 

đến 1989, đó là những năm cuối cùng trước khi hầu bóng chuyển hóa để biến thành bộ 

mặt như ngày nay.  

 

                                                 
27 Đạo thờ mẫu và lễ hội Phủ giầy , Hội thảo quốc tế, Viện văn hoá dân gian (Institut des Cultures 
Populaires), Hà nội, tháng năm năm 2001, tóm tắt các bài nói. 
28 Pierre-Jean Simon, Ida Simon-Barouh và Roger Morillère, Les Génies de Quatre-Palais, Phim dân tộc 
học, Comité du Film Ethnographique/Musée de l'Homme, 1969. 
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Ngôn từ đồng bóng và thuật ngữ áp dụng trong công trình nghiên 
cứu 

Trong tiếng Việt, thần và thánh được dùng để chỉ chung những đối tượng thiêng liêng, 

siêu thực. Thần có thể dùng cùng nghĩa với hồn (thần sông, thần lúa), hoặc ông tổ (hóa 

thần) dòng họ, tổ lập làng và phần bảo vệ tích hợp trong tín ngưỡng trở thành thành 

hoàng làng.  

Thánh được dùng trong nhiều trường hợp: thánh Trần Hưng Đạo (nhân thần được hiển 

thánh), thánh Gióng (nhân vật nửa huyền thoại hiển thánh), thánh Pierre, thánh Paul 

(đạo Thiên chúa). Các vị trong tứ phủ cũng được gọi là thánh, do đó để nói về tập hợp 

thánh trong tứ phủ  ta có thể dùng hai từ: điện thần hay điện thánh. 

Còn về tín ngưỡng hầu bóng, chúng ta có nhiều tên gọi : hầu bóng, lên đồng, nhập đồng, 

thờ Tứ Phủ, đạo Thánh, và gần đây là đạo Mẫu.  

Tên này được dùng trong nhiều cách tùy vào vị trí của người nói : các đệ tử nói gọn một 

chữ hầu : « Hôm nay trên đền ai hầu đấy ? ». Chúng ta cũng có nghe dùng từ lên đồng, 

nhưng thời tôi đi thực tế, tôi nghĩ rằng người nói cách này không mang tính chất tôn 

trọng từ phía người đang nói. Tuy nhiên, từ này được dùng rộng rãi sau này với nghĩa 

chung hơn để chỉ nghi lễ hầu bóng. Trong công trình này, chúng tôi dùng từ tín ngưỡng 

hầu bóng để nói về hình thức nghi lễ này. 

Tứ phủ là Thiên Phủ (trời), Địa Phủ (đất), Thủy Phủ (nước) và Nhạc Phủ (rừng núi). Có 

ý kiến cho rằng trước tứ phủ là tam phủ, từ khởi thủy là tam (ba phủ), sau chuyển thành 

tứ (phủ). Theo thầy Kiêm nói với tôi, thờ tam phủ tức thờ nhà Trần, nhưng tôi không 

nghe ý kiến này của người khác ? Thánh Mẫu là hàng cao nhất trong ban công đồng, gọi 

là Tam toà thánh mẫu hoặc Tam vị thánh mẫu, thuộc ba phủ thượng thiên, thượng ngàn, 

thoải phủ. Sau hàng thánh mẫu là ngũ vị tôn quan, rồi đến mười hai hàng chầu, tiếp theo 

là thập vị hoàng tử, mười hai cô, và hàng các cậu, mỗi hàng lại cũng chia làm bốn phủ. 

Đó là về mặt lý thuyết để giải thích cho những người mới đi lễ hoặc muốn tìm hiểu về 

điện thần, nhưng thật ra, lúc chúng ta đi vào phân tích, thực tế có phức tạp hơn.   

Để nói về một đệ tử, người theo tín ngưỡng hầu bóng, giữa họ với nhau, họ nói rằng 

người đó có đồng. Ông đồng hoặc bà đồng là từ thường để chỉ những người có một 

chức vị (người gác đền, hay người có điện tư). Ở nước ngoài, nhiều khi để nói ngắn 

gọn, nhiều người gọi tín ngưỡng hầu bóng là nghi lễ của các bà đồng, cách dùng này 

không chính xác lắm vì có rất nhiều đồng nam. Trong công trình này, tùy theo vị trí của 

chúng dùng trong câu tiếng Việt và hoàn cảnh sử dụng, chúng tôi dùng nhiều từ khác 

nhau để chỉ người có đồng : tín chủ, con nhang, đệ tử, người hầu, con đồng. 

Người có đồng là đã bị tứ phủ chấm đồng : thường trong một buổi lễ, một vị thánh 

(thường là ông Bảy, hoặc cô Chín) ban dấu hiệu cho một người trong công chúng có 
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căn, bắt phải ra đồng. Người đó có thể chấp nhận hoặc làm lễ để hoãn chưa phải ra đồng 

ngay. Những người đã ra đồng hàng năm phải làm lễ để hầu tứ phủ, trong buổi lễ này, 

thay vì chữ ông/bà đồng (officiant trong tiếng Pháp) thường được dùng, chúng tôi sẽ 

dùng chữ người hầu. Chữ căn vừa có thể chỉ số phận (phải ra đồng) trong từ căn mạng, 

nếu nói căn đồng là chỉ người có đồng, còn nếu họ nói là một đệ tử có « căn cô Chín » 

tức là người đó có duyên với cô Chín, là vị thánh đỡ đầu của đệ tử đó. 

Vậy đồng có nghĩa là gì ? Liệu có phải xuất xứ của nó là từ chữ Trung Hoa wu, 巫, 

phù (trong phù thủy), như một số tác giả trích dẫn29 không ? Theo François Picard30, 

nghĩa của chữ đồng của Việt nam có vẻ gần hơn với chữ đồng (tong, tiếng putonghua) 

童(nhi đồng, trẻ em) trong tiếng địa phương ở Phúc kiến và ở Đài Loan, mà ta có thể 

giải thích là một tâm hồn trong trắng (để hồn thánh nhập vào). Theo Alexandre 

Guillemoz31, trong làm lễ chamane ở Nam Triều Tiên cũng dùng chữ tongja : « Hồn trẻ. 

Ngày xưa chữ tongja được dùng để chỉ một người hầu việc vặt trong các gia đình quý 

phái. Trong lễ chamane, tongja đóng vai trò trung gian giữa bà mudang (chamane) và 

hồn thánh. »  

Về âm nhạc phục vụ cho hầu bóng, ta cũng có nhiều từ khác nhau : chầu văn, hát văn, 

văn chầu, văn thờ. Cung văn nghĩa là người dâng văn (một cách cung kính, hay cung 

tiến) Văn chầu là để hát lúc hầu, còn văn thờ là để dâng, chẳng hạn vào ngày đản tiệc 

một vị thánh trong hàng tứ phủ. Có người nói chầu là chữ nói trại của triều (trong triều 

đình), cũng như là điện thần được dựng trên mô hình một triều đình thời phong kiến, 

nhưng Tô Ngọc Thanh cho rằng đó chỉ là một số giả định mà thôi. 

 

Từ vựng chung dùng trong nghi lễ hầu bóng 

Những người đi theo dự lễ hầu bóng có một từ vựng riêng, người ngoại đạo mới theo 

nhiều khi không hiểu được hết những cuộc đàm đạo giữa các đệ tử với nhau. 

Các đệ tử hay có lối nói lái, nói trại, trong ngôn ngữ của họ có sử dụng nhiều kỵ, húy, 

hèm, từ đồng âm dị nghĩa, hoặc hình ảnh tượng trưng: họ gọi chầu Lục để chỉ chầu bà 

thứ sáu, nhưng cũng có ý nghĩa là ở nhạc phủ và mang khăn áo màu xanh lá cây (xanh 

lục). Trong truyền thuyết cô Chín đền Sòng, lúc tả cảnh đền có một cây sung, con nhang 

đệ tử thường xin cô làm ăn may mắn và sung túc. Họ không bao giờ gọi quan Ba hay cô 

Ba, mà gọi cô Bơ, quan Bơ, không nói Thủy phủ mà dùng Thoải phủ…  

 

Một số từ vựng hay được dùng để miêu tả nghi lễ hầu bóng 

                                                 
29 Maurice Durand, sách đã dẫn, Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh, sách đã dẫn. 
30 François Picard, đối thoại riêng. 
31 Alexandre Guillemoz, La chamane à l'éventail, Bà chamane dùng quạt, Imago, 2010 
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Khi miêu tả trạng thái một người hầu đang làm lễ, chúng ta hay liên tưởng đến những từ   

miêu tả thể trạng như bốc đồng, nhập đồng, ngây ngất, thôi miên (trong tiếng Pháp 

transe, possession, extase, hypnose). Đây là một lĩnh vực khá phức tạp, chúng tôi không 

nghĩ sẽ đi vào phân tích sâu trong công trình này mà chỉ tóm tắt vài dòng sau đây để mở 

ra một mảng của nghi lễ của hầu bóng. 

Bốc đồng có thể tạm dịch sang tiếng Pháp là transe, nhưng chữ này lại đến từ gốc latinh 

transire : đi qua, xuyên qua, trong khi trance trong tiếng Anh là từ dùng để chỉ trạng 

thái ngây ngất. Trạng thái này tạm dịch là extase, đến từ gốc Hy Lạp. Thôi miên 

(hypnose, đến từ gốc Hy Lạp hupnoûn) có nghĩa là làm mê man hoặc bị mê man, phụ 

thuộc vào một yếu tố bên ngoài32. Trong tiếng Pháp, chúng ta còn tìm thấy nhiều từ 

khác để chỉ những trạng thái và mức độ khác nhau như là ravissement, appréhension, 

angoisse, anxiété, hallucination, privatisation sensorielle… Gilbert Rouget cho rằng hai 

khái niệm bốc đồng (transe) và ngây ngất (extase) là hai khái niệm đối địch mà chúng ta 

có thể tìm thấy ý nghĩa tương đương trong tiếng Việt. Bốc đồng là trạng thái động, nó là 

kết quả do các nhân tố bên ngoài tác động; còn ngây ngất là trạng thái tĩnh, nếu muốn ta 

có thể đạt được trạng thái này không cần tác động bên ngoài. 

Trong cả hai khái niệm này, chúng ta ghi nhận sự tồn tại của một ranh giới giữa phần 

hồn và phần xác. Quan hệ giữa hồn và xác đã được Gilbert Rouget phân tích rất kỹ, và 

Ngô Đức Thịnh cũng đã đề cập trong cuốn Lên đồng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh lại sự 

khác nhau giữa hiện tượng xuất hồn (thường thấy trong lễ chamane) khi người làm lễ đi 

vào thế giới linh hồn của các thần linh, và hiện tượng nhập hồn, khi người hầu kêu linh 

nhập vào ghế (cơ thể) họ: theo Rouget, trong trường hợp xuất hồn, người hầu ở trong 

trạng thái bốc đồng một cách tự động và tự chủ, trong trường hợp nhập hồn, người hầu 

ở trong vị trí bị động.  

Trong trường hợp nhập hồn (bị động), Rouget thống kê có ba loại khác nhau : 

inspiration, linh hồn nhập vào người hầu và cả hai cùng tồn tại, communion (gặp gỡ 

giữa người hầu và linh hồn), và possession (nhập hồn hoàn toàn vào phần xác). Tuy 

nhiên, Gilbert Rouget cũng nhìn nhận là trong thực tế, ranh giới của những thể loại hoàn 

toàn khác nhau này không phải lúc nào cũng rạch ròi như ta phân tích trong phần lý 

thuyết. Roberte Hamayon và Tô Ngọc Thanh33 nhấn mạnh là trong nhiều hình thức 

chamane giáo có thể tồn tại cả hai hiện tượng xuất hồn và nhập hồn. 

Vậy trường hợp nhập hồn ở Việt nam thuộc vào thể loại nào ?  

Lúc chúng ta nói chuyện với các đệ tử, họ thường nói : « Lúc thánh nhập là mình không 

làm gì tự mình mà các ngài làm hết »; « Tôi có biết hút thuốc bao giờ đâu, nhưng lúc 

các ngài về thì tôi cứ thế là làm theo thôi » : như vậy tức là họ coi như mình hoàn toàn 

thụ động và « chịu đựng » sự nhập hồn. Như vậy, đặc điểm rõ nhất của hầu bóng Việt 

                                                 
32 Từ điển Petit Larousse illustré.  
33 Trao đổi riêng 
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nam là hiện tượng nhập hồn, còn nhập ở mức độ (thể loại) nào thì hiện nay chưa hề có 

phân tích và phân loại cụ thể.  

Mặt khác, chúng ta nhận thấy rằng khái niệm hồn người hầu « thoát » khỏi xác để 

« nhường chỗ » cho linh thánh nhập khác với khái niệm « thoát tục » thường dùng trong 

đạo Phật.  

Trong giai đoạn này của quá trình phân tích, tôi xin đề nghị là chúng ta hãy ghi nhận là 

có một ranh giới giữa giai đoạn một là lúc phần hồn của người hầu thoát đi ra khỏi xác 

(nhưng không biết đi đâu) và giai đoạn hai là lúc linh hồn của thánh nhập vào.  

Hiện tượng ốp đồng của những người tham dự cũng có thể giải thích bằng hai giai đoạn 

này. Hoàng Vân có nói đến cách tự kỷ ám thị của những người hầu để đạt được trạng 

thái lúc hầu: “thân thể rỗng” (giai đoạn một) và “thánh nhập” (giai đoạn hai).  

Tuy nhiên, tôi cũng xin nêu ở đây một số câu do những người có tính chất quan sát 

khách quan nhận xét như là : « Hầu đâu có phải là mê đâu, tỉnh đấy chứ » (đệ tử); « Lúc 

hầu là biết hết, chả cái gì thoát được mắt các cụ » (cung văn)…. Như vậy là ngoài trạng 

thái tinh thần của người hầu đối với tứ phủ, họ còn có một sự « giao lưu » với môi 

trường xung quanh. 

Tín ngưỡng hầu bóng Việt nam là một hình thức nhập đồng nhiều lượt, chính vì vậy nó 

hay được so sánh hoặc liệt kê với một số nghi lễ như then, mudang, naq... Tuy nhiên, 

trong hát Then của dân tộc Tày Nùng Thái, hay trong hát mudang ở Triều Tiên, người 

thầy cúng chơi đàn tính tẩu và hát bài hát Then, bà mudang (Triều tiên), hay naq (Miến 

điện) hát thiêng để đi vào thế giới của thần tiên, thầy phù thủy (chamane) đi vào thế 

giới siêu thực để gặp thần thánh (xuất hồn). Khác hẳn với người có đồng lúc hầu kêu 

thánh nhập vào mình (nhập hồn). 

Và ta cần nhấn mạnh điểm quan trọng nhất để phân biệt tín ngưỡng hầu bóng Việt 

nam với các hình thức khác là đệ tử hầu bóng Việt là tổ chức nghi lễ cho chính 

mình, cầu an cầu phúc cho chính mình (ghế quan), ngược lại với các hình thức nhập 

đồng hoặc xuất đồng ở nơi khác, người hầu tổ chức nghi lễ theo yêu cầu của một 

người thứ ba, « khách hàng ». Vai trò đầu tiên của ông đồng bà đồng Việt nam là 

người bị bắt đồng chứ không phải là thầy phù thủy hoặc thầy cúng chuyên nghiệp. 
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Những vấn đề cần được minh giải và phương pháp phân tích 

Trong những năm nghiên cứu đầu tiên, cũng như tất cả các nhà nghiên cứu khác, tôi tự 

đặt cho mình rất nhiều câu hỏi mà không có trả lời : Lên đồng xuất xứ từ đâu ? Tại sao 

có người xếp tín ngưỡng này vào dòng Đạo Lão, người khác lại xếp vào dòng chamane 

giáo ? Có dấu vết thờ thú vật trong việc thờ ông Hổ và ông Lốt không ? Điện thần được 

hình thành lúc nào và quá trình hình thành như thế nào ? Lề lối nghi lễ biến chuyển ra 

sao để có bộ mặt như ngày nay34 ? Làm sao có thể lần ngược lại l ịch sử và quá trình 

phát triển của nó ? Làm sao giải thích được sự khác nhau giữa các đệ tử tự coi là chân 

chính và cách họ nhìn nhận các « đồng đua đồng đòi » ? 

Về phần âm nhạc, tôi cũng băn khoăn tự đặt cho mình nhiều câu hỏi như : Đâu là vai trò 

của âm nhạc trong nghi lễ ? Nhạc để cho người trần hay để dâng cho thánh ? Nếu để 

dâng thánh thì người trần làm sao nghe thấy được ? Đâu là ranh giới giữa cõi trần và cõi 

thánh ? Có thể phân tích âm nhạc hát văn như bất cứ một thể loại âm nhạc nào khác 

không ? Liệu ta có thể phân tích nhạc riêng và lễ riêng không ? Hay ta phân tích nhạc 

rồi phân tích lễ, hoặc ngược lại ? Tại sao nhạc chầu văn với tính chất giai điệu nổi trội 

lại có thể kéo người ta vào trạng thái lên đồng ? Nhạc chầu văn có phải là một trong 

những nhân tố làm mê đắm lòng người để lôi cuốn thêm nhiều con tin đệ tử vào hàng 

hầu thánh ?  

Đâu là vai trò đích thực của cung văn ? Tại sao các con nhang đệ tử hầu ở nước ngoài, 

thay vì chỉ hát vài câu và gõ trống phách như các bà đồng mà tôi được xem khi còn nhỏ 

ở Hà nội, thích hầu bằng băng cassette hơn ? Họ có ý kiến gì về nghề hát và về đạo 

thánh ? Liệu một cung văn bình thường có thể giải thích một cách rõ ràng cho người 

ngoại đạo đâu là chìa khóa của phương pháp ngẫu hứng của họ được không ? Cung văn 

truyền nghề cho học trò bằng phương pháp nào ? Một học trò mới bắt đầu từ điểm nào 

và lúc nào bắt đầu có thể hành nghề được ?   

Không có nhạc thì có thể có lễ chay được không ? Không có nghi lễ cung văn có thể hát 

chay được không ? Nếu được thì hát như thế nào ?  

Phương pháp mà các cung văn xử dụng là phương pháp nào để có thể thích ứng với đòi 

hỏi của nghi lễ ? Lúc nào phải hát nhạc gì ? Liệu chúng ta có thể tìm được mối liên đới 

giữa cấu trúc của nghi lễ và cấu trúc của âm nhạc không ? Cấu trúc của âm nhạc liệu có 

phải là trụ cột cho cấu trúc của nghi lễ không ? Nhạc chầu văn khác các nhạc lễ khác ở 

chỗ nào ? Và nó giống các thể loại nhạc khác ở chỗ nào ? Nó có liên quan như thế nào 

với âm nhạc truyền thống Việt nam ? 

Vì sao thầy Kiêm được coi là người thầy giỏi nhất trong làng cung văn lúc đó ?  

                                                 
34 Maurice Durand dẫn rằng lên đồng có dầu vết trong văn học từ thế kỷ thứ 17.  
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Nếu chúng ta phân tích phần nghi lễ, liệu chúng ta có thể giải thích được quá trình phát 

triển của nó trong vòng một trăm năm đổ lại đây được không ? Qua các công trình 

nghiên cứu đã xuất bản cho đển nay, quá trình phát triển này chưa bao giờ được chứng 

minh một cách chính xác, nếu chúng ta tiếp cận bằng góc độ âm nhạc, liệu ta có thể đạt 

được một kết quả khách quan và khoa học hơn không ? 

Trước năm 1954 và sau năm 1990, loại trừ Thanh Hà và Barley Norton, các tác giả 

không hề quan tâm đến mảng âm nhạc. Thanh Hà35, làm việc trên tư liệu thu thập trong 

những năm 60-70, nghiên cứu làn điệu nhưng không quan tâm nhiều đến nghi lễ. Barley 

Norton36, làm việc trên tư liệu thu thập trong những năm 90 – 2000, đào sâu mảng nghi 

lễ và mảng âm nhạc, nhưng không quan tâm đến mối liên quan ruột thịt giữa hai mảng 

với nhau.  

Nghi lễ hầu bóng và âm nhạc chầu văn là một tổng thể không thể phân chia hoặc cắt lát 

được : cung văn hát theo lễ, lễ hướng cung văn, nhạc chỉ định tên thánh giáng và đi theo 

bước hành lễ, điện thần được phát triển ngày càng nhiều thêm, thầy cung văn phải biết 

hát theo đúng tích. Âm nhạc là nhân tố vững chãi nhất và cũng là nhân tố tế nhị và 

mỏng manh nhất trong nghi lễ hầu bóng. Vững chãi bởi vì không có nhạc và văn thì 

không thể có lễ, tế nhị bởi nghệ thuật âm nhạc là nghệ thuật thời gian, hết lễ là hết nhạc, 

không ai có thể đóng hộp được âm nhạc chầu văn : mỗi lần hầu là một phiên bản khác 

nhau, không có lần nào giống lần nào. 

Các thầy lúc nào cũng bắt đầu dậy học bằng bốn làn điệu và phải hát các bản văn chầu 

khác nhau trên bốn điệu cơ bản này. Tiếng Việt là tiếng có dấu giọng phân biệt bởi độ 

cao của từng dấu nên ta không thể hát nếu không thay đổi giai điệu. Vậy cung văn làm 

sao hát để cho bản đền và người hầu nhận ra làn điệu mà lại đúng vào bản văn ? 

Mục đích mà tôi tự đặt cho mình trong công trình nghiên cứu này là phân tích nghi 

lễ hầu bóng và âm nhạc chầu văn như một chủ đề tổng thể chứ không phân tích từng 

phần như các công trình nghiên cứu đã công bố, nhằm vẽ ra được một bức tranh 

toàn cảnh của quá trình phát triển của nghi lễ hầu bóng từ một thế kỷ nay. 

 

Để đạt được mục đích đó, cuốn sách này sẽ được phát triển trên những trục sau đây : 

Việc đầu tiên là liệt kê và phân loại những tư liệu tôi thu thập được để công bố và so 

sánh với các nguồn đã có để xác định được vị trí lịch sử chính xác của bộ sưu tập này.  

Phân tích vai trò và nội dung của bộ sưu tập văn để góp phần tìm hiểu và phân tích điện 

thần của nghi lể hầu bóng cũng như là quá trình phát triển. 

Phần phân tích âm nhạc, chỉ là bước đầu, không nhằm mục đích thảo ra lý thuyết của 

âm nhạc hát văn nhưng để tìm ra chìa khóa của nền âm nhạc đó. Theo như kinh nghiệm 

                                                 
35 Thanh Hà, sách đã dẫn, 1976, 1985 
36 Barley Norton, sách đã dẫn, 2009 
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cá nhân trong quá trình học hỏi với thầy Kiêm, các nghệ nhân cổ không bao giờ dậy lý 

thuyết, học trò phải tự mầy mò để tự bắt chiếc học theo, tôi cũng theo cách đó, tự mầy 

mò để tìm ra chìa khóa của các thầy để sau đó phân tích. Chính vì vậy quá trình nghiên 

cứu tức là quá trình học hỏi của tôi, làm sao tìm ra được chìa khóa của thầy. Tôi đã tìm 

được sau nhiều  năm chiêm nghiệm và đọc những công trình của các tác giả khác, sau 

đó vận vào những quan sát của chính mình để có dịp so sánh. Chúng ta không thể quên 

được rằng cung văn đứng trước một chủ đề rất nan giải: phải ứng hát tại chỗ trên hệ 

thống mở với rất nhiều lề lối của nghi lễ hầu bóng, cùng luật thơ cùng luật phổ thơ và 

thanh điệu của tiếng Việt. Họ còn phải tuân theo lề lối làn điệu và lề lối điện thần nữa. 

Chính vì vậy, tôi nhận thấy ngay từ đầu là phương pháp phân tích âm nhạc cổ điển châu 

Âu không thể thích hợp được để đạt được mục đích đã định. Tôi sử dụng phương pháp 

phân tích do Tô Ngọc Thanh phát triển trong luận văn tiến sĩ bảo vệ tại Học Viện Âm 

nhạc Sofia, Bungari37 mà tôi được theo học tại Nhạc Viện trong những năm 1988 – 

1989, cùng với phương pháp phân tích đề mục hóa và sơ đồ hóa theo François Picard : 

so sánh nhiều dị bản của cùng một làn điệu để tìm ra cốt lõi của lề lối và định vị được 

những thủ thuật biến tấu của nghệ nhân.  

Theo tôi, đây là phương pháp hiệu quả nhất để có thể hiểu được cốt lõi của vấn đề cho 

người học hát văn cũng như người nghiên cứu. Chúng tôi sẽ đi vào phân tích để tìm ra 

đâu là phần lề lối đâu là phần ứng tác của cung văn, và các phương pháp mà cung văn 

sử dụng để xác định rõ ranh giới của hai phần. 

 

Về tư liệu sử dụng trong công trình này 

Trong vòng bốn năm điền dã (1986 – 1989), trong một thời điểm rất khó khăn nhưng 

huyết mạch đối với âm nhạc hầu bóng, tôi gặp được chín cung văn và được thu với bốn 

vị. Tôi dược dự khoảng ba mươi buổi hầu và được thu tám buổi. Các đền phủ đóng cửa 

hết, tôi không có dịp được dự hầu trong điều kiện phồn thịnh như những năm sau này. 

Tuy nhiên, những tư liệu mà thầy Kiêm và các cụ để lại cho tôi đóng một vai trò vô 

cùng quan trọng trong vấn đề bảo tồn : các thầy muốn tôi giữ lại những gì tinh túy nhất 

mà họ còn giữ trong ký ức của nhưng năm hầu bóng lẫm liệt vàng son. Hơn một thế hệ 

cung văn đã bị mất đi trong bốn mươi năm chiến tranh, họ muốn rằng tôi giữ lại và bảo 

tồn những gì họ còn nhớ được lúc vang bóng một thời, trước khi những người còn biết 

nhiều văn cổ ra đi vĩnh viễn và trước giai đoạn phát triển ngày nay. 

Bộ sưu tập này bao gồm nhiều phần khác nhau : nhạc thu lúc hầu, nhạc thờ, đàm đạo 

với thầy và các nghệ nhân, học hát văn. Trong vòng gần bốn năm, tôi đến nhà thầy 

nhiều lần để học và thu nhạc. Tôi có chuẩn bị một loạt câu hỏi nhưng rồi lúc đàm đạo 

                                                 
37 TÔ Ngọc Thanh, Osnovni teoretichni printxipi na vietnamskata folklorna muzika (Những vấn đề lý 
thuyết cơ bản của âm nhạc dân gian Việt nam), luận văn tiến sĩ, Bulgarskata Academia na muzika, Sofia, 
1988, 470 p. 
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thầy là người hướng dẫn theo nhịp độ của thầy. Lúc đó tôi cũng không có máy móc gì 

hiện đại, thu được là tốt rồi, tôi dùng máy thu Sony TCS-350 cũ kỹ mua lại của một 

hiệu bán ở Cửa nam. Lúc máy hỏng thì lại mở ra sửa hoặc mượn tạm máy của người 

khác, băng từ thì mua cũ ở chợ trời. Đến nhà thầy, thầy và tôi ngồi trong phòng xép nhỏ 

cạnh điện, lúc nào có khách thì lại ngừng. Thỉnh thoảng lắm thầy mới cho tôi đi theo lúc 

có hầu, còn thu được lúc hầu thì cả là một dịp vô cùng hiếm có. Lúc hầu, tôi được ngồi 

cùng với cung văn, bên tay phải hoặc tay trái người hầu, máy đặt trước cung văn, hai 

người hầu dâng và công chúng ngồi trước mặt. 

Trong phần phân tích, chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ số tư liệu trong bộ sưu tập mà một 

phần lớn do thầy Kiêm, một nghệ nhân lớn nhất của làng cung văn Hà nội để lại. 

 

Nhạc chầu văn vô cùng phong phú, có thể nói là không có giới hạn. Chúng ta phải công 

nhận một sự thật rằng lúc các nghệ nhân tài giỏi như thầy Kiêm còn sống, không có nhà 

nghiên cứu nào có đủ trình độ cùng một phương pháp thích hợp và có đủ phương tiện đi 

sâu vào nghiên cứu. Ngày nay, lúc chúng ta có thể hội nhập đủ các điều kiện trên thì các 

nghệ nhân tài ba đã khuất núi hết rồi. Đây cũng chính là lý do mà tôi muốn công bố 

toàn bộ bộ sưu tập này để làm tư liệu cho các nhà nghiên cứu âm nhạc mở ra những 

hướng phân tích mới về nhạc chầu văn.    

 

Công trình này bao gồm những phần sau đây : 

Phần thứ nhất sẽ miêu tả và phân tích những gì tôi quan sát được trong bốn năm điền dã. 

Nó góp phần đưa thêm một nhân chứng của nghi lễ hầu bóng trong những năm tám 

mươi. Có thể sẽ có một số nhân tố có vẻ nhắc lại một số điểm đã được đề cập bởi các 

tác giả khác nhưng phần này không thể thiếu được cho những phân tích có tính hợp lý 

(logique) ở những chương sau.  

Cũng trong phần này, tôi sẽ đi sâu vào bộ sưu tập âm nhạc và giới thiệu sơ bộ về âm 

nhạc hát văn. Sau đó, với chủ đề đi sâu vào bộ sưu tập văn và những đặc điểm cơ bản 

của dấu giọng trong tiếng Việt và thể thơ lục bát.  

Từ đó tôi sẽ đi vào phân tích tổng thể nghi lễ hầu bóng và âm nhạc hát văn : từ ngôn 

ngữ âm nhạc do các nghệ nhân sử dụng chúng ta có thể thấy được bản chất của hệ thống 

nghi lễ, từ nhân tố làn điệu chúng ta có thể thấy được bản chất của hệ thống điện thần. 

Trên hai nhân tố này, chúng ta có thể khẳng định được nhiều giả thiết về nguồn gốc và 

biến đổi của nghi lễ hầu bóng từ một thế kỷ nay. Từ đó có những chìa khóa để giải thích 

bộ mặt của nghi lễ hầu bóng ngày nay. 

Phần thứ hai  nhằm công bố tư liệu do thầy Kiêm và các nghệ nhân cùng thời để lại. 
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1. PHẦN MỘT:                        

CUNG VĂN VÀ ĐIỆN THẦN
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1.1 Chương I: Hầu bóng từ 1986 đến 
1989 
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Đầu năm 1986, hầu bóng vẫn còn bị cấm, không có đền phủ nào còn mở cửa như bây 

giờ để chỉ có việc đến đó hỏi là có hết, cho nên tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn lúc tôi 

bắt đầu đi điền dã. Cha tôi có quen một anh người Hà nội có đồng tên là Lương Ngọc 

Đức. Lúc đó anh Đức độ khoảng gần bốn mươi tuổi. Mặc dù người ta hay gọi anh một 

cách không thân thiện lắm là là Đức đồng cô, nhưng tôi thấy anh rất tốt và xởi lởi. Anh 

Đức hết sức tìm cách giúp đỡ tôi. Nhà anh Đức có điện tư ở phố Hàng Hành, và anh 

cũng quan tâm đến hát văn ngoài việc lễ bái. Dần dần, tôi được làm quen với một số con 

nhang đệ tử bạn của anh Đức. Khi yên tâm là tôi chỉ tìm hiểu về phần âm nhạc, họ có 

cho tôi một số tên cung văn ở Hà nội. Nhưng anh Đức bảo tôi : « Cô Linh phải tới gặp 

ông Kiêm chùa Vua, gần chợ trời, chỉ còn ông ấy là giữ được lề lối cổ ».  

Xuống đến chợ trời, tôi tìm được nhà thầy ngay, mặc dù lối vào nhà vô cùng ngóc 

ngách. Mọi người đểu biết thầy, trẻ con mang tôi vào chỉ tận nơi. Nhà thầy hình chữ L 

xung quanh một cái sân hẹp, có hai tầng. Các con thầy ở tầng dưới. Ở trên tầng hai có 

ba phòng : một phòng ở, một phòng dành cho điện thờ tứ phủ, không lớn lắm nhưng rất 

uy nghi, và cạnh điện phía bên trái có một phòng nhỏ không có kê đồ đạc gì nhiều. 

Ngày ngày cụ Kiêm gái thắp hương tại điện, cũng ở đây tôi chỉ được dự một buổi hầu 

của cụ Kiêm gái và được thu nhạc trong buổi này. Còn những buổi đàm đạo khác có ghi 

âm đều diễn ra trong căn phòng nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng lắm được làm trước điện. 

Tôi xuống thầy không đều lắm, trung bình độ hai tuần một lần, lần thì thầy hát, lần thì 

đàm đạo, thỉnh thoảng cụ Kiêm gái cũng có tham gia. 

Vậy chúng ta có thể nói gì về bộ mặt của hầu bóng tại Hà nội vào cuối những năm tám 

mươi của thế kỷ trước? 

1.1.1 Tứ phủ và các thánh 

1.1.1.1 Tứ phủ và màu sắc  
Những người không biết gì về đạo tứ phủ, lần đầu tiên dự lễ thường được bà con tín chủ 

giải thích những khái niệm thiết yếu: tứ phủ là bốn thế giới khác nhau: thiên (trời), địa 

(đất), thủy (nước), nhạc (rừng núi), mỗi phủ tương đương với một màu: đỏ, vàng, trắng, 

xanh (lá cây). Thánh thuộc phủ nào thì vào màu phủ ấy, trang phục, đồ lễ và mọi thứ 

phải tuân theo lệ này. Tuy nhiên, trong thực tế quan sát, lệ này không phải lúc nào cũng 

như vậy: chỉ hai mầu đỏ và trắng là tương đối được tôn trọng, chứ không chẳng hạn 

nhạc phủ, nếu là nam thần thì mặc áo xanh dương, nữ thần thì mặc áo xanh lam. Các 

thánh bậc thứ tư, địa phủ, phải mặc áo vàng, nhưng tôi đã từng thấy Quan Đệ Tứ mặc áo 

đỏ, hoặc màu trắng là dành cho thoải phủ, cung nước, và cho các thánh bậc thứ ba, 

nhưng tôi đã từng thấy ông Hoàng Bảy mặc áo trắng thay vì áo vàng thường mặc. Màu 

sắc trang phục không những nhằm để xác định phủ, chẳng hạn như Chầu Mười, lúc ngài 
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mặc áo vàng vì nguồn gốc nhân thần, nhưng cũng vì theo tích quê ngài xuất xứ ở Đồng 

Mỏ, thế là con công đệ tử cầu ngài để được xung túc (được ban vàng bạc ở Đồng Mỏ 

quê ngài). Các bậc Chầu và Cô, hàng thứ hai, thứ sáu và thứ chín, thuộc nhạc phủ, 

thường mặc áo xanh lam, nhưng Cô Chín lại mặc áo hồng. Hay trong trường hợp Cô Ba 

Đồng Bằng (thường phải là áo trắng) hay Cô Đôi Cam Đường (áo xanh lam), các thánh 

bản địa ở đồng bằng Bắc Bộ, các bà hầu lại mặc áo nâu xồng với thắt lưng vàng cam. 

Đó là một số ví dụ về các ngoại lệ mà tôi có ghi nhớ được. Trong thực tế, tôi cảm thấy 

rằng các tín chủ của từng nơi tùy tiền biện lễ và có thể có nhiều biến dạng khác nhau tùy 

bản đền và tùy từng đệ tử. 

 

1.1.1.2 Địa điểm thờ cúng  
Tiếng Việt có nhiều từ để chỉ nơi thờ cúng, nơi nào thờ gì thì có tên riêng : đình là nơi 

thờ thần hoặc thành hoàng làng, đền và phủ là nơi thờ thánh tứ phủ, nhà thờ hoặc thánh 

đường thường chỉ nơi thờ đức Chúa Jésus, chùa là nơi thờ Phật, tháp là nơi cất cốt trong 

vườn chùa, miếu dùng để cúng hồn ma quỷ hoặc cô hồn, quán là nơi thờ các vị thánh 

thuộc đạo Lão, ban thờ hoặc bàn thờ là chỉ nơi thờ phụng tổ tiên trong một gian nhà tư. 

Về mục đích thờ phụng tại quán, Nguyễn Giang38 không nêu lên sự hiện diện của các vị 

thánh thuộc điện thần tứ phủ được thờ trong quán. Hơn nữa, số lượng quán ở miền bắc 

còn lại không nhiều, nên chúng tôi cũng không có tư liệu về việc lễ hầu bóng có được tổ 

chức trong các quán đạo giáo (đạo Lão) hay không. 

Lễ nghi hầu bóng thường có thể được tổ chức  ở nhiều nơi : chùa, điện tư, đền, phủ. Bây 

giờ đền phủ ở nhà mọc ra như nấm, nhưng lúc tôi cắp sách đi theo thầy Kiêm, phần lớn 

các buổi hầu đều diễn ra ở một chái bên chùa Vua, là nơi chủ yếu dành cho thờ Phật, và 

ở một số điện tư, nên không thể có một thống kê đầy đủ. 

Vào cuối những năm tám mươi, hiếm nơi thờ tự dám được bày tượng và tranh thánh 

thuộc về điện thần tứ phủ. Nơi duy nhất ở Hà nội có tượng Mẫu, Chầu, các hàng quan 

lớn và lầu cậu, lầu cô một cách kín đáo là ở phủ Tây Hồ. Thầy Kiêm lúc còn trẻ đã được 

giữ chân cung văn thủ đền và cũng nhờ đó chúng tôi được tiếp đón trân trọng trong một 

ngày lễ nhập hạ tại phủ. Chúng tôi xin trình bày sơ đồ của phủ mà chúng ta có thể coi 

như một ví dụ của đền thờ tứ phủ nói chung,  sự khác nhau chủ yếu so với các đền khác 

là bố cục địa hình và diện tích đền. 

Điện thờ ở phủ Tây hồ có những phần sau đây:  

Phần thứ nhất là cung Mẫu (cung cấm). Theo như bà con đệ tử giải thích cho tôi, cung 

này lúc nào cũng đóng, chỉ được mở cửa vào ngày mùng ba tháng ba là ngày đản tiệc 

thánh Mẫu thượng thiên. Còn ngày thường không ai được vào, chỉ có ông thầy gác đền 

                                                 
38 Nguyễn Giang, sách đã dấn 
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vào thắp hương và dọn dẹp, còn con nhang đệ tử tới chỉ được lễ vọng từ ngoài. Ngoài 

tượng Tam tòa Thánh Mẫu, trong cung còn có tượng cô Bơ thoải phủ và cô Chín thiên 

phủ, có nhiệm vụ hầu cận mẫu vương. Có một số đệ tử khác lại nói với tôi rằng có đền 

trong cung cấm chỉ có tượng Thánh Mẫu thượng thiên, Liễu Hạnh, cùng với tượng hai 

công chúa Quỳnh Hoa và Quế Hoa, và hai tượng cô Bơ và cô Chín. 

Sau cung mẫu là tới Cung đức vua : tượng Ngọc Hoàng thượng đế, tượng đức Vua Cha 

Bát Hải Động đình, tượng Nam tào và Bắc Đẩu. Có người nói với tôi rằng sự bài trí 

phần cung đức vua là tùy theo đồng đền. 

Phần thứ ba là cung công đồng, tức là bàn thờ tứ phủ. Bàn thờ này có hai bậc : bậc trên 

là tượng hoặc tranh của các vị thánh trong điện thần tứ phủ xếp theo bậc từ cao xuống 

thấp (các vị thánh được kêu trong lúc hầu đồng cũng tuân theo thứ tự này) : Ngũ vị 

Quan lớn, Chầu, thập vị Hoàng tử. Thỉnh thoảng có đền có ban thờ nhà Trần. Dưới hạ 

ban, rộng độ ba bốn mét vuông có bày tranh Ngũ hổ và hai ông Lốt, Thanh xà và Bạch 

xà. Theo một số đồng đền, thật ra dưới hạ ban chỉ có thờ Ngũ hổ mà thôi, chỗ của hai 

ông Lốt là ở cửa đền, nhưng dần dần chỗ đổi vào cùng ở hạ ban.  

Trước bàn thờ công đồng lúc nào cũng có một bục xây bằng xi măng cao độ hai mươi 

phân, tôi nhớ là các cụ gọi là chiếu hầu, rộng hơn chiếc chiếu đôi một chút, đó là chỗ để 

hầu đồng. Nhưng chiếc bục này không nhất thiết có mặt ở khắp nơi.  

Sau đó là cửa ra vào điện, ngoài sân, hai bên có hai bàn thờ nhỏ gọi là lầu Cô và lầu 

Cậu. Lúc vào điện phải lễ trước cung mẫu, cung vua và cung công đồng trước, sau đó 

mới trở ra lễ lầu cô và lầu cậu. 

Tại đền Gentilly bên Pháp, chúng ta thấy có một bàn thờ chầu Cửu ở ngoài lan can. Ta 

có thể tóm tắt như sau sơ đồ của một điện thờ tứ phủ : 

Sơ đồ của một điện thờ tứ phủ 
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Toàn bộ điện thờ được trang trí bằng hoa, nón, lụa, hèo, quạt, mái chèo, kiếm, long 

đao…, nhắc nhở tính cách đặc thù của từng vị thánh. 

Tại các điện thờ tư, mặc dù điều kiện chật chội, tôi cũng thấy những nhân tố chính của 

mẫu trên. Nếu ta so sánh với sơ đồ điện ở Saint Livrade sur Lot do Pierre-Jean Simon 

và Ida Simon-Barouh39 miêu tả lại và sơ đồ điện ở Gentilly ta thấy rất rõ phần cốt lõi và 

các phần thêm thắt hoặc biến đổi theo hoàn cảnh có ở nước ngoài. 

Sau đây là sơ đồ của một chiếu hầu trong cuộc hành lễ tại các điện thờ tứ phủ : 

Sơ đồ của một buổi hầu bóng 

                                                 
39 Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh, sách đã dẫn, trang 22. 



 

 40 

 

 

Đây là hai ảnh chụp trong một buổi hầu đồng gần Nam định, chụp năm 2011. 

Ảnh hầu đồng 1 



 

 41 

 

 

Và đây là ảnh quan bơ phủ về 

Ảnh hầu đồng 2 
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Trong mỗi buổi hầu đồng, ta có thể thấy người hầu ngồi giữa chiếu hầu nhìn lên bàn 

thờ, xung quanh là hai đến bốn người hầu dâng (ít nhất là hai, gọi là tay khăn và tay áo). 

Cung văn và dàn nhạc ngồi bên phải hoặc bên trái người hầu, vừa nhìn lên bàn thờ, vừa 

nhìn người hầu và công chúng con công đệ tử dự lễ (ngồi tản mát sau người hầu). Cuối 

chiếu là một người chuẩn bị khăn áo và đồ trang sức cho mỗi vị thánh. Công chúng 

tham gia vào buổi lễ ở nhiều mức độ khác nhau : cầu an, cầu lộc, chia lộc, chiêm 
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ngưỡng lúc các vị thánh giáng, lúc các ngài làm việc quan, thưởng thức nhạc chầu và 

múa. Đồng đền đóng vai trò theo dõi chính để cho mọi việc diễn ra được trôi chảy. 

 

1.1.1.3 Các vị Thánh của Tứ Phủ 
Cũng như những dòng tôn giáo và tín ngưỡng đa thần khác, nghi lễ hầu bóng của Việt 

nam có một hệ thống điện thần khá phức tạp đối với người ngoại đạo, thậm chí dẫn đến 

một số hiểu lầm hoặc có những kết luận thuộc về loại « vơ đũa cả nắm ». Lúc đầu cắp 

tráp theo thầy đi học nhạc, học lễ, tôi không làm sao hiểu được ngọn ngành của từng vị 

cũng như của điện thần bởi vì không có lề lối nào được định nghĩa rõ ràng, chỉ biết tóm 

tắt là hệ thống điện thần tứ phủ được tổ chức trên hai trục chính : thứ tự từ cao xuống 

thấp gồm nhiều hàng thánh khác nhau (quan lớn, chầu bà, ông hoàng, cô, cậu), và trong 

mỗi hàng là phải có đủ bốn phủ thiên địa thủy nhạc. Một số nhân thần hoặc thánh bản 

địa có tham gia vào điện thần này, nhưng vẫn phải tuân thủ và đi vào hai trục xếp hạng 

chính ở trên, chẳng hạn như Chúa Bát Nàn, một trong những nữ anh hùng của Hai Bà 

Trưng, thuộc vào hàng chầu (đệ bát, thứ tám), và thuộc địa phủ. 

Khái niệm hệ thống điện thần (panthéon trong tiếng Pháp) được dùng lần đầu tiên bởi 

Maurice Durand, và sau đó bởi Simon và Simon-Barouh để chỉ định một hệ thống có 

cấu trúc cố định, và họ dựa trên cấu trúc này để phân tích toàn bộ nghi lễ hầu bóng. Từ 

đó đến nay, danh sách liệt kê bởi hai nhà dân tộc xã hội học Simon vẫn là danh sách đầy 

đủ nhất trong các công trình nghiên cứu đã công bố vì thống kê của họ dựa trên ba nhân 

tố phụ trợ cho nhau : những vị thánh có mặt trong các bản văn, những vị thánh được kêu 

và giáng trong lúc làm lễ, và những vị thánh có tượng hoặc ảnh trên bàn thờ tứ phủ. Tuy 

nhiên, việc phân tích những dữ liệu này trong phần phân tích hệ thống điện thần dựa 

trên kết quả nghiên cứu của hai tác giả Simon và Simon-Barouh cũng không cho tôi 

được giải đáp thỏa đáng để hiểu về cấu trúc của điện thần mà tôi phải tìm theo một 

hướng khác.  

Một lần, tôi hỏi thầy Kiêm « Thế giữa các vị thánh tứ phủ các ngài có quan hệ máu mủ 

gì với nhau không thầy ? ». Thầy trả lời tôi rằng các ngài không phải thuộc cõi tục, thế 

giới của các ngài không giống tổ chức xã hội của chúng ta. Tôi không dám hỏi tiếp, 

nhưng theo một vài bản văn ta có thể nhìn thấy dấu vết về dòng dõi  trong quan hệ của 

một số vị thánh : Bốn trong mười bậc ông Hoàng là dòng dõi Ngọc Hoàng thượng đế, 

hay là chầu Đệ Tam và quan Đệ Tam là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Một lần 

khác, thầy nói với tôi là cấu trúc của điện thần là cấu trúc của một triều đình, đồng quan 

điểm với quan sát của Martine Wadbled40. Nhưng, nếu như chúng ta dựa trên nhưng 

nhân tố tồn tại trong văn, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng mỗi vị thánh tồn tại như một 
                                                 
40 « Cấu trúc của điện thần dựa trên mô hình cấu trúc của một triều đình Trung Hoa hoặc Việt nam và 
phản ánh một mô hình xã hội vào thời điểm mà nghi lễ hầu bóng được hình thành như mô hình (hầu 
bóng) hiện nay », Martine Wadbled, sách đã dẫn, trang 153. 
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nhân vật độc lập : không một văn của vị nào nói về một vị khác, cũng như không có 

dòng nào nói về vị nào trước mình hoặc sau mình trong hàng cấp bậc của điện thần, 

trong bản văn Công đồng tên của các vị được liệt kê theo thứ tự chứ không có dòng nào 

nói về quan hệ giữa các vị : các ông hoàng và các quan lớn không phải là quan hệ cha-

con, chúng ta cũng không thấy dấu vết của quan hệ vợ-chồng mặc dù có nam thần và nữ 

thần. Hai tác giả Simon và Simon-Barouh có đề cập đến một loại quan hệ mang tính 

chất hóa thân, có thể áp dụng để giải thích cho một số vị, nhưng không phải là đặc điểm 

chung của tất cả các thánh (chẳng hạn như ông Hoàng bơ có thể là hóa thân, avatar 

trong tiếng Pháp, của Quan Lớn Đệ Tam, nhưng khó có thể nói là cô Sáu là hóa thân 

của Chầu Lục). Theo Tô Ngọc Thanh41, sự hình thành điện thần thường thấy bằng các 

xu thế lịch sử hóa, xu thế bản địa hóa. Chúng ta cũng có thể thấy xu thế cá thể hóa do 

nhu cầu chức năng hóa của các hoạt động phôn-cơ-lo. Rất nhiều vị nhân thần hiển thánh 

để vào hàng điện thần của tứ phủ. 

Lúc hầu, đệ tử dự lễ hoặc hầu dâng kêu « lạy quan, con xin quan tha cho ghế quan », 

tức là họ xin « linh » của quan giáng xuống « ghế » (xác) của người hầu tha tội cho 

người hầu nếu như có sơ xuất gì trong buổi lễ.  

Trên bàn thờ, như đã nói ở trên, chúng ta có thể thấy một số dấu vết của một số vị thần 

linh thuộc đạo Lão như Ngọc Hoàng thượng đế, tuy nhiên, chúng tôi có quan sát thấy 

rằng không có người hầu dâng và cung văn nào kêu những vị này giáng, tên họ chỉ được 

liệt kê trong văn công đồng mà thôi. 

Còn về sự hiện diện của ông Hổ và ông Lốt trong điện thần tứ phủ, làm sao ta có thể 

giải thích được ? Liệu đây có phải là dấu vết của thuyết vật linh không ?  Theo một số 

truyền thuyết Phật giáo, hổ trắng thường có nhiệm vụ giữ chùa, nhưng trong nghi lễ hầu 

bóng, chúng ta thấy Ngũ hổ với năm màu sắc khác nhau. Liệu yếu tố này có liên quan gì 

tới bốn phủ ?  Cũng như làm sao ta có thể giải thích được  sự hiện diện của hai ông Lốt, 

mặc dù ta có tìm thấy dấu vết trong Văn Quan lớn Tuần Tranh ? Đó là những câu hỏi 

mà tôi chưa tìm được câu trả lời trong phần nghiên cứu về điện thần tứ phủ. 

 

1.1.1.4 Lịch hầu và đản tiệc 
Người đã ra đồng phải làm lễ ít nhất mỗi năm một lần, hoặc hai ba lần cho những người 

khá giả. Nếu chẳng may họ không hầu được, họ phải nhờ đồng đền làm lễ tạ. Trong 

trường hợp một đệ tử cầu được ước thấy, hoặc làm lỗi gì (tôi không được biết một ví dụ 

cụ thể nào cho trường hợp này mà chỉ nghe nói) họ cũng phải làm lễ tạ để trả ơn hoặc 

xin tha tội bởi tứ phủ. Họ cũng có thể tận dụng một buổi hầu của một đệ tử khác để 

dâng lễ tạ. 

                                                 
41 Đối thoại riêng 
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Ngoài những buổi hầu cá nhân, người có đồng còn tham dự hội, hoặc đản tiệc (ngày 

sinh hoặc ngày mất) của một số vị thánh trong điện thần tứ phủ. Trong những dịp này 

họ lên đền dâng lễ, hoặc hầu, hoặc đi hành hương42 : đền Sòng Thanh Hóa, đền cô Bé 

Bắc Lệ, Phủ Giầy, và bây giờ cả đền Kiếp Bạc. Họ đi lễ và hầu luôn tại đó, nhiều khi 

nhiều người bị ốp đồng bởi vị thánh có căn mạng, hoặc hầu cùng một lúc. 

Vị trí của đồng đền (thường cùng là đồng thầy) hoàn toàn khác con đồng bình thường. 

Đồng đền, như chúng ta đã đề cập tới, thay mặt cho toàn bộ con hương của bản đền. Họ 

phải tổ chức hầu thường kỳ, mặc dù đơn giản, tại đền. Những dịp không thể thiếu được 

là thượng nguyên – khai ấn hoặc còn gọi là hầu mở cửa đền, nhập hạ, ra hè, tất niên. 

Ngoài ra, nếu nói một cách hoàn thiện, đồng đền phải tổ chức lễ hoặc hầu tại bản đền 

vào những dịp sau : 

L ịch đản tiệc hàng năm 

Lịch đản tiệc hàng năm và nhiệm vụ của đồng đền 

Tháng giêng 

âm lịch 

Một trong những ngày sau tết âm lịch, đồng đền phải làm lễ 

(hầu hay không) Thượng Nguyên, để mở đầu một năm mới.  

Ngày mùng mười âm lịch là ngày đản tiệc của Vua Cha Bát hải 

Động Đình. Vị thánh này không giáng bao giờ, cung văn chỉ 

hát văn thờ để dâng lễ. 

Tháng hai âm 

lịch 

Mùng ba tháng hai là ngày giỗ Thánh Mẫu Thượng Ngàn. 

Ngày rằm tháng hai là ngày giỗ Quan Lớn Tuần Tranh, sinh ở 

Ninh Giang. 

Tháng ba âm 

lịch 

Mùng ba tháng ba là ngày giỗ Thánh Mẫu Thượng Thiên ở Phủ 

Giầy (hội này có từ năm 1927, theo Tô Ngọc Thanh, đối thoại 

riêng). 

Mùng mười tháng ba là Hội Đền Hùng. Các vua Hùng không 

phải là một vị Thánh trong điện thần Tứ phủ, nhưng các đệ tử 

lúc nào cũng nhắc đến như là tổ tiên của người Vi ệt  

Tháng tư âm 

lịch 

Lễ nhập hạ 

Tháng năm âm 

lịch 

Ngày 25 là ngày giỗ Quan lớn Tuần Tranh 

Tháng sáu âm Mùng bốn là ngày giỗ, 24 là ngày sinh của quan Đệ Tứ 

                                                 
42 Claire Chauvet, sách đã dẫn, có miêu tả các cuộc hành hương từ thời đổi mới, chứ tôi chỉ được chứng 
kiến một lẩn lúc bé đi với bà nuôi tôi ở đền Ghềnh mà thôi. 
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lịch 

Tháng bảy âm 

lịch 

Lễ ra hè. 

Rằm tháng bảy xá tội vong nhân. 

Trước đây, theo các cụ, ngày 12 là ngày tiệc Tiên Thánh Mẫu 

Tháng tám âm 

lịch 

Ngày 20 là đản tiệc đức Thánh Trần, ngày 23 là ngày giỗ. 

Tháng này cũng là tháng tiệc của Vua Cha Bát Hải Động  

Đình. 

Tháng chín âm 

lịch 

Ngày 20 là ngày hội của Chầu Bé Bắc Lệ.  

Tháng mười âm 

lịch 

Đây là tháng tiệc của ông Hoàng Mười. 

Tháng một âm 

lịch 

Mùng ba tháng một (mười một) là ngày hội của Quan Giám 

Sát. 

Tháng chạp âm 

lịch 

Năm cùng tháng tận, không có hầu tư, chỉ có lễ tất niên do 

đồng đền đảm nhận. 

 

Lịch này có hai chức năng chính thức : một mặt cho đồng đền là người phải đảm bảo về 

mặt tổ chức đủ lệ, mặt khác lịch này góp phần hướng cho con nhang đệ tử chọn ngày 

hầu (cùng căn với vị thánh nào đó chẳng hạn). 

Về phương diện âm nhạc, theo như thầy Kiêm, lịch này có tính chất rất quan trọng 

cho cung văn bản đền: Mỗi một dịp đản tiệc, cung văn hát chầu thờ dâng văn tứ phủ và 

dâng văn cho vị thánh vào ngày đản tiệc đó. Cung văn bản đền ngồi hát mà không có lễ 

hầu, họ hát cả bản văn hoàn chỉnh gọi là văn thờ, và có thể thay cho buổi hầu đồng của 

đồng đền. Hai vai trò này mang hai tính cách khác hẳn nhau. Hiếm khi có người đồng 

đền hát được như cung văn, mà cũng hiếm khi cung văn giữ chân đồng đền, mặc dù 

nhiều khi ta có thể nhầm là chỉ có một người làm cả hai việc. 

Tuy nhiên, văn thờ có lệ riêng và rất khó, không phải ai cũng hát được, chỉ những cung 

văn thật cứng mới có khả năng mà thôi. Trong những dịp này, đồng đền và cung văn 

bản đền cùng tổ chức lễ để tôn trọng đúng lệ của tín ngưỡng hầu bóng.  
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1.1.2 Những vai trò chủ chốt trong nghi lễ hầu 
bóng 

Nếu ta quan sát một cách tổng thể một buổi lễ, chúng ta thấy rằng còn có cung văn, ông 

thầy cúng, hầu dâng, đồng đền, chưa kể đến công chúng dự lễ. Thế nhưng cho đến nay, 

nhân vật trung tâm của mọi sự chú ý và nghiên cứu từ xưa đến nay là người hầu, tức là 

người có căn phải ra hầu đồng, không mấy ai để ý đến những nhân vật khác.  

Họ là ai ? Đâu là vai trò của họ ? Ai phải chịu trách nhiệm làm gì trong buổi lễ và việc 

họ làm trong buổi lễ có ý nghĩa gì đối với họ ? Có nhiều loại cung văn hay ai cũng như 

ai ? Có nhiều loại đồng hay ai cũng như ai ? Chúng ta có thể trả lời một cách đơn giản 

và dễ dàng cho những câu hỏi trên không ?  

Trong phần này, chúng tôi sẽ liệt kê và miêu tả nhiệm vụ của bốn nhân vật chủ chốt của 

một cuộc hầu : con đồng, cung văn, hầu dâng, thầy cúng.  

Còn về vai trò đích thực của mỗi người, chúng ta sẽ đề cập tới ở cuối công trình trong 

phần kết luận.  

  

1.1.2.1 Người có đồng  

1.1.2.1.1 Cương vị của người có đồng 
Chỉ có người có đồng luôn là trung tâm chú ý duy nhất của các nhà nghiên cứu và cả 

những người tò mò muốn tìm hiểu về tín ngưỡng hầu bóng.  

Vào những năm đầu tiên nghiên cứu, tôi không có dịp đi sâu vào khía cạnh này : thứ 

nhất là công trình nghiên cứu của tôi là thiên về âm nhạc, thứ hai là lúc tôi đi thực tế, 

tuổi tôi còn rất trẻ, lại còn rất ít hiểu biết về nghi lễ, từ vựng dùng vụng về, nên nhiều 

ngại ngùng và không dám hỏi các cụ nhiều. Mà nếu có dám hỏi thì cũng không biết 

đường nào hỏi các cụ vì lúc đó cũng không được học về môn điều tra điền dã cho một 

chủ đề tín ngưỡng và tôn giáo, đấy là chưa kể thời đó lễ bái còn bị cấm đoán. Chỉ khi về 

sau này sang Pháp học tôi mới có dịp tìm hiểu sâu hơn về phương pháp nghiên cứu và 

miêu tả một hiện tượng tôn giáo hoặc tín ngưỡng trong tổng thể của nó. Từ đó tôi  mới 

dần dần chiêm nghiệm sang những điều mình đã quan sát được trong nghi lễ hầu bóng ở 

Việt nam.  

Vậy tôi xin nêu ở đây những ví dụ mà tôi nghe được trong quá trình điền dã, cũng tương 

đối gần với những điều các tác giả khác đã viết : người có căn chủ yếu là phụ nữ, họ 

phải ra đồng vì có vấn đề về sức khỏe, vấn đề gia đình. Theo hai tác giả Simon và 

Simon-Barouh không phải lúc nào cũng vì có khó khăn mới phải ra đồng 43. Báo mộng 

                                                 
43 Ida Simon-Barouh, đối thoại tư. 
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là một trong những phương tiện để « bắt đồng ». Người còn nhớ giấc mơ của mình phải 

đi hỏi thầy bói để giải mộng, một là họ ra đồng, hoặc nếu chưa có điều kiện, họ phải 

làm lễ tạ hoặc đội bát hương.  

Nhiều đệ tử nói đơn giản là do căn mạng, bị thánh bắt vào hầu tứ phủ. Có căn nghĩa là 

có khả năng giao tiếp với thế giới thần linh, vị trí của một người phụ nữ có thể thay đổi 

hoàn toàn trong khuôn khổ một gia đình. Nếu ta nhìn lại xã hội Vi ệt nam vào đầu thế kỷ 

mười chín là cái mốc mà chúng ta có thể giả định là thời điểm phát triển và biến đổi bộ 

mặt của nghi lễ hầu bóng, một xã hội nửa phong kiến nửa nông thôn, liệu đó có phải là 

một dịp, hoặc cớ, để những người phụ nữ có tính cách đạt được một cương vị xã hội 

nhằm vượt ra khỏi sự kiềm chế gia đình ? Các tác giả đều nhận thấy sự thay đổi địa vị 

xã hội-tâm linh này trong số đệ tử được gặp và được nghiên cứu : Nhất Linh44, và sau 

này Barley Norton45  đều tả lại một số cảnh trong đó chồng của một đệ tử đi dự lễ hầu 

bà ta và nhận được lời ban của thánh qua miệng người vợ của mình…  

Một điểm quan trọng khác chúng tôi muốn nhắc lại và nhấn mạnh ở đây, đó là bản chất 

của đệ tử đồng bóng ở Việt nam cũng như ý nghĩa và mục đích của một buổi lễ hầu 

đồng. Hiện tượng lên đồng ở Việt nam có lẽ là hiện tượng duy nhất trên thế giới trong 

đó đệ tử tự chủ điều khiển « số phận tín ngưỡng » của mình bằng cách tổ chức lễ cầu 

cho chính mình chứ không lấy đồng bóng như một phương tiện kiếm sống như các ông 

đồng bà đồng chuyên nghiệp ở các nơi khác. Nhận định này đóng một vai trò chủ chốt 

để chúng ta có thể nhìn nhận bản chất đích thực của nghi lễ hầu bóng trong các 

chương phân tích tiếp theo. 

Mặc dù có nghi lễ nhập hồn, thay áo, dâng lễ vật, nhưng chúng ta không thể cho lên 

đồng Việt nam vào cùng một thể loại của mudang (Triều Tiên) hoặc naq (Miến Điện) : 

đệ tử hầu bóng Việt nam tổ chức buổi hầu của mình để cầu phúc cho mình, trong khi đó 

mudang và naq được một người bình thường (không có căn mạng gì) trả tiền để « thuê » 

họ tổ chức lễ cầu phúc cho người đó. Các ông bà đồng ở Miến Điện và các bà đồng ở 

Triều Tiên là những ông bà đồng chuyên nghiệp. Trong những buổi hầu cá nhân, tất 

nhiên cũng có người dâng lộc cầu may hay cầu phúc, nhưng đó không phải mục đích 

chính của người đệ tử tổ chức buổi hầu đó. 

   

Thế nhưng trong hàng đệ tử đồng bóng, tất cả mọi đệ tử không phải là có trình độ và 

cương vị bình đẳng như nhau, mặc dù giới hạn này không phải lúc nào cũng được rõ 

ràng. Claire Chauvet46 là tác giả duy nhất đã phân tích một cách cặn kẽ sự phân biệt 

đẳng cấp trong cộng đồng hầu bóng, cô phân con nhang đệ tử thành ba loại : đồng thầy 

                                                 
44 Nhất Linh, sách đã dẫn. 
45 Barley Norton, “« Hot Tempered » Women and « Effeminate» Men: The Performance of music and 
Gender in Vietnamese Mediumship” , Possessed by the Spirits: Mediumship in Contemporary Vietnamese 
Communities, New York, Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, 2006, trang 70. 
46 Claire Chauvet, sách đã dẫn. 
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(mở phủ), bà (ông) đồng (médium), mà tôi gọi là con đồng hoặc đệ tử, và người đi lễ 

(không có đồng hoặc không ra đồng). Theo tác giả, đồng thầy khác đồng thường ở chỗ 

đồng thầy có nhiều khả năng giao tiếp với thần thánh hơn (pouvoir médiumnique), và ba 

loại này phân biệt với nhau tùy theo khả năng đó. Theo tôi, tôi thấy rất khó có thể phân 

loại được vì đồng thầy hoàn toàn khác với con đồng, và những người đi lễ không thể 

xếp vào hàng những người có đồng và ra đồng, những phân tích về con đồng và người 

hầu trong công trình này liên quan chủ yếu đến khái niệm « con đồng » như đa phần 

chúng ta vẫn biết đến. 

Người gần với chức năng đồng chuyên nghiệp trong lễ hầu bóng có thể gần gụi với 

chức vị, đồng thầy. Nói một cách đơn giản, họ là là thầy của đồng, là người chỉ lối dẫn 

đường cho đệ tử mới ra đồng, theo chữ của các cụ, là người mở phủ cho đồng tân. 

Ngoài nhiệm vụ chính này, tôi có quan sát thấy một số hiện tượng như thỉnh thoảng có 

thể có những người ngoại đạo cần làm lễ gọi hồn hay chữa bệnh, họ tới nhờ đồng thầy 

tổ chức một buổi hầu đồng cho họ để cầu. Tôi được dự và thu thanh một buổi hầu chữa 

bệnh do thầy Kiêm dẫn đi, cũng như một buổi hầu mở phủ, cách hầu của những dịp này 

không giống với hầu của đệ tử bình thường.  

Đối lập với các đồng tân là đồng cựu, những người đã có căn và hầu bóng từ nhiều năm. 

Nhưng đồng thầy có thể là đồng cựu hoặc là ra đồng từ lúc rất trẻ, nhưng một người 

đồng cựu không nhất thiết phải là đồng thầy. 

 

1.1.2.1.2 Tâm lý của người hầu 
Quay trở lại người có đồng bình thường, chúng ta có thể quan sát ở họ một hiện tượng 

tâm lý tương đối phức tạp : đồng, so với tứ phủ, chỉ là ghế quan nên địa vị rất thấp kém 

so với thần thánh, nhưng so với người trần mắt thịt, họ có một địa vị cao hơn hẳn vì họ 

có thể giao tiếp với thần linh. Do đó việc định vị vai trò một người có đồng trong xã hội 

là một việc rất tế nhị.  

Người hầu có cảm giác gì khi làm lễ ? Lúc con đồng phủ khăn đỏ trên đầu đảo quay 

tròn, cung văn hát câu triệu thỉnh, hầu dâng tấu lời gọi thánh nhập, nhịp trống phách rộn 

rã tới lúc con đồng tung khăn và thánh giáng, liệu có hiện tượng xuất thần không ? 

Trong suốt quá trình điền dã, tôi chưa bao giờ bị thánh chấm lính nhận đồng. Tuy nhiên, 

tôi đã từng thử ngồi thiền và tưởng tượng thoát hồn ra khỏi xác bằng cách nghĩ rằng có 

một luồng khí bổ đôi cơ thể mình theo chiều dọc. Chỉ cần một vài phút tập trung là ta có 

cảm giác có một sự chuyển động về khí, từ đó cảm thấy rõ ràng một sự thay đổi trạng 

thái tâm tưởng. Tuy nhiên, tôi luôn dừng ở ngưỡng này, chưa bao giờ muốn thử đi xa 

hơn vì sợ mình không hiểu rõ, không nên đi sâu quá. 
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Các đệ tử đều nói là lúc thánh nhập, họ không còn là mình nữa, họ có thể không hút 

thuốc bao giờ nhưng lúc hầu hút như không. Ngô Đức Thịnh và Hoàng Vân47  có đề cập 

đến hiện tượng tự kỷ ám thị. Nhưng có cung văn nói là họ rất tỉnh, và theo như quan sát 

của tôi, hiếm khi người hầu vượt ra khỏi khuôn khổ luật lệ. Không có tham vọng phân 

tích sâu vào khía cạnh này, tôi xin trích sau đây một số nhân chứng kể lại những giây 

phút đó. 

Cụ Kiêm gái kể lại như sau :  

« Lúc linh các ngài ảnh vào, ốp vào, chúng tôi có phải mê đâu mà hoàn toàn tỉnh táo. 

Lúc ngài xuống thì ngài xuống thôi. Thỉnh thoảng có đồng tân hầu, tôi thấy họ đau buốt ở trên 

đầu khi thánh giáng. Hoặc là họ không mở khăn và không làm dấu tay (để báo là thánh nào 

đang giáng) được, hoặc nhiều người cấm khẩu luôn. Ông Xuyên đấy, không mở khăn được, 

không ra dấu được, phải mang ông lên đền Quan Giám Sát ở Phố Vị để hầu lại rồi mới mở 

khăn được đấy. Thế rồi có người mở khăn được nhưng cũng có hầu được đâu, họ cứ ngồi ì ra 

trước điện… ». 

« …Còn những người có căn mà không chịu ra đồng, lúc đi lễ là cứ khóc sướt mướt, 

hay là bị ngài đánh đấy… ». 

« …Thỉnh thoảng có người sát căn, cứ cầu mãi mà các ngài không giáng. Nhưng nếu 

con (là tôi) sở đắc cầu các ngài thì chắc chắn các ngài sẽ xuống… ». 

« …Người hầu dâng kêu là kêu cho con đồng chứ không phải kêu cho họ. Con đồng tổ 

chức đặt lễ là để cầu phúc cho chính mình, họ chỉ cầu lộc ban thôi chứ không xin lộc phát cho 

công chúng, nếu người hầu dâng nhớ đến thì để dành ra một phần lộc cho con đồng, nhưng cái 

đó không phải là quan trọng nhất… ». 

 « …Người nào linh đồng là mình biết ngay, họ thay đổi hoàn toàn sắc diện, còn 

người nào không linh thì nhìn cũng biết. Có những người, lúc ngài về, ngài thương con đồng 

quá ngài khóc sướt mướt… » 

« …Lúc mình hầu, mình chỉ là cái ghế để có chỗ cho các ngài xuống48. Thì lúc kêu 

chả kêu là « Lạy quan thương cho ghế quan » đấy thôi. Lúc ấy mình không còn là mình nữa, 

mình có làm gì do các ngài sai cũng không thấy ngại ngùng gì cả, có phải là mình múa hay 

mình hút thuốc đâu… » 

                                                 
47 Hoàng Vân, đối thoại tư 
48 Trong các nghi lễ candomblé và vaudou, chúng ta có cùng một quan niệm về ghế như nêu ở đây. 
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« …Làm sao mình biết là mình có căn Tứ phủ ấy hả ? Bà không biết giải thích thế nào 

cho con hiểu được, vừa là có căn vừa là phải tin. Nếu mình ra đồng thì là tất nhiên rồi, nhưng 

nếu mình có lòng tin và mình đi lễ đều thì cũng có thể coi là con cháu của Tứ Phủ… » 

« …Có người rất nặng căn, như cô Cao chẳng hạn. Cô ấy đã đội bát hương rồi đấy 

chứ, thế nhưng các ngài bắt phải ra đồng. Một lần cô ấy đi dâng lễ thì ông Hoàng Bảy phán 

cho cô ấy là cô ấy phải làm lễ ra đồng. Sau đó cô ấy có đi xem bói, thầy bói bảo cô nhất thiết 

phải ra. Sau đó, hôm cô ấy đi dự buổi hầu của ông Liêm, ông Hoàng Bảy vẫn tiếp tục phán là 

cô phải ra đồng ngay thì sẽ được phúc. Mặc dù cô ấy đã bắt đầu sắm khăn áo, cô ấy vẫn ngần 

ngại không biết có hầu được không. Thế là hôm cô ấy hầu mở phủ, ông đồng thầy liền bảo 

luôn là nếu cô vẫn confn ngần ngại thì cô không ra đồng được đâu. Quả thật, trong vòng hơn 

một tiếng đồng hồ cô đảo dưới khăn mà không làm sao ra dấu được là có vị nào giáng xuống. 

Thế rồi cô ấy ngất xỉu đi, tay chân lạnh ngắt, cụ đồng đền phải vào cung cấm cầu để cho cô ấy 

tỉnh lại. Ngày hôm sau cô ấy phải nhờ một ông thầy cúng làm cho một buổi lễ tạ. Thế rồi hai 

hôm sau cô ấy làm lễ mở phủ lại, hầu lẫm liệt như một đồng cựu không có lỗi gì… ». 

« … Nếu một đồng tân bị ông Hoàng Triệu bắt, con đồng mặt mũi đỏ tía lên và khóc 

lóc, phải đánh họ để họ tỉnh lại… »  

Ida Simon-Barouh có cho tôi tham khảo những ghi chép của bà tại Saint Livrade sur 

Lot, chúng ta có thể xem một số trích đoạn sau : 

Bà J., tháng tám năm 1967 : 

« …Lúc thánh sắp giáng, ta cảm thấy hai vai nặng dần, nhưng thánh không phải ngự 

trên cơ thể mình. Thánh giáng xuống đầu, nhưng không phải đặt trên đầu vì đầu mình không 

đủ thanh khiết để thánh ngự, mà là trên khoảng không ở trên đầu mình. Ngài ngự nhưng không 

tĩnh mà động, như là bay lượn trên đầu mình… »  

Bà S., 22 tháng tám năm 1967 : 

« …Mình thấy vai nặng dần, nhưng tôi cũng không biết đâu, ấy là các bà ấy bảo thế. 

Tôi sợ lắm, nhất là lần hầu đầu tiên, không biết hầu… ».  

Ida bảo bà rằng bà vẫn đi dự xem hầu, thì bà phải biết làm thế nào chứ. Và bà S. trả 

lời :  

« Có chứ, nhưng mà nhỡ thánh bảo tôi làm cái gì không đúng lệ mà tôi phải làm theo, 

các bà ấy cười cho thì chết… » 

Bà Lê, 13 tháng chín năm 1967 : 
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« … Mình nghe thấy hết, nhận ra được tất cả mọi người, nhưng không phải mình 

muốn làm gì là làm được nấy, muốn nói gì là nói mà là do các ngài chỉ bảo uốn nắn. Chứ 

không thì tôi chả dám làm những gì tôi làm lúc hầu, chả dám nói những gì tôi nói… Ngày ở 

bên Việt nam, một lần quan Ngũ Hổ bắt tôi phải gặm cái đĩa… Có phải tôi biết múa thế này 

đâu… ». 

« …Lên đồng không học được, cứ sửa lễ rồi các ngài chỉ lối cho làm, có người học ở 

trong mộng… ». 

Bà cụ già gặp ở nhà bà Ch., 80 tuổi, ngày 24 tháng tám năm 1967 : 

« … Có phải tự muốn là ra đồng được đâu. Phải bị thánh bắt thì mới ra được, mà lúc 

đã bị bắt đồng rồi thì không trốn được, nếu trốn là bị thánh phạt, ngài hành cho thành điên dại 

hoặc liên tục ốm đau… » 49.  

 

Về mặt lý thuyết (quan niệm của đệ tử), người ta đi theo tín ngưỡng hầu bóng là do số 

mệnh và bị bắt buộc chứ không phải là tự nguyện. Tuy nhiên, theo như tôi cảm thấy qua 

nhiều cuộc gặp và đàm đạo với các đệ tử, những người có đồng thường rất tự hào (mặc 

dù không phải lúc nào cũng dễ nói ra) vì cương vị này chứng tỏ họ có khả năng hơn 

người bình thường được giao tiếp với thế giới của các thần thánh, mặc dù chỉ là trong 

một khoảnh khắc một năm một lần mà thôi. Tôi nghĩ rằng chính tình cảm tự hào này 

cũng là một trong những nguyên nhân động viên họ phải sửa lễ đàng hoàng, từ đó qua 

đến tính chất khoe mẽ chỉ có một bức vách mỏng manh. 

 

1.1.2.1.3 Quá trình tiếp thu của đồng trước khi mở phủ 
Theo như các nhân chứng thu thập được, người có căn không nhất thiết phải ra đồng 

ngay. Họ có thể đi lễ đều đặn để dự các buổi hầu của người khác, hoặc cùng lắm làm lễ 

đội bát hương. Thường những người có căn nhẹ thì có thể dừng ở đó, mặc dù nếu họ ra 

đồng họ tin rằng họ sẽ có nhiều phúc đức hơn. 

Trường hợp những người có căn nặng (đau ốm không khỏi mặc dù đã đội bát hương 

chẳng hạn), sau khi bị chấm đồng (trong một buổi hầu, do báo mộng, do đi xem bói…), 

người đệ tử tương lai phải tới gặp một đồng thầy để tổ chức lễ tứ phủ trình đồng. Trong 

buổi lễ này, đồng thầy sẽ làm lễ mở phủ cho đệ tử mới. 

Theo như quan sát của chúng tôi, con đồng không có ai đào tạo và cũng không bị bắt 

buộc phải luyện tập, hoặc không ai đụng đến chủ đề đó bao giờ. Họ đi lễ và sau khi ra 

đồng tổ chức hầu, từ lúc còn « lẫm chẫm » đến lúc thành thạo, với tính chất như một sự 

                                                 
49 Information, ghi chép điền dã (không công bố) của Ida Simon-Barouh và Pierre J. Simon, trang 50. 
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chiêm nghiệm và thấm nhuần bởi mỗi cá nhân. Thường khi đồng tân hầu thì công chúng 

có thái độ rất là khoan dung, chứ không xét nét như khi các đồng cựu hầu. 

Trong vòng ba năm, đồng tân chỉ hầu tại chốn tổ, tức điện nhà, cho đến lúc tạm gọi là 

cứng đồng, họ có thể sang đền khác hầu nếu muốn. Họ cũng có thể tham gia đi hầu 

hành dinh cùng các đệ tử khác. Tôi chỉ được dự một lần duy nhất lễ tứ phủ trình đồng, 

trong lễ đó cô bé đồng tân chỉ hầu có sáu vị. Tuy nhiên, vào cuối những năm chín mưoi, 

Claire Chauvet có miêu tả lại một người hầu mở phủ mà hầu gần hết các thánh trong 

hàng tứ phủ như một đồng cựu thành thạo.  

Claire Chauvet giải thích rằng đó là nhờ việc hát văn thời này được phổ biến rộng rãi và 

đệ tử nghe lúc nào cũng được chứ không như ngày xưa. Ngoài ra các con đồng hiện đại 

thuê người quay phim mình lúc hầu, do đó các đồng tân có thể xem phim để tự học hỏi, 

chứ không như các cụ ngày xưa, chỉ được chiêm ngưỡng nghi lễ và nghe nhạc chầu văn 

khi được mời dự lễ hầu của người khác. 

Sau khi ra đồng, con đồng sẽ biết là mình có căn hợp với một vị thánh nào đó trong 

hàng tứ phủ. Hợp là do tử vi,  từ đó con đồng có nhiều điểm giống cá tính của vị thánh 

đó chẳng hạn, cũng có khi con đồng có linh cảm là vị thánh này là thần bản mệnh của 

mình. Người ta hay nói rằng người có căn cô Chín thường hay tính khí thay đổi thất 

thường, người nào có căn Quan đệ tam thì tính tình hay buồn bã, đăm chiêu… Thường 

khi có căn một vị thánh nào đó, con đồng có lập một bàn thờ của vị thánh này ở nhà họ. 

Chúng ta cũng hay thường thấy là các bà đồng thì hay có căn nam thần, còn các ông 

đồng lại thường có căn nữ thần. Các con nhang đệ tử rất nể (ngại) các bà đồng có căn 

các cô (cô Bé hoặc cô Chín) vì thường hay có tính nhõng nhẽo hoặc đanh đá. Cô Bơ 

Thoải hay bắt căn các đồng nam50. Không ai giải thích cho tôi được nguyên nhân và hậu 

quả của căn thánh trên con đồng. Chúng tôi chỉ nêu trên đây những ví dụ như đã được 

quan sát và nghe thấy trong thực tế chứ không hề có ý định tư biện (spéculation) trên 

yếu tố này. 

Nếu các con đồng không biết nhiều về sự tích các thánh, họ cũng không bị quở phạt 

hoặc trách móc gì. Lúc họ hầu, họ thưởng thức văn và nhạc, nhưng không nhất thiết 

phải thuộc lòng và biết giải thích ngọn ngành của làn điệu hoặc của lời văn. Việc của họ 

là hầu, buổi lễ có tiến hành trôi chảy hay không là nhiệm vụ của những người hầu dâng 

và cung văn chứ không phải là việc của con đồng. 

 

1.1.2.1.4 Quan hệ giữa các đệ tử 
Khi còn ở trong nước tôi không có dịp được tiếp xúc với cả một cộng đồng đệ tử như 

khi tôi ở bên Pháp, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng là điểm khó nhất của tôi trong tiếp cận 

                                                 
50 Barley Norton, sách đã dẫn. 
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thực tế là việc xác định quan hệ của mỗi cá nhân trong một tập hợp đệ tử của một đền, 

đặc biệt là qua cộng đồng đền Trần ở Gentilly. 

Giữa các đệ tử với nhau, các quan hệ nhiều khi cũng tương đối phức tạp. Chúng ta chỉ 

cần liệt kê một số câu tục ngữ sau đây để có thể cảm nhận được một phần tính chất của 

mối quan hệ này. 

Đồng khôn bóng ngoan, đồng sang bóng lịch sự,  

Đồng dốt cốt nhà quê,  

Đồng rồ bóng dại,  

Đồng đua đồng đòi… 

Để tổ chức một buổi lễ, con đồng có khi phải tiết kiệm cả năm. Thường thường ai lo lễ 

người đó, ít khi tôi quan sát thấy họ giúp đỡ lẫn nhau, gần như là kiêng kỵ không có bao 

giờ. Ngoài loại hầu hành dinh trong những tháng hội (đi hành hương để hầu tại nhiều 

đền trong một cuộc đi) như đã nêu trên, họ còn thực hành loại hầu giao lưu, con nhang 

đệ tử của đền A sang tổ chức hầu ở đền B. Cũng có khi ông đồng bản đền tổ chức hầu 

hội cho các con nhang đệ tử của đền mình về hầu (lễ rút ngắn) tại chốn tổ (nơi họ ra 

đồng). Tôi còn có nghe nói về các cuộc hầu vui, một vài con đồng hầu vài ba giá sau khi 

con đồng chính hoàn thành lễ của mình, họ không cần phải xin phép đồng đền và không 

phải sắm lễ, một cơi trầu dâng lên tứ phủ là đủ rồi. Tất cả những hình thức này tôi đều 

được nghe kể lại về thời thịnh hành của đồng bóng chứ không được trực tiếp quan sát 

vào cuối những năm tám mươi. 

 

1.1.2.2 Hầu dâng (hầu dưng) 
Ít khi được để ý, kể cả bởi các nhà nghiên cứu, người hầu dâng (từ hai đến bốn cho một 

buổi hầu) là người có đồng và đóng vai trò trụ cột trong một buổi lễ ngoài phần âm nhạc 

do cung văn đảm nhiệm : kêu thánh giáng, làm trung gian để đối thoại giữa các vị thánh 

và công chúng dự lễ, lên khăn áo cho người hầu, dâng hương, dâng rượu, dâng lộc và 

tán lộc, cầu phúc cho con đồng…  

Nhưng liệu chức năng của họ chỉ có giới hạn trong những nhiệm vụ trên hay không ? 

Đó là một câu hỏi mà chúng ta sẽ phải giải đáp ở phần cuối của công trình này. 

 

1.1.2.3 Đồng đền 
Mặc dù là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong nghi lễ hầu bóng, đồng đền cũng 

ít có được sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Trong thời gian đi điền dã, tôi chưa có dịp 

gặp và quan sát một người đồng đền thực sự ngoài ba trường hợp sau đây : bà đồng ở 

đền phố Lý Thái Tổ khi tôi còn bé, cụ đồng ở đền Gentilly, và tôi đoán rằng thầy Kiêm 



 

 55 

 

giữ nhiệm vụ đồng đền tại khu vực chùa Vua. Những điều sau đây là tôi ghi chép lại 

theo lời kể của Nguyễn Cao P., trước có hành nghề thầy cúng, và của một số đệ tử khác. 

Việc đầu tiên đồng đền phải đảm nhận là lo hậu cần cho đền về mặt vật chất (đèn hoa 

hương nến cho điện thờ). Ngoài nhiệm vụ cai quản đền (hoặc đền là của họ), đồng đền 

trong nghi lễ hầu bóng phải làm lễ ít nhất là bốn lần một năm để thay mặt cho con 

nhang đệ tử.  

Đồng đền thường đảm nhiệm vai trò của đồng thầy. 

Đồng thầy có lẽ là người duy nhất mang tính chất « chuyên nghiệp » trong nghi lễ hầu 

bóng bởi họ sống bằng « nghề » giữ gìn và quản lý đền phủ. Họ là người hiểu biết về 

truyền thống lễ bái, một trong những nhiệm vụ chính là mở phủ cho các đồng tân (tức là 

làm cho truyền thống sống động và tồn tại). Họ đóng một vai trò chủ chốt trong việc 

bảo tồn và duy trì nghi lễ hầu bóng nhưng vai trò này của họ, rất rõ ràng trong tổ chức lễ 

bái, ít khi được nói tới trong các công trình nghiên cứu và đối với người ngoại đạo vai 

trò này rất hay bị hiểu nhầm. 

Mỗi đồng thầy có con nhang đệ tử đi lễ và ra đồng dưới sự « bảo trợ » của họ. Một đồng 

thầy có thể có rất nhiều con nhang đệ tử thuộc nhiều thế hệ khác nhau, tất cả đều là con 

nhang của đền. Chức năng mà đồng thầy đảm nhiệm là một ví dụ điển hình của quá 

trình chuyên môn hóa trong một xã hội nông nghiệp. Đây cũng là một ví dụ cho thấy sự 

đa dạng hóa chức năng của vai trò của đệ tử và tính thích ứng của nghi lễ trong luồng 

phát triển của nó. 

Việc mở phủ cho một đồng tân có được coi là mang thêm phúc cho đồng thầy hay 

không ? Tôi không nghĩ là có một hiệu quả trực tiếp, đồng thầy coi đây như một nhiệm 

vụ để cho nghi lễ hầu bóng được thịnh hành và phát triển.   

Họ có thể lập gia đình nhưng thường cống hiến rất nhiều cho đền. Đồng đền có thể do 

toàn bộ con nhang đệ tử chỉ định, hoặc thường thấy hơn là những người có điện tư và 

chuyên chú vào việc lễ bái, người có hiểu biết sâu hơn các đệ tử bình thường, dần dần 

« nâng cấp » điện tư thành đền chung. Nhiều khi cũng là do cha truyền con nối. 

Chẳng hạn như trong buổi lễ hầu Thượng Nguyên để tôn trọng lệ Đầu năm khai ấn, 

cuối năm xếp ấn, đồng đền phải dâng sớ viết bằng chữ hán để tổng kết năm cũ đã qua và 

cầu an cho năm mới đang tới. Theo như anh Nguyễn Cao P., sớ này không giống sớ 

dùng trong lúc hầu bình thường (được đóng dấu bởi thầy cúng trước khi làm lễ). Sớ của 

đền được dâng cho một trong năm vị Quan Lớn để ngài đóng triện khi ngài giáng trong 

buổi hầu Thượng Nguyên của đồng đền, trước khi hóa (đốt). Việc ngài đóng triện trên 

sớ của đền là dấu hiệu ngài chứng tâm của đồng đền và của con nhang đệ tử nhằm cầu 

được một năm mới bình an.  



 

 56 

 

Những quan sát trên đây nhằm để nhấn mạnh sự phân biệt vai trò giữa người đệ tử có 

đồng bình thường và đồng thầy chứ không có tham vọng đi vào chi tiết về khả năng và 

tính chất của công việc của đồng thầy. 

 

1.1.2.4 Cung văn hay/và thầy cúng 
Nếu như một đồng thầy (có khả năng tâm linh lớn hơn) có thể mở phủ cho một đồng 

tân, thì một người trưởng cung văn hoặc cung văn bản đền cũng phải có trình độ cao 

hơn một người cung văn loại thường, không kể đến các cung văn nghiệp dư. Cung văn 

chính thường đảm nhiệm đàn nguyệt và hát, cung văn phụ thỉnh thoảng hát đệm và 

chủ yếu chơi nhạc cụ gõ, hoặc một nhạc cụ phụ (thập lục, sáo…). Vậy người kêu 

thánh (và biết phải kêu vị thánh nào vào lúc nào thì thánh mới giáng) chỉ có thể là 

cung văn chính mà thôi. Vai trò của cung văn chính nhiều khi hòa với vai trò của 

thầy cúng, đảm nhận cả phần lễ trong một buổi hầu (cũng chính vì vậy mà hồi hầu 

đồng còn đang bị cấm, các cung văn hay bị nghi ngờ và vùi dập). Mặt khác, trong thực 

tế, các đền rất khó có được cung văn thật giỏi và những người giỏi được đệ tử cung 

phụng vô cùng.  

Trong nghi lễ hầu bóng, con đồng không hát như trong then Tày hoặc mudang ở Triều 

Tiên, mà cung văn đảm nhận phần hát trong suốt buổi hầu. Thời tôi đi theo học thầy 

Kiêm, một số cung văn đi làm ở cơ quan nhà nước và đi  hát hầu, nhưng không hề được 

biết không khí sinh hoạt đồng bóng như ngày nay. Dàn nhạc truyền thống chỉ có đàn 

nguyệt, hát và gõ. Các nhạc cụ khác, chủ yếu là ở thành phố lớn, tới chơi cho xôm thì 

chủ yếu chơi bè tòng, như một nhạc công đi đánh cho dàn nhạc, chứ không cần đòi hỏi 

biết về lễ bái nhiều lắm. Thời nay, theo như Martine Wadbled, mỗi buổi hầu đồng đền 

đi tuyển cung văn vào hát, Barley Norton quan sát là mỗi đền có một ban nhạc riêng và 

họ tuyển thêm cung văn ngoài cho rôm rả hoặc theo ý thích của người hầu.  

Họ là người hành nghề chuyên nghiệp hay nghiệp dư ? Trong tất cả các thể loại nhạc 

công do Trần Văn Khê liệt kê51 chúng ta không thấy vị trí của cung văn Việt nam, có lẽ 

bởi vì họ thuộc một thể loại nhạc công đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chúng ta căn cứ trên các 

tiêu chuẩn định bởi Tô Ngọc Thanh52 : « một nền âm nhạc chuyên nghiệp là một nền âm 

nhạc có tác giả và tác phẩm, một nhạc công chuyên nghiệp là một nhạc công sống bằng 

nghề âm nhạc », cung văn thật sự là những nhạc công chuyên nghiệp. 

Hơn nữa, cung văn hầu bóng rất tự hào về tài năng của mình so với các nhạc công 

chuyên nghiệp trong xã hội cũ53. Có khả năng dâng văn cho tứ phủ là một vinh dự cho 

họ. Ngoài ra, họ là những nhạc công hiếm có mà kiếm được nhiều tiền nhờ tài năng của 

                                                 
51 Trần Văn Khê, « Le statut du musicien traditionnel en Asie », Địa vị của nhạc công âm nhạc truyền 
thống ở châu Á, in Trần Văn Khê et le Việt nam, Paris, La Revue Musicale, 1987, trang 75. 
52 Tô Ngọc Thanh, lớp học âm nhạc cổ truyền 1987 - 1988. 
53 Trần Văn Khê, sách đã dẫn. 
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mình. Và đó lại không phải là tiền lộc trần mà là lộc thánh, giá trị của họ lại càng được 

nâng lên. Chúng ta có thể cảm nhận thấy lòng tự hào đó trong câu chuyện vui sau đây 

của bác Bùi Trọng Đang: 

«… Hồi ấy tôi còn trẻ lắm, độ 17 tuổi. Một hôm tôi đi lễ trên một đền dưới tỉnh. Trong 

lúc tôi ngồi nghỉ, có một bà đồng vào làm lễ, bà ấy phải giàu lắm vì mang theo cả hầu dâng và 

cung văn. Bà ấy bắt đầu làm lễ. Lúc chầu Bát giáng, tôi nghe mấy người cung văn hát như cơm 

nguội, tôi bèn cầm đàn và hát chầu. Tất cả cử tọa đều lặng đi. Chầu Bát ra hiệu cho tôi ngồi 

vào chiếu hầu và tôi hát đến cuối buổi cùng với một cung văn của họ đảm nhận phần gõ. Tôi 

chưa bao giờ có nhiều lộc như thế. Các cung văn khác không nói năng được gì, tôi hát hay hơn 

hẳn… » 

1.1.2.4.1 Vai trò truyền thống của cung văn 
Một cung văn truyền thống trước hết là một nhạc công/nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhiệm vụ 

của họ là dâng văn cho thánh và đảm bảo phần âm nhạc trong buổi lễ. Họ kêu thánh 

giáng cùng những người hầu dâng, và chiêm ngưỡng các vị thánh lúc ngài giáng như 

công chúng đi lễ (lúc thầy Kiêm hát cho bác gái hầu, thầy thưa cung kính : lạy quan, xin 

quan thương cho chúng con). Đồng đền trả họ tiền để họ tới làm lễ. Cung văn là người 

nhận được nhiều lộc của thánh ban nhất vì một người cung văn đàn giỏi hát hay là một 

trong những nhân tố quan trọng để có được một buổi hầu mãn nguyện. 

Tuy nhiên, thầy Kiêm còn đảm nhiệm việc cúng trước khi hầu. Trước tôi cứ tưởng việc 

đó là đương nhiên, vì lúc công chúng hay người hầu dâng nói về cung văn trước mặt 

thánh, họ gọi là cung văn, hoặc ông thầy, nhưng sau này tôi mới biết đó là một điều đặc 

biệt. Hai chức năng cung văn và thầy cúng là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, một người 

cung văn có thể làm việc của thầy cúng, nhưng ít thầy cúng có thể hát được như một 

cung văn chính. 

Cúng là một bước quan trọng trong một buổi lễ, thầy cúng mời các vị thánh tứ phủ 

xuống chứng lòng thành của con đồng. Sau đó mọi người bắt đầu an tọa trước điện thờ, 

và tiếng chuông cùng tiếng nhạc đàn nguyệt vang lên, không khí trở nên linh thiêng và 

các linh hội tụ lại trên đền để con đồng bắt đầu làm lễ. Âm nhạc và hát phải chơi không 

ngừng nghỉ cho đến phút cuối cùng, nhiệm vụ của cung văn là làm sao đàn ngọt hát hay 

trong vòng bốn năm tiếng đồng hồ. Một nghệ nhân bảo tôi : « Tỉnh lắm (người hầu), hát 

đúng hát sai là biết hết đấy ». 

Cung văn là một trong những người trụ cột của một đền. Họ có thể có đồng hay là 

người bình thường, nhưng đa phần các cung văn mà tôi biết hồi cuối những năm tám 

mươi đều nói là họ không có đồng mà chỉ nói rằng họ đi lễ thường xuyên. Các cung văn 

ngày xưa học văn và nhạc thường là từ lúc rất trẻ vì phương pháp truyền miệng thường 

rất lâu. Sau đó nếu họ có căn thì họ ra đồng. Về mặt tính chất của việc hành nghề họ 
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cũng không khác nhiều các cung văn hiện đại, thế nhưng hát văn bây giờ vẫn khác 

nhiều với ngày xưa. Vậy đâu là lý do của sự thay đổi đó ? Ngày nay, các nhạc công 

chuyên nghiệp lên đền chơi nhạc không còn chú trọng đến việc lễ bái như trước, vai trò 

của họ cũng đã đổi khác nhiều. 

Vả lại thời đồng bóng còn thịnh hành, các cung văn giỏi phải tham dự thi văn, trong các 

cuộc thi họ phải hát văn thờ, ngày nay hiếm cung văn nào có thể hát được những bản 

văn thờ như cách đây hai ba chục năm về trước. 

 

Vậy các cung văn trau dồi kinh nghiệm ra sao ? Học hỏi thế nào ? Theo như quan sát 

của tôi thời thầy Kiêm, giữa các cung văn với nhau vừa có tư tưởng thi đua nhưng họ lại 

rất đoàn kết. Tinh thần đoàn kết này có thể biến đổi theo thời thế, nhưng một cung văn 

tài năng không bao giờ phải bon chen với các đồng nghiệp. Tài năng này không thể giấu 

được, họ chỉ cần cầm đàn và cất tiếng hát lên là tất cả bị say sưa và lôi cuốn vào tiếng 

đàn tiếng hát, cả con đồng và thánh tứ phủ. Trong buổi lễ, họ thay phiên nhau hát và 

đàn, họ chép tặng nhau (và thu tặng nhau lúc có điều kiện) nhưng bản văn hay, những 

bài văn cổ. Nếu như đồng có điều kiện, họ mời thêm các bạn nhạc công để buổi lễ thêm 

phần lộng lẫy. 

Mặc dù một số cung văn có thể đảm nhiệm việc cúng bái, họ không nhất thiết phải có 

đồng. Thầy Kiêm là người duy nhất có đồng nhưng tôi biết được điều đó không phải do 

thầy nói với tôi mà do người khác nói. Kể cả việc bà (bác Kiêm gái) có đồng nữa, cũng 

chả ai bảo cho tôi, mà tôi thì không dám hỏi. Sau này tôi mới biết là thầy ra đồng rất 

sớm, trước khi mười tám tuổi. Ngày đồng bóng lẫm liệt, thầy có thể hầu tới bốn vấn một 

năm. Lúc thầy hầu, bác Kha và bác Phán hát. Thế nhưng thầy không bao giờ mời tôi 

đến dự lễ cá nhân của thầy, ngoài một lễ mở phủ và một lễ hầu chữa bệnh, chắc thầy 

nghĩ rằng cái đó quan trọng hơn cho việc nghiên cứu của tôi so với một buổi hầu cá 

nhân của thầy chăng ? 

Tài năng của cung văn nhằm mục đích duy nhất là làm sao giữ được không khí âm nhạc 

linh thiêng và quyến rũ trong vòng mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ ? Chúng ta sẽ 

tìm thấy một phần của câu trả lời trong phần tiếp theo. 

 

1.1.2.4.2 Danh sách cung văn được nghe nói tới 
Tôi xin liệt kê ở đây tên những cung văn mà tôi được nghe tên tuổi lúc tôi đi điền dã, kể 

cả tên một số cung văn liệt kê bởi những tác giả khác, để lúc cuốn sách này xuất bản hy 

vọng rằng có nguồn tư liệu nào khác còn tồn tại được đưa ra công bố để cùng nhau bảo 

tồn kho tàng âm nhạc vô giá này.  
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Tên các cung văn được liệt kê trong tác phẩm của Thanh Hà54 :  

Hà nội : Nguyễn Văn Xinh, Nguyễn Trà Kỷ, Phạm Quang Biên, Nguyễn Văn Phụng, 

Phạm Kiên (hay/và) Phạm Văn Kiêm, Nguyễn Thị Thuật, Cả Tam, Tư Đức, Đoàn Đức 

Đan ;  

Nam Hà : Trần Thị Gái, Lê Tiến Nhẫn, Trần Lê Đê, Trần Văn Cảnh ;  

Hà Tây : Trần Đăng Phùng, Nguyễn Văn Cao ;  

Hải Hưng : Nguyễn Văn An ; 

Hải Phòng : Lâm Văn Đình. 

 

Cung văn mà tôi được nghe nói tới qua thầy Kiêm và các thầy khác:  

Cả Mã, Sinh con, Tư Quất, Tư Sinh, Dũng Hàng Châu, Lân, Viêm. 

Cung văn di cư vào Nam sau năm1954: Huệ Đăng, Giáo Cẩn (trước hát ả đào), Sáu 

Thuấn, Tư Quất, Cẩm Nguyên (đã đi sang Mỹ). 

Một số tác giả của các bài văn được lưu tên như Lê Văn Sỹ (Văn Quan lớn Tuần), 

Nguyễn Thiện Thuật (văn Mẫu Sòng). 

 

Cung văn mà tôi được gặp:  

Phạm Văn Kiêm, Bùi Trọng Đang, Thanh Lâm (Nam định),  

Kha, Phán, Giáp, Tỵ, Nguyễn Văn Ty.  

Trong vòng bốn năm tôi đi gặp được khoảng mười cung văn khác nhau55. Phần lớn họ ít 

khi nói về văn và về lễ, nhưng có ngồi đàm đạo với tôi và với thầy Kiêm, như là các 

thầy Phán, Kha, Giáp, nhưng không muốn hát để tôi thu. Còn bà cụ Thanh Lâm ở Nam 

định thì chẳng nói năng gì cả mà chỉ hát thôi. Chỉ có thầy Kiêm và bác Đang là chấp 

nhận nói chuyện và hát để tôi thu thanh, nhưng chủ yếu là thầy Kiêm, tôi gặp được bác 

Đang quá ít, lúc đầu bác không muốn để tôi thu, tôi chỉ thu được vài băng vào năm 

1989. Càng sau này nghe băng của bác tôi càng thấy tiếc đứt ruột vì bác là một nghệ 

nhân rất tài năng và có một kiểu hát khác hẳn thầy Kiêm, nhưng đã quá muộn rồi. Bác 

Đang luôn nói rằng bác không hành nghề từ năm 1954, tôi không biết được chi tiết thêm 

về điều này. 

 

 

                                                 
54 Thanh Hà, sách đã dẫn, trang 104, 287.  
55 Thanh Hà kể tên 18 cung văn (trang 287) gặp trong những năm 1970-1980. Chúng tôi hơi có một nghi 
ngờ vì người thứ sáu tên là Phạm Kiên. Nhưng trong ba ví dụ ở trang 104, 209, 213, tên thầy được ghi rõ 
là Phạm Văn Kiêm (do Hồ Thoa ghi âm). Một ví dụ khác ở trang 232 lại là Phạm Kiên. 
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1.2  Chương II: Âm nhạc chầu văn 
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Trong cái rủi lại có cái may, việc lễ bái bị hạn chế trong vòng bốn mươi năm cho phép 

chúng ta có một mảng cắt đồng đại gần như hóa thạch của âm nhạc và nghi lễ trước năm 

1954 qua bộ sưu tập của thầy Kiêm, giới hạn trong khuôn khổ đại diện cho khu vực Hà 

nội và Nam định.  

Thầy Kiêm, cũng như các nghệ nhân khác, hoàn toàn theo lối cổ qua truyền thống 

truyền miệng mặc dù được tiếp xúc rộng rãi với âm nhạc mới và cách phương pháp ghi 

âm hiện đại, nhưng chưa bao giờ thầy muốn ghi âm nhạc chầu văn ra tổng phổ, toàn bộ 

bài bản chưa bao giờ được thống kê đầy đủ trước những năm chín mươi. 

Mục đích của công trình nghiên cứu này là khai thác kho tư liệu đó nhằm tóm tắt một 

vài nguyên tắc cơ bản của cấu trúc hát văn, xác định được mối quan hệ giữa âm nhạc và 

nghi lễ cũng như vai trò đích thực của hát văn  để có thể hiểu được ngọn ngành của nghi 

lễ hầu bóng trong tổng thể của nó, chứ không dám tham vọng trình bày hoặc tổng kết lý 

thuyết âm nhạc hát văn.  

 

1.2.1 Khái niệm về khoảng không gian linh 
thiêng  

Theo quan niệm thông thường, người ta hay nói là âm nhạc giúp cho người hầu đi vào 

trạng thái bốc đồng, nhưng chúng tôi không nghĩ là ta có thể kết luận đơn giản như vậy.  

Nhạc chầu văn được coi là nhạc thiêng vì theo lệ chỉ được chơi để dâng tứ phủ. Vậy lúc 

tiếng nhạc cất lên thì liệu khoảng không gian có trở thành thiêng liêng được không ? 

Liệu nhạc chầu văn có thể biến một bàn thờ nguội lạnh trở thành nơi tụ hội của thế giới 

thần thánh được hay không ? Chúng tôi nghĩ là có thể khẳng định điều đó. 

Nếu chúng ta hỏi một người thường là họ nghĩ gì về nhạc hầu bóng, thường họ hay nói 

đến tính chất say đắm lòng người hoặc mê hoặc lòng người. Ngoài một số khoảnh khắc 

tương đối giàu về mặt tiết tấu, nói chung nhạc chầu văn là loại nhạc thiên về giai điệu 

chứ không phải thiên về tiết tấu. Nếu chúng ta nhớ lại hai khái niệm bốc đồng (transe) 

và ngây ngất (extase) là hai khái niệm đối địch nhau theo Gilbert Rouget, nhiều khi tôi 

thấy băn khoăn không biết nên xếp tình trạng của con đồng đang hầu vào loại nào : Rất 

nhiều lúc trong một buổi lễ, tôi có cảm giác là con đồng lắng tai mà không nghe thấy, 

nhìn mà không thấy, trạng thái này có vẻ gần với trạng thái ngất ngây hơn là trạng thái 

bốc đồng56. 

                                                 
56 Ngây ngất là trạng thái tĩnh, bốc đồng là trạng thái động.  
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Trước buổi hầu, lúc ông thầy (thường do cung văn đảm nhận) bắt đầu làm lễ (cúng). 

Không một ai được đến quấy rầy, kể cả nếu muốn hoàn tất trang trí điện thờ. Lời khấn 

và nhạc bắt đầu tạo khoảng không gian linh thiêng để chuẩn bị buổi hầu. 

Lúc cúng xong, mọi người vội vã hoàn tất các việc chuẩn bị và yên vị xung quanh chiếu 

hầu. Cung văn chính đánh vài tiếng chuông, buổi hầu bắt đầu, và từ đó nhạc được chơi 

không ngừng nghỉ cho đến hết. 

Nếu không có điện thờ tứ phủ, người ta có thể hầu thánh ở chùa cúng Phật hoặc tại nhà 

tư mặc dù bàn thờ không đầy đủ tượng và tranh của điện thần. Nhưng không thể nào có 

một cuộc hầu mà thiếu nhạc và hát, kể cả những lúc khó khăn57.  

Âm nhạc là một môn nghệ thuật thời gian, tính chất này vô cùng hòa hợp với tính chất 

khoảnh khắc và ảo (éphémère) của hiện tượng nhập hồn. Việc cung văn phải đàn và 

hát không được để có một khoảng trống trải của sự im lặng mang một ý nghĩa đặc 

biệt : sự hiện diện của âm nhạc đảm bảo sự tồn tại của không gian linh thiêng và tạo 

điều kiện cho các linh của thánh tập trung lại trong khoảng không gian đó, hoặc ta 

có thể nói một cách duy vật hơn là những người đi lễ và người hầu cần có tiếng đàn 

tiếng hát, đàn hát là nhân tố để tạo nên một môi trường thích hợp cho buổi lễ và đẩy 

mạnh hơn khả năng giao lưu với thần linh của người hầu. Lúc các cung văn hát văn 

thờ, chỉ cần tiếng đàn nguyệt cất lên và tiếng hát văn là đủ để các thánh về chứng văn 

cho nhà đền.  

Theo chúng tôi, điều này chứng tỏ rằng vai trò quan trọng nhất của hát văn là tạo nên 

một không khí âm nhạc linh thiêng để buổi hầu được diễn ra trong không khí đó. 

Vậy cung văn phải sử dụng những phương pháp gì để có thể đảm bảo được nhiệm vụ 

phức tạp đó ? Lúc hỏi họ họ trả lời rất đơn giản: nhạc, lời, đàn, hát và nhạc cụ gõ. 

 

1.2.2 Thầy Phạm Văn Kiêm 

Danh sách nghệ nhân công bố trong tác phẩm của Thanh Hà không cho phép chúng ta 

được biết là tác giả có nhưng tư liệu ghi âm nào của mỗi nghệ nhân. Trong số nghệ nhân 

mà tôi được tiếp xúc, ai cũng bảo là nếu tôi đã gặp thầy Kiêm rồi thì họ không còn gì 

hơn để hát cho tôi thu nữa. Tuy rằng đây không phải là những kết luận duy nhất về lý 

thuyết âm nhạc hát văn nhưng tầm quan trọng của bộ sưu tập này là không thể phủ 

nhận vì từ lúc tín ngưỡng hầu bóng được tự do hoạt động với tất cả các công trình 

nghiên cứu được công bố, hơn hai mươi năm đã trôi qua nhưng không có nguồn nào 

công bố sự tồn tại của một bộ sưu tập khác với giá trị tương đương.  

                                                 
57 Tuy nhiên, Barley Norton đã tài trợ để được chứng kiến một buổi hầu vo, không có hát, tại Hà nội. 
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Toàn bộ cộng đồng tín đồ theo thờ Tứ phủ ở Hà Nội, Nam Định, thành phố Hồ Chí 

Minh đều nhất chí công nhận rằng thầy Kiêm là người thông thạo và giỏi nhất trong các 

cung văn. Năm 1986, khi tôi mới biết thầy, thầy đã ngoài 65 tuổi. 

Năm đầu tiên tôi đến gặp thầy, thầy tương đối xa cách, không muốn cho tôi thu nhạc mà 

chỉ đàm đạo một cách tương đối xã giao. Thầy có cho phép tôi đến dự một hai buổi hầu. 

Dần dần thầy bắt đầu gọi tôi bằng con, lúc mang tôi đi thu nhạc tại các buổi hầu, thầy 

giới thiệu tôi là con gái nuôi muốn đi học hát. Thầy bắt đầu dậy tôi gõ phách cùng với 

bốn làn điệu gốc của hát văn và cho tôi được thu thanh. 

Thầy Kiêm vào những năm 1990 

ảnh do các con thầy cung cấp 

 

 



 

 65 

 

 

Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1921, tại Mỹ hào, Hải hưng, thầy Kiêm là con cả của một gia 

đình có bốn người con. Cụ thân sinh ra thầy biết chơi đàn nguyệt và đàn tỳ bà, nhưng 

không hành nghề âm nhạc. 

Thầy chủ yếu tự học là chính. Từ năm mười một tuổi, thầy đã cắp tráp theo hầu các 

cung văn đi khắp các đền phủ. 

Năm 13 tuổi, thầy về Hà Nội và bắt đầu theo học nghề với cụ Cả 

Mã. Mới mười bảy tuổi thầy đã được bổ làm cung văn chính ở phủ Tây Hồ, Hà Nội. 

Khắp các dịp dẫn tiệc, lễ bái, hầu tự … không ngày nào là thầy là thầy không có dịp hát 

hầu Thánh và hầu Tứ phủ. Thầy làm cung văn ở phủ Tây Hồ cho đến năm 1954, lúc mà 

nhà nước có lệnh cấm hát văn, liệt tín ngưỡng thờ Tứ phủ vào hàng mê tín dị đoan. 

Thầy lập gia đình với cụ Kiêm gái ngày 12 tháng 7 năm 1939, có bảy người con, bốn 

người con trai và ba người con gái. Nhưng không một ai có đồng, cũng không có ai nối 

dõi thầy làm nghề cung văn. 

Trước năm 1954, thầy cùng các bạn đồng đi hành hương khắp các đền phủ và hát dâng 

nhạc lên Tứ phủ. Quanh năm, thầy được mời đi hát ở khắp những đền phủ nổi tiếng nhất 

ở miền Bắc: Đông Cuông, Tuần Quán, Phủ Giầy, Đền Sòng, Đền Cửa ông v.v… 

Lúc hoà bình về, thầy làm việc với nhóm nhạc Lim lan, rồi chuyển sang nhà hát cải 

lương Chuông-vàng và ở đoàn tuồng bắc trung ương cho đến năm về hưu. 

Trong suốt cả cuộc đời, thầy luôn miệt mài trau dồi văn và tay đàn, tay hát, giữ lễ để hát 

vào những dịp dẫn tiệc hoặc hầu tại nhà tư, mỗi tháng mấy lần. 

Đất nước vừa thống nhất, cộng đồng tín chủ di cư vào Nam. Ngưỡng mộ tài năng của 

thầy, họ mời thầy vào hát văn ngay từ năm 1976, điều này giải thích một số bản văn 

thầy chua là « sao lục ở Sài gòn năm.. ». 

Thầy mất năm 1998 tại Hà Nội. 

 

Mặc dù không biết ai là đồng đền ở bên chùa Vua, nhưng tôi nghĩ rằng thầy Kiêm là 

người đảm nhận việc đó một cách kín đáo.  

Nghệ thuật hát văn chỉ học theo truyền khẩu, chứ chả bao giờ có trường lớp, hay sách 

ghi. Thầy kể cho tôi rằng, lúc thầy bắt đầu học nghề, cũng như các học trò khác, thầy 

phải cắp tráp theo hầu các cụ trước, «tiên học lễ, hậu học văn». Thế rồi thầy được cầm 

nhịp, để đệm cho các cụ hát. Dần dần, các cụ mới cho phép hát đệm theo các cụ, thế rồi 

thay vào chỗ các cụ lúc các cụ nghỉ lấy hơi. Thầy Kiêm theo dần từng bước như thế, vào 

được làng nghề. 

Mỗi cung văn phải học hàng năm bẩy năm để có thể biết theo một cuộc hầu: phải 

biết các thể lệ lễ bái, tích của các chư vị, lời văn, lúc nào hát câu gì, để dẫn và theo 
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cuộc lễ. Ngoài việc phải thuộc hết các văn và các điều để hát ra, cung văn nào cũng 

phải biết chơi một trong những nhạc cụ: đàn nguyệt, mõ, chuông, phách, hoặc tất cả 

các nhạc cụ này để có thể đảm đương lúc cần. 

Khi bắt đầu, các trò bắt đầu học bằng cách tập các điệu chính của văn hầu (phú, dọc, 

cờn, xá) và cách xử lý lời văn vào từng điệu để hát văn hầu. Lúc mới học thì ai cũng 

phải học kiểu hát chân phương, không lèo lá. Rồi sau đó là học đàn nguyệt (cung văn 

phải giữ nhịp và đệm cho hát bốn năm tiếng đồng hồ không nghỉ, nên ngón đàn phải 

thật là điêu luyện và sắc sảo để theo và biến tấu). Thầy Kiêm đã đạt được trình độ điêu 

luyện để giữ vai trò cung văn chính ở phủ Tây Hồ khi thầy chưa được 18 tuổi. 

Thế rồi thầy ra đồng và tiếp tục làm cung văn. Nhưng thầy không chỉ dừng ở mức cung 

văn hát cho các đệ tử hầu. Thầy đi sâu vào tìm hiểu văn cổ, tìm hiểu lề lối hát, đặt ra 

những lời mới, sưu tập các văn cổ, học hát văn thờ và đi thi văn ngay từ ngày còn niên 

thiếu. Năm hai mươi tuổi, thầy đạt được giải nhất, thầy vẫn còn nhớ và kể cho tôi nghe 

rằng phần thưởng chỉ là một vuông lụa đỏ thôi, nhưng đây là lần đầu, niềm tự hào thật 

là lớn lao với một cung văn còn trẻ tuổi. Được đà, thầy càng say sưa đi vào tìm hiểu 

nghệ thuật hát văn đến tận nguồn cội, được toàn bộ đồng nghiệp kính nể và tôn làm 

cung văn đàn anh, để trở thành người thầy lớn nhất trong làng cung văn ở miền Bắc. 

Cứ dần dần như thế, bộ sưu tập của thầy Kiêm ngày càng nhiều các bản văn, các sự tích 

của các vị thần ở khắp các vùng miền Bắc. Nếu có đồng nghiệp nào muốn trau dồi học 

hỏi, thầy Kiêm cho văn, bày điệu. Chính vì thế mà thầy trở thành người được ngưỡng 

mộ nhất trong làng cung văn ở thế hệ mình, không những thông thuộc lề lối cổ, mà còn 

phát triển nghệ thuật hát văn để đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo trên nền tảng những 

hiểu biết mà các lớp đàn anh để lại. 

Ngược lại, khi nói về lịch sử nghệ thuật hát văn, thầy không quan tâm bằng khi nói 

chuyện về kỹ thuật hát và đàn. Thầy cho rằng nhạc này là nhạc thiêng, nhạc lễ. 

Không có lễ thì không có thể có nhạc, nhạc chỉ là một trong những cấu trúc của lễ 

Tứ phủ. Thầy vẫn thường nói với tôi là không hiểu tại sao lại có những nhà nghiên 

cứu in sách ra, lược lời văn, mà không có giải thích, không có trình bầy, thì làm sao 

người ngoại đạo có thể hiểu được nghệ thuật hát văn. 

Khi cuộc chiến tranh ở vào giai đoạn khốc liệt nhất, âm nhạc truyền thống không được 

đặt đúng vị trí và giá trị của nó. Nhiều sinh viên được đi theo đào tạo ở Liên Xô, Trung 

Quốc, ở CHDC Đức… Họ mang về nước một nền giáo dục kinh điển của âm nhạc châu 

Âu với một hệ thống lý thuyết và lý luận chặt chẽ, những yếu tố về lịch sử rõ ràng, khúc 

triết, minh bạch… Trong cả giai đoạn đó (1954-1980), âm nhạc dân tộc thường bị coi 

nhẹ, đưa xuống hàng thứ yếu… Một số nhà nghiên cứu cũng cất công tìm hiểu và ghi 

âm một số thể loại nhạc dân gian, sau đó phân tích bằng phương pháp cổ điển châu Âu 

là chủ yếu. Tín ngưỡng lên đồng hoàn toàn bị cấm, gần như không có nhà nghiên cứu 

nào thực sự khởi điểm nghiên cứu hát chầu văn. 
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Với thầy Kiêm, khi thầy đi làm ở dàn nhạc nhà hát cải lương, hoặc nhà hát tuồng, những 

khám phá mới làm cho thầy bị băn khoăn rất nhiều. Trong một lần nói chuyện, thầy bảo 

tôi «người ta cứ nói rằng hát văn là không có điệu, nhưng mà như thế là nói sai». Thầy 

hát cho tôi nghe điệu Dọc, rồi hỏi tôi «con xem, nếu như thầy sắp xếp như thế này, thì 

có thể gọi là một bài được không nhé?». Hoặc khi thầy hát cho tôi nghe năm, hoặc sáu 

biến thể của điệu Cờn, thầy bảo tôi «con thấy không thầy có thể hát điệu này trên 4 

mesures (khuôn nhịp, tiếng Pháp trong nguyên bản); nhưng nếu thầy muốn thầy có thể 

hát trên 8 mesures cũng được, con thấy đấy, hát văn cũng nhiều bài bản lắm đấy chứ». 

Khi được dự những buổi hầu mà thầy hát, tôi thấy chỉ cần thầy nói khẽ một câu với 

người hát cùng hai chữ đầu của câu thơ. Thế là cả hai cùng hát theo kiểu vay trả, hoặc 

kiểu phức điệu, hoặc kiểu đối đáp, mà chả cần một tổng phổ nào, không bao giờ bị lỗi 

điệu. Khi thầy nói  «sắp xếp» tôi hiểu rằng thầy muốn nói về cách thức hát trên một 

điệu, hoặc trong một mức độ cao hơn, sáng tác cả một bài đặc biệt cho một điệu múa 

hoặc một vị thần trong Tứ phủ. 

Một số người khẳng định rằng những lề lối của hát văn hiện nay mới chỉ được đặt ra hồi 

đầu thế kỷ, chủ yếu là nhờ cụ Cả Mã (thầy dậy của thầy Kiêm). Thế nhưng thầy nhắc lại 

với tôi nhiều lần rằng lề lối của nghề hát văn không phải do một mình cụ Cả Mã đặt ra 

từ hồi đầu thế kỷ. Tôi nghĩ rằng cụ Cả Mã cũng là một nhân vật nổi tiếng trong hàng 

cung văn đầu thế kỷ 20, có lẽ cũng như thầy Kiêm, không những thực hành nghề, mà 

còn bảo tồn và phát triển trên những hiểu biết do các cụ truyền lại. Những người đồng 

lứa với cụ cũng theo các lề lối cổ truyền lại từ các thế hệ trước và phát triển thêm lên. 

Thầy Kiêm cũng kể tên nhiều cung văn cùng thời với thầy như Sinh con, Tư Quất, Tư 

Sinh, Lân, Dũng Hàng châu, Viêm, tất cả đều rất nổi tiếng. Mỗi người, sinh trưởng ở 

một vùng ra Hà Nội hành nghề, nhìn và học các cung văn Hà Nội, sau đó mỗi người có 

một cá tính và một cách hát riêng, mang lại nhiều phong cách của hát văn. Khi họ về lại 

quê, họ mang luôn hết tinh hoa học được ở các cung văn Hà Nội, và sáng chế thêm cách 

hát của từng vùng vào kiểu hát của từng người. Theo thầy, Nam định có thể là nôi của 

hát văn, nhưng kiểu hát mà thầy bảo tồn và phát triển là kiểu hát đã được Hà nội hóa rất 

nhiều rồi. 

Khi thầy dậy tôi học, ngoài gần mười tiếng băng từ trong đó thầy nói chuyện với tôi về 

nghề, về nhạc, về đạo, thầy còn hát từng điệu, đánh từng khổ đàn, chơi từng khổ nhịp để 

thu thanh. Thỉnh thoảng thầy còn cho tôi hát bè cùng, hoặc giữ nhịp theo thầy hát. 

Ngoài những tư liệu này, thầy cho tôi đi theo khắp nơi những lúc nào có lễ, và lúc có 

thể, cho phép tôi được ghi âm. Ngoài ra, nghĩ rằng tôi sẽ biết sử dụng vào đúng mục 

đích bảo tồn và giữ giá trị của nghề, thầy còn cho tôi rất nhiều văn thờ mà thầy hát và 

thu trước đó. 

Lúc bắt tay vào nghiên cứu, tôi cũng chưa mường tượng được những kết luận mà mình 

có thể có được nhờ lấy phần phân tích âm nhạc làm nền. 
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1.2.3 Bộ sưu tập nhạc của tôi 

Cùng với bộ sưu tập nhạc mà tôi thu với thầy Kiêm, tôi có thu thanh được của bác 

Thanh Lâm ở Nam định và bác Bùi Trọng Đang ở Hà nội. Bác Lâm già và yếu lắm lúc 

tôi xuống gặp bác ở Nam định, tôi biết bác nhờ có một người chị họ nội xa làm cô giáo 

ở dưới đó. Tôi vẫy xe tải và xuống đó được hai lần. Nhà bác nghèo lắm, mà tôi cũng chỉ 

có rất ít phương tiện vật chất để biếu bác chút quà. Trong cả hai lần, bác cầm phách và 

hát cho tôi một vài làn điệu mà tôi hỏi bác. Tôi không bao giờ xuống lại được nữa vì 

điều kiện đi lại quá khó khăn, hai băng nhạc mà tôi thu được của bác, cùng với những 

băng thu của bác Bùi Trọng Đang là người không muốn cho biết là bác có dây dưa vào 

nhạc đồng bóng, có một giá trị lịch sử vô giá. Tôi cũng không bao giờ gặp lại được bác 

Đang nữa. 

 

Đây là danh sách những gì tôi ghi âm và sưu tầm được trong vòng bốn năm điền dã : 

Bộ sưu tập nhạc Lê Y Linh 

Chữ cái viết tắt chỉ thể loại băng 

E=Phỏng vấn, minh họa 
H= Hầu 

T= Thờ Kiêm 
A=Các loại khác 
T A=autres Thờ không do 
thầy Kiêm hát hoặc cung cấp 

Bộ sưu tập nhạc thu thanh : 

Loại 
băng 

Số 
TT 

Tên băng Thời điểm 
thu 

Người hát hoặc cho băng Số 
lượng 
băng 

E 1 Phỏng vấn thầy Kiêm 1987 Thầy Kiêm 3 
E 2 Phỏng vấn thầy Kiêm 1988 Thầy Kiêm 3 
E 3 Phỏng vấn thầy Kiêm 1989 Thầy Kiêm 1 
E 4 Phỏng vấn bác Đoàn Đức 

Đan 
1988 Bác Đoàn Đức Đan 3 

E 5 Phỏng vấn bác Thanh Lâm 1987 Thanh Lâm 1 
E 6 Minh họa thầy Kiêm 1986-1989 Thầy Kiêm 1 
E 7 Minh họa thầy Kiêm 1986-1989 Thầy Kiêm 2 



 

 69 

 

H 8 Cụ Kiêm gái hầu 03/03/89 Thầy Kiêm, Cụ Phán, bác 
Kha, bác Giáp 

4 

H 9 Cô Minh hầu 05/11/89 Thầy Kiêm, bác Kha 3 
H 10 Cô Như hầu 10/05/89 Thầy Kiêm, Cụ Phán 3 
H 11 Bác Quỳnh và Bác Vũ hầu 01/11/89 Thầy Kiêm, bác Giáp 4 

H 12 Cô Thái hầu 03/04/89 Thầy Kiêm, Cụ Phán, bác 
Kha 

2 

H 13 Hầu chữa bệnh 26/06/89 Thầy Kiêm 2 
T A 14 Chầu bà 1980 - 1990 Anh Đức cho 3 
T 15 Tại gia 1980 - 1990 Thầy Kiêm 1 

T 16 Cô cam đường 1980 - 1990 Thầy Kiêm 0 
T 17 Cô Chín 1980 - 1990 Thầy Kiêm 0 
T 18 Ông Chín cờn 1980 - 1990 Thầy Kiêm 0 
T 19 Văn Nam thần 1980 - 1990 Thầy Kiêm 3 

T 20 Tứ vị đại cờn 1980 - 1990 Thầy Kiêm 0 
T 21 Tứ vị đại cờn (Bóng giăng 

loan) 
sau 1990 anh Tường cho 2013 1 

T A 22 Ngũ vị  tôn quan 1980 - 1990 Anh Đức cho 2 

T A 23 Ngũ vị  tôn quan     2 
T A 24 Đình thần quan lớn 1980 - 1990 Tư  giầy, Tâm Cẩn 1 
T A 25 Tứ  phủ Thánh cậu - Chầu 

bà - Cô bé 
1980 - 1990 Anh Đức cho 3 

T 26 Văn Nam thần 1980 - 1990 Thầy Kiêm 1 
T 27 Văn cô, cậu 1980 - 1990 Thầy Kiêm 1 
T 28 Văn Bác Hồ 1980 - 1990 Thầy Kiêm, chú Đức cho 

2013 
1 

T 29 Chầu 1976 Cụ Phán 1976 2 
T 30 Quan hoàng 1976 Cụ Phán 1976 0 
T 31 Giáng tiên kỳ lục, mới V2,  1980 - 1990 Thầy Kiêm 2 

T 32 Giáng tiên kỳ lục, cũ 1980 - 1990 Thầy Kiêm 1 

T 33 Giáng tiên kỳ lục 1980 - 1990 Thầy Kiêm 1 
T 34 Quan tuần 1980 - 1990 Thầy Kiêm, thu tại điện 

nhà 
2 

T 35 Nhập hạ khoảng 
1987 

Thầy Kiêm, thu tại điện 
nhà 

0 

T 36 Công đồng khoảng 
1987 

Thầy Kiêm, thu tại điện 
nhà 

0 
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T 37 Cúng hầu cô Nguyên  khoảng 
1987 

Thầy Kiêm, thu tại điện 
nhà 

0 

T 38 Tuần, Minh Lương, Bát khoảng 
1987 

Kiêm, Phán 1 

T 39 Cô, Cậu khoảng 
1987 

Kiêm 1 

T 40 Tứ vị đại cờn + Cô Chín 1980 - 1990 Thầy Kiêm 1 
T 41 Tam toà khoảng 

1989 
Kiêm, Giáp, Kha 3 

T 42 Tôn quan khoảng 
1989 

Kiêm, Giáp, Kha 0 

T 43 Hoàng khoảng 
1989 

Kiêm, Giáp, Kha 0 

T 44 Ông Mười sau 1990 Thầy Kiêm, anh Tường 
cho 

1 

T 45 Quan lớn đệ nhất sau 1990 Thầy Kiêm, anh Tường 
cho 

0 

T 46 Quan đệ tam sau 1990 Thầy Kiêm, anh Tường 
cho 

0 

T 47 Quan Triệu sau 1990 Thầy Kiêm, anh Tường 
cho 

0 

T 48 Các chầu tặng bác Nguyên 1989 thầy Kiêm, cụ Phán 1 
T A 49 Linh Lang sau 1990 chú Kha, chú Đức cho 

2013 
1 
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Bộ sưu tập này có ba phần chính : 

Những băng nguồn gốc từ thầy Kiêm, bao gồm băng thu những buổi đàm đạo và phỏng 

vấn thầy, băng học bài, thầy hát và bình luận cho tôi từng làn điệu, băng thu trong 

những buổi hầu mà tôi được dự và được phép thu, và băng văn thờ, một phần do thầy 

Kiêm cho tôi thu, hoặc cho tôi những băng mà thầy đã thu lúc thầy hát thờ ở điện nhà. 

Trong bộ sưu tập trên, chúng tôi đã thu được bảy buổi hầu. Nhưng trong số đó có hai 

buổi chất lượng thu rất kém trước khi tôi chuyển sang CD. Tất cả bảy buổi lễ đều do 

thầy Kiêm hát cùng bác Phán, chú Giáp và chú Kha, đều được thu vào năm 1989. Mấy 

năm đầu, thỉnh thoảng tôi được dự một buổi hầu nhưng không được thu. 

Những băng thu với bác Thanh Lâm và bác Bùi Trọng Đang. 

Băng do anh Đức cho với lời chú thích do người nào hát (hoặc không).  

Năm 2013, chú Trương Công Đức ở Phủ Tây Hồ và anh Tường cho thêm tôi một số bản 

văn thờ do thầy Kiêm và chú Kha hát. 

Ngoài ra, trong bộ sưu tập của tôi còn có một số băng ở nguồn khác, không được liệt kê 

trên bảng này : 

Băng do bà con đệ tử khác những nguồn trên cho, chủ yếu là ở bên Pháp. 
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Bốn băng, có lẽ là thu vào những năm sáu mươi, lưu lại tại thư viện Viện Âm nhạc 

(trước ở 32 Nguyễn Thái Học, Hà nội). Tôi cố gắng thu lại trên băng cassette nhưng từ 

cuối những năm tám mươi chất lượng của chúng đã vô cùng xấu, trong tình trạng gần 

như không thể khai thác được.  

Một số băng, đĩa CD và VCD mà cha tôi tìm mua được ở Hà nội vào những năm 2000. 

Toàn bộ những tài liệu trên đã chuyển sang CD mà chúng tôi trích một số bản và làn 

điệu để in trên 2 CD đi kèm cuốn sách này. 

 

1.2.4 Một buổi lễ hầu bóng  

Người ngoại đạo lúc dự một buổi hầu bình thường thấy buổi nào cũng giống na ná buổi 

nào, chứ không hiểu được ngọn ngành. Chỉ có những người hiểu biết mới thấy được 

những điểm dị biệt. Người càng biết nhiều thì càng thấm sâu được các sắc thái về nhạc, 

về lễ, về buổi hầu.  

Xin mở một ngoặc đơn ở đây để nhắc lại rằng, như đã nói ở trên, ngoài buổi hầu của 

con nhang đệ tử tổ chức thường hay được đề cập đến, trong nghi lễ hầu bóng còn tồn tại 

các buổi lễ khác, đó là các lễ tứ phủ trình đồng, hầu chữa bệnh, hầu hội (không kể đến 

lễ đội bát nhang  hoặc lễ gọi hồn mà thỉnh thoảng đồng đền cũng được người ngoại đạo 

nhờ làm lễ). Chỉ duy nhất trong những trường hợp này là đồng thầy làm lễ theo yêu cầu 

của người khác. Tôi không được thu băng lễ tứ phủ trình đồng mà chỉ thu được một 

buổi hầu chữa bệnh, còn lại là những buổi hầu thông thường.  

Tôi xin tả lại ở đây một trong những buổi hầu đã được dự để chúng ta có thể hiểu được 

ngọn ngành trình tự một buổi lễ và phần âm nhạc đi theo. Trong phần miêu tả, chúng tôi 

có liên hệ và so sánh một số chi tiết quan sát được (1989) với những miêu tả được ghi 

chép bởi Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh (1967)58 và Claire Chauvet (1995-

2000)59. 

Buổi hầu đầu tiên mà tôi được phép thu là buổi hầu của bác Kiêm gái, bên chùa Vua. So 

với thời đó, đây là một vấn hầu rất lộng lẫy với bốn nhạc công : thầy Kiêm chơi đàn 

nguyệt và hát, bác Phán chơi nguyệt và gõ, bác Giáp đánh thập lục và bác Kha kéo nhị. 

Tuy nhiên thầy Kiêm bảo tôi là thường chỉ cần nguyệt và gõ là đủ, đây là các cụ « làm 

xôm trò » (chữ của thầy) đấy thôi. Tuy nhiên chất lượng âm thanh của buổi thu này 

không được hoàn chỉnh vì tiếng nhị quá nổi trội so với các nhạc cụ khác và hát. Tôi 

quyết định chọn buổi cô Như hầu tại điện tư ngày 10 tháng năm năm 1989 để miêu tả 

sau đây vì nhiều lý do : Đây cũng là buổi duy nhất trong bảy buổi mà tôi được chứng 
                                                 
58 Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh, tài liệu thông báo riêng. 
59 Chauvet Claire, luận văn tiến sĩ dân tộc học, Du commerce avec les esprits des Quatre Palais (Thương 
lượng và thương mại với thánh thấn Tứ Phủ), Université Paris X – Nanterre, tháng 12 năm 2004. 
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kiến hôm cô Như đến gặp thầy Kiêm, sau đó tôi được đến sớm và ghi được cả phần 

cúng mở đầu. Về phần âm nhạc, dàn nhạc chỉ có nguyệt (thầy Kiêm nguyệt và hát) và 

gõ (bác Phán, gõ và hát).  

 

1.2.4.1 Phần chuẩn bị 
Trước buổi hầu vài tuần lễ, cô Như tới gặp thầy Kiêm, may đúng vào lúc tôi đang ngồi 

đó. Cô Như lúc đó độ khoảng sáu mươi tuổi, là dân buôn bán ở mạn phố Huế. Thường 

người hầu tới hỏi đồng đền hoặc đồng thầy, nhưng vì lúc đó thời thế khó khăn nên thầy 

Kiêm kiêm luôn việc đó như thường lệ. Thầy nói cho cô Như số tiền cần để sửa lễ, phần 

chính của số tiền này dùng để trả những khoản như sắm lộc, cỗ cúng, trả cung văn và 

thầy cúng nếu có, trong trường hợp này cô Như chỉ phải trả một khoản thôi vì buổi hầu 

diễn ra tại điện nhà cô60. 

Cô còn phải mời hai người hầu dâng, theo như tôi biết người hầu không phải trả tiền 

cho họ. Sau đó cô mời các bạn đồng và gia đình tới dự lễ61. Theo lệ cô Như phải ăn 

chay niệm Phật và tránh các việc « xú uế » như quan hệ vợ chồng chẳng hạn vài ngày 

trước khi hầu. Tôi không có tài liệu nào nói đến vài ngày ấy đích thực là bao lâu. 

Maurice Durand cũng chỉ nói đến hôm trước ngày hầu mà thôi62. Trong một cuộc đàm 

đạo, bác Bùi Trọng Đang (cung văn rất giỏi nhưng không có căn theo như bác nói với 

tôi) bảo tôi rằng : « Kể từ lúc người ta ra đồng, việc phải sắm lễ hầu nhất niên nhất lệ 

ám ảnh họ suốt năm. Đến lúc đã định ngày hầu thì từ ngày định đến ngày hầu họ không 

còn quan tâm gì đến việc khác ngoài việc chuẩn bị để hầu, kể cả việc nhà cửa, buôn bán, 

chồng con ». Mặc dù luật lệ không cấm cữ gì, nhưng tâm của người hầu tự giác là rất 

quan trọng. 

Các bà bạn đồng, trong đó có bác Kiêm gái, cũng giúp một tay cho việc chuẩn bị cho 

buổi lễ : mua sắm đồ lễ, nấu nướng, làm cỗ, làm bánh (lộc dâng một số vị thánh trong tứ 

phủ), dọn dẹp và trang trí điện thờ. Họ làm quen việc, chả ai bảo ai, người nào việc nấy. 

Phần quan trọng nhất là cỗ tam sinh bao gồm một con gà trống thiến, một thủ lợn và 

một con vịt, luộc chín. Sau đó đến cỗ sơn trang bao gồm cua, ốc, nghêu, sò, tôm, măng 

tre, cá khô… Có một lần ở Gentilly (Pháp), lúc thụ lộc, một bà cụ cho vào đĩa của tôi 

một cái càng cua, một cụ khác liền bảo ngay : « Chết, cháu nó có căn (đồng) đâu », và 

cụ kia trả lời : « Ôi, chả sao đâu ». Tôi chưa bao giờ được nghe giải thích nguyên nhân 

tại sao người ta lại chuẩn bị những thứ kể trên cho cỗ sơn trang cũng như cỗ tam sinh, 

                                                 
60 Nếu như trong trường hợp buổi hầu diễn ra tại điện thờ chung hoặc trên chùa, tín chủ phải trả thêm một 
khoản tiền nữa gọi là tiền dâng tứ phủ (điện) hoặc cúng chùa. 
61 Theo lệ, lúc lễ bái không bị cấm đoán, mỗi đền có một nhóm con nhang đệ tử của đền mà họ gọi là 
chốn tổ, do một thầy đồng đền làm lễ mở phủ. Người hầu sẽ mời những người trong nhóm này, hoặc về 
sau này họ cũng có thể tự đi lễ và dâng lộc cầu may, không nhất thiết phải được con đồng mời. 
62 Maurice Durand, sách đã dẫn, trang 7. Theo ông, đây là cách thích hợp nhất cho đồng đạt được sự 
thanh thoát của một trẻ em còn trong trắng. 
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nhưng chắc chắn là phải có ý nghĩa của nó. Danh sách lộc chuẩn bị cũng được nói đến 

nhiều trong một số lời văn dâng cung sơn trang. 

Các mâm cỗ được bày trước bàn thờ lúc cung văn cúng, sau đó một phần được mang lại 

vào bếp. Thường thường một cuộc hầu diễn ra trong cả một ngày, buổi sáng để dành 

cho việc chuẩn bị, hầu vào buổi chiều, buổi trưa có một bữa ăn nhẹ, còn thụ lộc là sau 

khi hầu, vào buổi tối, sau khi các cỗ đã được chứng quả trong buổi lễ. 

Mâm cỗ thứ ba là cỗ thập loại chúng sinh, được bày ở ngoài sân, bao gồm nước, cháo, 

bỏng gạo hoặc bỏng ngô, xôi trắng (giống như tôi thấy lúc còn nhỏ ở nhà bà đồng lúc đi 

lễ với bà Mùi), oản, bánh đa, chuối, trầu cau, gạo sống và muối. Điểm chung của cỗ này 

là ngoài trầu cau, tất cả đều màu trắng, như màu của trang phục tang lễ ngoài bắc. Sau 

khi cúng, người ta rắc và ném gạo và muối ra đất. Tôi không thấy cỗ này đầy đủ ở Paris 

mà chỉ có cháo và gạo, muối trên một ban thờ nhỏ ngoài ban công. Theo anh Nguyễn 

C.P., bàn thờ này bình thường là dành cho chầu Cửu, nhưng ở Gentilly, đền lại thờ cô 

Chín, biến thân của chầu Cửu. Tôi chỉ xin miêu tả vậy, nhưng không hiểu nguyên nhân. 

Sau ba mâm cỗ trên là lộc dâng tứ phủ. Trên các tầng của bàn thờ đầy ắp các mâm, đĩa 

và kệ, những thứ không thể thiếu được là hoa quả, bánh trái, hương, nến, thuốc lá, thuốc 

lào, thuốc lá thấm thuốc phiện, rượu, trà, trầu têm cánh phượng, bánh, kẹo, lược, quạt... 

Ngoài ra còn phải chuẩn bị vàng mã và sớ để hóa sau khi cúng. 

Nếu lễ vật thiếu một số thứ thì người hầu cũng không bị thánh quở, như lúc tôi đi xem 

hầu lúc bé, đồ lễ vô cùng nghèo nàn, lộc lá thật là đơn giản, một đĩa trứng luộc và một 

miếng thịt lợn luộc cho ông Ngũ hổ để dưới hạ ban, trầu cau và chút kẹo bánh để dâng 

cô và chầu, và một mâm bỏng gạo và cháo cúng thập loại chúng sinh. Ngược lại dù lễ 

có lộng lẫy và đầy đủ đến đâu, như trong dịp hầu của bác Kiêm gái, thì người ta cũng 

vẫn phải khấn xin các thánh đừng phạt bởi vì người trần mắt thịt thì thế nào cũng bị 

phạm lỗi hoặc quên một thứ gì đó. 

Sau phần cỗ và lộc, trên chiếu hầu chúng ta có thể thấy những dụng cụ sau đặt trên kệ 

nhỏ trước mặt hoặc bên cạnh người hầu : Một bình hương, một bình hoa tươi, hộp tiền 

đựng lộc, một hộp đồ trang sức, một tập sớ, nến, một chai rượu, một gối hầu để người 

hầu chống tay và một đệm nhỏ, một tấm gương nhỏ phủ một vuông vải đỏ. 

Lộc dâng thánh bày trên bàn thờ phải theo hai lệ : màu sắc và lộc đặc trưng tùy theo vị 

thánh.  

Màu sắc là bốn màu tứ phủ, thánh thuộc phủ nào thì lộc dâng phải màu đó : đỏ là cho 

các vị trên phủ thượng thiên, xanh dương là cho các vị nam thần và xanh lam là cho các 

vị nữ thần thuộc nhạc phủ, trắng là cho các vị ở thoải phủ và vàng là cho các vị ở địa 

phủ, chẳng hạn như bánh dẻo hoặc bánh dầy để dâng cô Bơ thoải phủ, bánh cốm dâng  

cô Đôi hay dâng chầu Đệ nhị thượng ngàn.  
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Mỗi vị thánh, theo tích hoặc theo lệ, có một loại lộc đặc trưng : dâng kẹo cho các cậu vì 

tuổi còn nhỏ, dâng thuốc lá tẩm thuốc phiện hoặc trà cho ông Hoàng Bảy vì ông là 

người thưởng thơ thưởng họa nên có lộc gợi nhớ đến nhà nho, gói thuốc lá hoặc cao dán 

chữa đau đầu cho ông Bát Thuốc vì ông có lúc làm thầy lang. Người ta dâng trầu cau 

têm cánh phượng cho chầu Đệ nhị thượng ngàn để màu hợp với khăn áo của ngài.  Đối 

với chầu Lục quê ở Hữu Lũng, Đồng Đăng, vị thánh phù hộ cho người buôn bán, người 

ta dâng nhưng món bánh mặn màu xanh như bánh giò, bánh chưng, thế nhưng tôi đã 

từng thấy có người dâng bánh dầy giò. Cô Bơ thoải phủ, với tính cách yểu điệu,  thường 

có những đồ trang sức như mùi xoa thêu, lược, gương, nước… Trứng sống là lộc dâng 

cho hai quan Thanh xà và Bạch xà, và một thủ lợn cho ông Hổ trên hạ ban. 

Một số văn có liệt kê loại lễ vật cho một số vị thánh, do đó họ có một số lệ để theo, 

nhưng không phải lúc nào cũng có. 

  

1.2.4.2 Trình tự một buổi lễ và trình tự nhạc 
Trước khi cô Như ngồi hầu, thầy Kiêm phải làm lễ cúng, gọi là cúng khao thỉnh. Lễ này 

gồm ba bước : Cúng Phật, cúng cháo cô hồn, và thỉnh tứ phủ. 

Nội dung của ba bước lễ này nhằm một mục đích chung : thay mặt người hầu (cô Như), 

ông thầy xin phép tổ chức buổi hầu. 

Trong lúc cô Như và các bà bạn lo những chi tiết chuẩn bị, thầy Kiêm mặc áo dài nâu 

và vấn khăn xếp, ngồi xếp bằng trước bàn thờ. Thầy Kiêm không còn là cung văn nữa 

mà trở thành ông thầy cúng (anh Nguyễn C.P. trước là thầy cúng làm việc này nhưng 

chưa bao giờ là cung văn).  

Bước đầu tiên là cúng Phật. Thầy không dùng đàn và phách mà sử dụng chuông và mõ 

để tụng một bài kinh Phật. Thế rồi thầy cầm đàn hát bản văn thờ Cúng khao thỉnh tứ 

phủ (hoặc còn gọi là Văn chư vị), bao gồm bốn mục : văn công đồng, cúng sơn trang, 

cúng các quan hạ ban, cúng thập loại chúng sinh. Thầy nói với tôi rằng thỉnh thoảng có 

khi thầy ngâm bài Văn cúng cô hồn của Nguyễn Du, đọc nguyên bản hay thay đổi đi 

một chút. Tôi có một bài này trong bộ sưu tập văn thầy Kiêm để lại. 

Sau lễ cúng cô hồn và ném gạo muối, buổi hầu có thể bắt đầu. 

Trong mỗi một buổi hầu, rất nhiều vị thánh được kêu và giáng vào người hầu. Có hai 

loại giáng : tráng bóng (không mở khăn) và giáng thật sự (mở khăn). Cung văn và hầu 

dâng ngồi vào chỗ đã định. Cô Như, hiện mặc một bộ đồ trắng tuyền, ngồi ngự trước 

bàn thờ, hai người hầu dâng hai bên, công chúng ngồi đằng sau xung quanh chiếu hầu. 

Hai người hầu dâng châm nến, thắp hương và lật tấm vải đỏ phủ tấm gương trên kệ 

trước mặt cô Như. Cô cầm một vuông vải đỏ trên hai tay, lạy bàn thờ, sau đó quay hai 

bên phải trái và nói « xin  phép thầy và các bác cho em được bắt đầu (buổi hầu) ạ ». 
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Thầy Kiêm gõ một hồi chuông, cô phủ tấm vải đỏ trùm lên đầu. Buổi hầu bắt đầu từ 

giây phút này : người hầu, là cô Như, đang từ người trần mắt thịt, kể từ lúc phủ tấm vải 

đỏ lên trên đầu (phủ diện), trở thành « ghế quan », một cơ thể « rỗng », không còn 

« phần hồn » của mình nữa mà nhường chỗ cho linh của tứ phủ nhập vào.  

Thầy Kiêm hát câu triệu thỉnh theo nhịp trống và cảnh của bác Phán và các thánh nhập 

vào theo một trình tự nhất định.  

Sau đây tôi xin trình bày bản sơ kết phần hầu và phần âm nhạc, hay nói cách khác là các 

làn điệu cung văn phải hát trong từng giai đoạn của vấn hầu bao gồm nhiều giá đồng. 

Diễn biến lễ và nhạc trong buổi hầu của cô Như 

Chúng tôi xin miêu tả ở đây phần lễ và phần nhạc của cả buổi hầu. Bản tổng kết hàng 

nào hát điệu nào sẽ được liệt kê trong phần « Điệu dùng trong một văn hầu » tiếp theo. 

Phần thứ nhất - Cúng : Lễ cúng bao gồm tụng kinh Phật, hát khao thỉnh tứ phủ (văn 

công đồng) và hát văn cúng cô hồn để làm lễ. 

Phần thứ hai - Buổi lễ với cô Như bắt đầu sau khi cúng. 

Phần hát Chú thích Thánh 
thuộc 
phủ 

Thứ 
bậc 

Tên vị thánh 

     
          

Tam toà thánh mẫu 
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Thiên I Đệ nhất thượng 

thiên 
Dọc hai câu         

Tụng kinh Nam mô A di đà Phật Theo thầy giải 
thích, trong tích 
có lúc ngài đi tu 

      

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Nhạc II Đệ nhị thượng 

ngàn 

Tụng kinh Nam mô A di đà Phật         

Câu hát thăng         
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Thoải III Đệ tam thoải 

phủ 
Tụng kinh Nam mô A di đà Phật         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Ngũ vị tôn quan 
Câu triệu thỉnh nhịp sai Kêu ngài đến lúc 

người hầu tung 
khăn phủ diện ra  

Thiên I Quan đệ nhất 
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Dọc Hầu dâng lên 
khăn áo 

      

Hương - Bái Làm lễ lạy bàn 
thờ tứ phủ 

      

Lưu thủy Múa long đao       
Sai khai quang (thư hương) Thư hương long 

đao 
      

Phú Ngài ngự thưởng 
văn 

      

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung Ngài thăng       
Câu triệu thỉnh nhịp sai vị này hiếm về Nhạc I Quan giám sát 

thượng ngàn 

Dọc         
Hương - Bái         

Lưu thủy         
Sai khai quang (thư hương)         

Lưu thủy         
Phú         

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Thoải III Quan bơ 

Dọc        
Hương - Bái       

Lưu thủy         
Sai khai quang (thư hương)         

Phú         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Địa IV Quan Đệ tứ 

Câu triệu thỉnh nhịp sai Quan lớn tuần 
hầu như ai cũng 

giáng 

Des 
Terres 

V Quan lớn Tuần 
Tranh 

Dọc         
Hương - Bái         

Lưu thủy         
Phú         

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Các Chầu 
Câu triệu thỉnh nhịp sai 

Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 
Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Thiên I Chầu đệ nhất 

Câu triệu thỉnh nhịp sai   Nhạc II Chầu đệ nhị 
Xá Điệu dành cho 

thánh thuộc nhạc 
phủ 

      

Hương - Bái         

Sai khai quang (thư hương)         
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Xá chuyển sang Song đăng Múa mồi. Bài 
Song đăng là của 
thầy Kiêm sáng 
tác trên điệu xá 

      

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         
Câu triệu thỉnh nhịp sai Vị này nguồn 

gốc nhân thần, 
hiếm về 

Thoải  III Chầu đệ tam - 
Quận chúa Bạch 

lan 
Dọc         

Vãn - Cờn Oán         
Hương - Bái         

Sai khai quang (thư hương)         
Phú, rồi Vãn Hiếm hát cho nữ 

thần. Vãn vì số 
phận buồn. 

      

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Địa IV Chầu đệ tứ 

Câu triệu thỉnh nhịp sai   Nhạc VI Chầu lục 
Xá Thượng         
Hương - Bái         

Sai khai quang (thư hương)         
Chèo đò Hơi lạ, vì điệu 

chèo đò thường 
dùng cho thoải 

phủ 

      

Xá         

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         
Câu triệu thỉnh nhịp sai Vị này ít khi 

xuống ngay sau 
chầu lục 

Nhạc VI Chúa lục 

Xá nhịp một         
Hương - Bái         

Sai khai quang (thư hương)         
Múa xá cổ chuyển sang Song đăng Múa mồi       

Xá nhịp một, hai câu dọc         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Địa VIII Chầu bát 

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Địa X Chầu mười 
Đồng mỏ 

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Địa X Chầu mười  

Câu triệu thỉnh nhịp sai   Nhạc XII Chầu bé Bắc Lệ 
Xá nhịp một         
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Hương - Bái         
Sai khai quang (thư hương)         

Múa quạt         
Xá nhịp một         

Cờn oán         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Ông Hoàng (Thập vị hoàng tử) 
Câu triệu thỉnh nhịp sai 

Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 
Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Thiên I Ông đệ nhất 

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Nhạc II Ông đôi thượng 

Câu triệu thỉnh nhịp sai   Du Ciel I Hoàng Bơ 
Dọc         

Hương - Bái         
Sai khai quang (thư hương)         

Lưu thủy Múa hèo (cưỡi 
ngựa) 

      

Chuốc rượu Bài này đặc tả 
chuốc rượu 

Hoàng 

      

Phú         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Địa VII Hoàng Bảy Bảo 
Hà 

Câu triệu thỉnh nhịp sai   Địa X Hoàng Mười 
Nghệ an 

Dọc         
Hương - Bái         

Sai khai quang (thư hương)         
Lưu thủy Múa hèo (cưỡi 

ngựa) 
      

Sai khai quang (thư hương)         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Các cô 
Câu triệu thỉnh nhịp sai 

Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 
Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Thiên I Cô Đệ nhất 

Câu triệu thỉnh nhịp sai 
Câu hát thăng trên cùng nhịp sai 

Kêu ngài nhưng 
ngài không giáng 

Địa II Cô Đôi thượng 

Câu triệu thỉnh nhịp sai Một vị cùng 
hàng với cô Bơ 
thoải nhưng là 
thánh bản địa 

đồng bằng Bắc 
bộ 

Thoải III Cô Ba Bông 

Dọc         
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Hương - Bái         
Sai khai quang (thư hương)         

Cờn oán         
Chèo đò, sang cờn         

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung        
Câu triệu thỉnh nhịp sai Một vị cùng 

hàng với cô Bé 
(thường là nhạc 
phủ) nhưng là 
thánh bản địa 

đồng bằng Bắc 
bộ 

Thoải XII Cô Bé Tây Hồ 

Xá nhịp một         
Hương - Bái         

Sai khai quang (thư hương)         
Lưu thủy - xá         

Múa hoa Vì quê cô ở làng 
Nhật Tân, Tây 

Hồ 

      

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung   

  

    

Các cậu 
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Thiên I Cậu Quận 

Dọc         
Hương - Bái         

Sai khai quang (thư hương)         
Phú         

Chuốc rượu - Ngâm         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

  

Buổi hầu này có thể coi như một ví dụ điển hình về hầu bóng Hà nội thời đó. Theo như 

các cụ bình luận, buổi hầu không lâu lắm, rất nhanh gọn và nhẹ nhàng. Trong hàng 

thánh giáng, tôi xin nhấn mạnh một điểm quan trọng : có một số vị không thường thấy 

giáng, cũng như chưa bao giờ được kể tới trong các công trình nghiên cứu khác, như cô 

Ba bông, cô Bé Tây hồ, Chúa Lục, Quận chúa Bạch Lan, quan Giám sát…  

  

1.2.4.3 Trích đoạn một giá đồng : chi tiết nhạc và lễ 
Trong bảng liệt kê trên, ta thấy có hai trường hợp biểu hiện sự có mặt của thánh : một là 

ngài không về (chữ của các cụ), người hầu không hất tấm vải đỏ phủ diện ra và cung 

văn hát triệu thỉnh và hát thăng luôn; và trường hợp ngài về (hoặc giáng) và ngự đồng, 

người hầu hất tấm vải phủ diện ra và làm lễ.  
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Tuy nhiên, Ida Simon-Barouh (đối thoại riêng) cho rằng Tam tòa thánh mẫu là lúc nào 

cũng về nhưng không ngự mà chỉ về dưới vải phủ diện. Tôi nhớ là thầy Kiêm dùng chữ 

tráng bóng cho Tam tòa Thánh Mẫu nhưng không có giải thích chính xác hơn. Tuy 

nhiên, để nghiệm ra điều này, ta có thể so sánh giữa câu hát lúc các vị khác không về 

(câu triệu thỉnh và câu Thánh giá hồi cung), và kinh cúng Phật lúc Tam tòa Thánh mẫu 

tráng bóng. Vậy là có  ba trường hợp khác nhau :  

Kêu và giáng, không hất vải phủ diện : không về. 

Kêu, tụng kinh và giáng, không hất vải phủ diện, duy nhất trong trường hợp Tam tòa 

Thánh Mẫu : tráng bóng. 

Kêu, hất vải phủ diện : thánh ngự đồng (còn nói là thánh giáng, hoặc ngài về).    

Khi một vị thánh giáng xuống người hầu và ngự (người hầu lật tấm vải đỏ ra khỏi đầu), 

ta gọi là một giá đồng. Giá đồng lâu hay chóng tùy theo vị thánh, tùy theo người hầu, 

tùy theo cung văn và tùy theo công chúng. Thường một giá kéo dài độ mươi mười 

lăm phút, có thể thỉnh thoảng lâu hơn. Như ta vừa thấy ở trên, mỗi một giá đều phải 

theo một trình tự nhất định về thủ tục lễ bái, và cung văn phải hát nhạc theo lễ.  

Chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết một giá đồng để có thể bắt đầu bước tìm hiểu về kỹ 

thuật của cung văn :  

Nhạc và lễ trong một giá đồng 

LỄ   NHẠC 

Giai đoạn thứ nhất: Kêu thánh giáng     

Người hầu đảo dưới khăn phủ diện, ra 
dấu từng vị thánh được cung văn kêu và 
dừng lại ở bậc của vị thánh sẽ giáng 
(chẳng hạn hai ngón tay cho hàng đệ nhị. 

  

Cung văn đàn và gõ nhịp sai để hát câu 
triệu thỉnh. Lời thơ của câu này hoặc 
kêu trực tiếp tên vị thánh được kêu, 
hoặc rút từ bản văn của vị thánh đó. 
Đàn nguyệt không chơi hoặc chơi nhịp 
hòa thanh đệm theo nhạc cụ gõ. 

Giai đoạn thứ hai: Thánh ngự đồng: 
lên khăn áo 

    

Người hầu hất vải phủ diện. Các người 
hầu dâng bắt đầu lên khăn áo theo tích 
của vị thánh ngự. 

  

Cung văn hát cùng đàn nguyệt và gõ 
bản văn của vị thánh đó, hoặc ứng đối 
văn trên làn điệu đặc trưng được dùng 
trong lúc lên khăn áo và sau khi làm lễ 
hoặc sau khi múa. Đó là những làn điệu 
mà thầy Kiêm gọi là làn điệu cơ bản 
của hát văn, đặc trưng cho nguồn gốc 
của từng vị thánh: dọc là điệu có thể 
hát cho nhiều vị, xá dành cho nữ thần 
nhạc phủ, phú dành cho nam thần, cờn 
dành cho nữ thần thoải phủ. 

Giai đoạn thứ ba: Làm lễ     
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Ngài đứng dậy làm lễ, lạy trước bàn thờ. 

  

Cung văn điểm theo nhịp lạy Hưng – 
Bái (lễ đứng – lễ quỳ). Nhưng có khi 
(trường hợp quan Bơ lúc cô Như hầu 
chẳng hạn) hát cùng một bản nhạc lễ 
Lưu thủy và để múa luôn trên cùng một 
điệu. 

Giai đoạn thứ tư: Múa     

Mỗi vị có một điệu múa riêng, thường 
với một đạo cụ (mái chèo, long đao, hèo, 
quạt, mồi, hoa… tùy theo tích). Trước 
khi múa ngài thư hương cho đạo cụ.   

Lúc thư hương đạo cụ cung văn có thể 
hát nhịp sai, hoặc hát luôn điệu cho 
múa: Lưu thủy cho nam thần, còn mỗi 
nữ thần có bài riêng cho từng điệu múa. 

Giai đoạn thứ năm: Làm việc quan     

Sau khi múa, thánh ngồi ngự lại trên 
chiếu hầu trước bàn thờ: nghe văn, 
thưởng thơ, thưởng rượu, nghe cầu và 
ban phúc, phát lộc. 

  Cung văn lấy lại lời văn của thánh đang 
ngự hát trên làn điệu đặc trưng như 
trong giai đoạn hai. 

Giai đoạn thứ sáu: Thăng     

Người hầu cầm lấy tấm vải phủ diện, 
chào con nhang đệ tử và thăng.  

  Cung văn ngừng ngay điệu đang hát và 
chuyển sang câu tiễn biệt « Thánh giá 
hồi cung ». Sau đó bắt ngay sang nhịp 
sai để cầu vị tiếp theo. 

 

Việc cung văn phải tôn trọng sự hài hòa giữa nhạc và trang phục,  nhạc và múa, nhạc và 

nghi thức thuộc về phần lề lối của nghi lễ, theo truyền thống là không thể xê dịch. 

 

Trong giai đoạn thứ nhất: Kêu thánh giáng : cung văn kêu tên của vị thánh,  chẳng hạn 

như : 

Đệ nhất thiên tiên con thỉnh mời, Đệ nhất thiên tiên  

Cung văn cũng có thể hát hai câu trích trong bản văn của vị thánh được kêu, chẳng hạn 

như trong ví dụ sau : 

♫  Câu triệu thỉnh hát trên lời văn Chốn hồng nhan (băng cô Thái 
hầu) 

Cung văn chỉ nói là họ hát nhịp sai, nhưng nếu phân tích ra (chúng ta sẽ có dịp trở lại 

một cách chi tiết hơn trên phần phân tích âm nhạc và làn điệu), chúng ta thấy rằng bản 

chất của câu thỉnh thánh là hát một lời văn trên giai điệu và cấu trúc đảo từ đặc trưng 

của điệu dọc nhưng được hát thật nhanh và gấp rút trên nhịp sai. 

Câu thỉnh thánh được hát trên nhịp sai, ghi âm như sau : , 

Nhịp sai, đánh cơ bản 
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Nếu ta nhìn kỹ, ta thấy là bản chất của nhịp sai là nhịp một nhưng chơi thật nhanh và 

gấp rút, chúng tôi thấy rằng nó rất gần với nhịp trống ngũ liên trong truyền thống làng 

quê ở đồng bằng Bắc bộ, được đánh lên trong làng những khi có vấn đề khẩn cấp và 

trầm trọng (vỡ đê chẳng hạn). 

Với những vị thánh quan trọng trong hàng tứ phủ, cung văn có thể hát thẳng văn của 

thánh hoặc kêu trực tiếp tên ngài. Tuy nhiên, tùy theo bà đồng, hoặc nhiều khi trên một 

bậc thánh có thể có nhiều biến thân (avatar theo chữ của Pierre-Jean Simon và Ida 

Simon-Barouh), cung văn chỉ kêu hàng của thánh (không thay đổi vì phải theo thứ tự), 

sau đó người hầu dâng nói nhỏ cho cung văn tên đích thực của vị thánh giáng để cung 

văn ứng biến lời văn. Đây cũng là một điểm quan trọng cần lưu ý, một trong những 

phương pháp ứng biến do cung văn sử dụng. 

Như đã đề cập tới, lời kêu của cung văn (cùng với hai người hầu dâng) có thể đạt được 

ba kết quả : thánh không giáng, thánh tráng bóng dưới khăn vải đỏ mà không ngự, thánh 

giáng và ngự. 

Nếu ngài ngự, chúng ta qua giai đoạn hai là giai đoạn lên khăn áo63. Bộ đồ trắng của cô 

Như được giữ nguyên từ đầu đến cuối buổi hầu, hai người hầu dâng mỗi lần thay khăn 

áo sẽ mặc một bộ ra ngoài từ trên xuống dưới : khăn (mỗi vị một kiểu khăn khác nhau), 

áo, đai, mũ, quầy (chầu) trang sức, thẻ ngà (các hàng quan)…, tùy theo từng vị. Chúng 

ta có thể có một ý niệm chính xác về trang phục của một người có đồng theo kiểm kê 

hòm khăn áo thực hiện bởi Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh tại Saint Livrade. 

Tuy nhiên, trong thực tế, các tín chủ có thể tùy tiền biện lễ : đồng nhà quê hoặc các bà 

đồng bạn của bà Mùi thời chiến tranh chỉ có một hòm rất nhỏ, cho đến hai hoặc ba hòm 

như thời các cụ mà tôi gặp cuối những năm tám mươi. Đối với nhiều tín chủ không có 

điều kiện kinh tế (có người mất hàng mười năm mới may sắm được số lượng tối thiểu 

cần thiết), họ chỉ cần có sáu bảy bộ áo là có thể tạm hầu được vì điều quan trọng là mỗi 

phủ phải có một mầu, nhưng không vì thế mà buổi hầu của họ kém phần thiêng liêng và 

quan trọng đối với họ. 

Trong giai đoạn thứ hai, tương đối lâu, cung văn chuyển sang hát dọc, hoặc phú, hoặc 

xá, hoặc cờn tùy theo nguồn gốc của vị thánh giáng. Cũng ở giai đoạn này mà cung 

văn phải quan sát để tôn trọng sự ăn khớp và tương ứng của nhạc và tích, từ tích ảnh 

                                                 
63 Không bao giờ ta được dùng chữ mặc quần áo để chỉ giai đoạn này, mà phải dùng từ lên khăn áo. Chữ 
« quần » không bao giờ được nói đến. 
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hưởng sang trang phục, tương ứng nhạc và nghi thức, cũng như trạng thái tâm lý 

của người hầu. 

Sau khi lên khăn áo, chuyển sang giai đoạn ba, ngài đứng dậy làm lễ, vái trước bàn thờ 

(năm lậy cho nam thần và ba lậy cho nữ thần), cầm đạo cụ, thư hương (ban phép bằng 

hương) cho đạo cụ, và múa. Cung văn điểm theo, như được nêu trên, bằng cách hô 

« hưng bái hưng » theo nhịp lễ.  

Thế rồi ngài chuyển sang múa, giai đoạn bốn. Để theo điệu múa của nam thần (múa 

hèo, múa long đao, múa cung, múa kiếm…), cung văn thường chơi bản Lưu thủy với 

nguyệt và gõ. Như chúng ta đã biết, Lưu thủy là một điệu nhạc lễ rất phổ biến trong các 

dàn nhạc cổ truyền Việt nam. Với các điệu múa của nữ thần, mỗi bài múa có thể coi là 

một bài hát riêng, có những bài được sáng tác với tên tác giả64 : múa quạt, múa lụa, múa 

mồi, múa chèo đò (có lẽ là điệu cổ nhất ?), múa hoa, tùy theo tích của từng vị65. Đặc 

điểm của nhạc múa trong chầu văn là vai trò của nhạc cụ gõ thường không phải là chủ 

yếu, nhịp điệu chỉ để là theo giai điệu. 

Sau khi múa, thánh ngồi ngự lại trên chiếu hầu trước bàn thờ: nghe văn, thưởng thơ, 

thưởng rượu, nghe cầu và ban phúc, phát lộc. Đây là một giai đoạn dài như giai đoạn hai 

(lên khăn áo), do đó cung văn lấy lại lời văn của thánh đang ngự hát trên làn điệu như 

trong giai đoạn hai : đó cũng chính là những làn điệu cho phép cung văn được ứng tấu 

nhiều nhất. Trong tài liệu (ghi âm và văn) của thầy Kiêm để lại, tôi có một số bài riêng 

để dành cho một số vị thánh, chẳng hạn như Chuốc rượu, Đánh tổ tôm, Đánh tam cúc, 

Thả lưới,… mà thầy dùng để hát trên điệu phú. 

Giai đoại cuối, giai đoạn thứ sáu của một giá đồng, diễn ra rất nhanh : Để tiễn ngài đi 

sau khi làm việc quan, cung văn chỉ có một câu hát Thánh giá hồi cung. Nếu cung văn 

đoán được lúc ngài sắp thăng (ngài ra dấu chào cử tọa), họ có thể hát nhanh lên câu 

đang hát trước khi chuyển sang câu này, nhưng thỉnh thoảng ngài thăng rất nhanh, cung 

văn phải ngừng ngay câu đang hát dở để kịp theo cử động phủ khăn vải đỏ dấu hiệu 

ngài thăng, để chuyển ngay sang điệu sai kêu vị tiếp theo. 

Câu hát lúc thánh thăng Thánh giá hồi cung 

 

 

 

 

                                                 
64 Barley Norton có nêu một số bản có tên tác giả, trong đó có bản Song đăng của thầy Kiêm mà tác giả 
gặp năm 1998, sách đã dẫn, trang 147. 
65 Ngô Đức Thịnh, sách đã dấn, có một chương miêu tả kỹ càng các điệu múa trong một buổi hầu. 
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Chúng ta vừa thực hiện một bước quan trọng trong quá trình tìm hiểu bản chất của nghệ 

thuật hát văn và nghi lễ hầu bóng bằng cách phân tích song song giữa nhạc và lễ như 

trên. Đây là phương pháp duy nhất cho phép ta có thể tóm tắt phần cấu trúc âm nhạc 

của một giá đồng : ta có thể thấy rằng  phần âm nhạc  là hoàn toàn giống nhau trong 

các giai đoạn 1 (kêu thánh giáng), 3 (hương – bái), và 6 (giai điệu và tiết tấu giống 

nhau, chỉ có lời văn phải đổi ở giai đoạn 1, kêu). Như vậy là cung văn được ngẫu 

hứng và biến tấu (trên một số luật lệ nhất định) ở các giai đoạn 2 (khăn áo), 4 (múa) 

và 5 (làm việc quan). 

Vậy cung văn làm sao để có thể biến tấu để đàn và hát trong vòng từ bốn đến sáu tiếng 

mà không làm các vị thánh bị chán, cử tọa thấy nhàm ? Làm sao họ bảo đảm được 

khoảng không thiêng liêng và âm nhạc cho buổi lễ được thành công ?  

1.2.5 Bố cục của một dàn nhạc chầu văn 

Những nhạc cụ nào là không thể thiếu được trong một buổi chầu ? Trong dàn nhạc hát 

văn truyền thống, như ta đã thấy ở trên, và theo các thầy cung văn trường phái cổ, chỉ 

cần có một cung văn chính hát và đàn, cung văn thứ hai chơi nhạc cụ gõ và thỉnh thoảng 

hát theo. Nếu người hầu có phương tiện vật chất, họ có thể mời thêm nhạc công để chơi 

nhị, sáo, thập lục…, đó là trường hợp điển hình ở Sài gòn từ sau những năm bảy 

mươi và từ hồi mở cửa, không như thời tôi đi điền dã. Ngô Đức Thịnh có quan sát sự 

hiện diện của thanh la, rất hiếm khi thấy vào những năm trước khi mở cửa. Lúc đó nhạc 

gõ chủ yếu chỉ có phách, cảnh và trống con. Thỉnh thoảng ta có thấy lệnh cổ (trống lớn) 

và trống chầu, cũng như là chuông và mõ để điểm xuyết cho những lúc đặc biệt như lúc 

quan lớn lễ, lúc tụng kinh Phật ở lễ cúng và lúc tráng bóng Tam tòa Thánh Mẫu. Lúc tôi 

dự hầu giấu khi còn bé ở nhà bà đồng, hoặc là theo bộ phim của Pierre-Jean Simon và 

Ida Simon-Barouh66, hay quan sát của Ngô Đức Thịnh và Phạm Văn Ty67, người ta chỉ 

cần có gõ và hát một số câu. Khi tôi dự lễ ở đền Gentilly, cùng với nhạc trên băng 

cassette, người chịu trách nhiệm thay băng, mà các cụ gọi là cung văn, đảm nhiệm gõ 

nhịp khi cần thiết (nhịp sai, và nhịp lúc múa, « cho rôm rả » theo như chữ của các cụ). 

Cung văn có thể hát với gõ không có đàn, nhưng hiếm khi chỉ có đàn mà không có 

gõ. Lúc thầy Kiêm có một mình, thầy hát và đàn, đệm gõ lúc hát bằng cách cầm que gõ 

giữa hai ngón chân để giữ nhịp, và lúc thỉnh thánh thì thầy bỏ đàn để đánh phách và 

cảnh. Lúc quan trọng nhất trước khi hầu là cúng cũng chỉ có nhạc cụ gõ mà thôi. Đúng 

là cung văn đã hát văn để có giai điệu, nên cần cầm nhịp bằng gõ, sau mới đến đàn. 

                                                 
66 Pierre-Jean Simon, Ida Simon-Barouh et Roger Morillère, Les Génies de Quatre-Palais, Các vị thánh 
tứ phủ, Phim dân tộc học, Comité du Film Ethnographique/Musée de l'Homme, 1969. 
67 Ngô Đức Thịnh chủ biên, sách đã dẫn 
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Đây cũng là một đặc điểm thuộc về tính thích ứng của hoạt động văn hóa dân gian 

mà các nghệ nhân hát văn sử dụng một cách rất thoáng và rất có hiệu quả. 

Tôi nghĩ rằng có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ giữa vai trò của việc sử dụng nhạc cụ 

gõ và lễ nhập đồng, nhưng không đơn giản như quan niệm thường thấy « gõ kích động - 

nhập đồng ». Có rất nhiều sắc thái và khía cạnh mà ta có thể phân tích trong mối quan 

hệ này : một mặt, đúng là nhịp sai (cùng nhịp với trống ngũ liên với tính chất thúc giục, 

hồi hộp), được sử dụng với phách và đặc biệt là cảnh, dụng cụ của thầy cúng trong dân 

gian, là nhịp đặc trưng phải dùng lúc thỉnh thánh, là giai đoạn ngắn nhất trong một giá 

hầu. Tuy nhiên phần nghệ thuật âm nhạc với những kỹ thuật ứng tác và sáng tác rất phát 

triển là phần chiếm nhiều thời gian nhất trong một buổi hầu.  

Một mặt khác, trong thực tế, ta thấy rằng biết gõ một số nhạc cụ gõ (cùng với băng 

cassette, hoặc cùng một số bài hát văn) và hát một số điệu đơn giản là trong tầm tay với 

của nhiều người, nếu đi lễ nhiều và thích học là họ có thể chơi được, trong khi đó muốn 

chơi được nguyệt là cần một cung văn chuyên nghiệp hơn vì phải biết vừa đàn vừa hát. 

Một ví dụ điển hình khác để chứng minh cho giả thiết này là lúc tôi xuống bác Thanh 

Lâm ở dưới Nam định, lúc bác hát chỉ gõ mà thôi nên hát rất nhanh và làn điệu không 

thay đổi nhiều, không nhiều hoa lá như các cung văn Hà nội với tài năng chơi đàn 

nguyệt. 

Sau đàn nguyệt, cơ cấu của dàn nhạc có vẻ thoải mái hơn nếu muốn thêm một nhạc cụ 

khác, tùy theo hoàn cảnh. Bác Phán (sáo), bác Kha (đàn nhị), bác Giáp (thập lục) đến 

tham gia một buổi hầu nếu có thể được, nghĩ rằng âm nhạc càng lộng lẫy thì người dâng 

văn (cung văn) càng có phúc. Theo như những băng ghi âm của tôi, những người hát 

cùng hoặc nhạc cụ khác thêm vào chỉ chơi hoa lá thêm hoặc chơi bè tòng, họ chơi 

lúc theo nguyệt lúc theo hát, thỉnh thoảng chơi thay cho nguyệt một đoạn để cho 

cung văn chính được nghỉ ngơi.  

Vậy ta có thể tóm tắt sơ lược về thể thức sử dụng nhạc cụ trong một buổi hầu như sau : 

Tầm quan trọng của từng loại nhạc cụ trong hát văn 

 

Số 1 : quan trọng và không thể thiếu được, các số sau là phần biến tấu, cung văn có thể 

thêm vào theo trình tự các nhạc cụ khác tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của người hầu. 
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Hiện tượng đồng đại về phương thức sử dụng nhạc cụ này là một trong những phương 

tiện giúp chúng ta suy ra một kết luận có tính chất lịch đại về quá trình phát triển của 

nghi lễ hầu bóng, từ lúc rất đơn giản cho đến bộ mặt ngày nay.  

 

1.2.6 Nhạc cụ và cách thức trình diễn 

Nhiệm vụ đầu tiên của cung văn là hát, nhưng vì buổi hầu thường kéo dài bốn năm 

tiếng, nên vai trò của các nhạc cụ cũng rất là quan trọng. Một cung văn nổi tiếng là phải 

đạt cả hai tiêu chuẩn đàn ngọt và hát hay. 

Theo cách phân loại của nghệ nhân theo thực tế, nhạc cụ cổ truyền Việt nam có hai 

nhóm : đàn (giai điệu) và nhạc cụ gõ. Phách, cảnh, trống là những nhạc cụ gõ được 

dùng phổ biến nhất trong hát văn thời đó. Về đàn, thường chỉ có đàn nguyệt, sau đó mới 

thêm vào một số đàn khác như thập lục, nhị, sáo. 

Phách là một tấm tre già (cũng có phách làm bằng gỗ), dài độ ba mươi phân, rộng độ 

bốn phân, dày độ gần hai phân, hai đầu phách có hai chân cũng cùng làm bằng khúc tre 

ấy tạc liền khối. Phách còn được dùng trong hát ả đào. 

Cảnh là một cái cồng rất nhỏ, như một chiếc đĩa hình tròn đường kính độ mươi đến 

mười lăm phân có thành xung quanh, là một nhạc cụ mà thầy cúng rất hay dùng. Hồi đó, 

có khi thầy Kiêm dùng một cái đĩa tráng men thay cảnh, vì không muốn mang theo 

bằng chứng dụng cụ cúng bái (cảnh) theo người. 

Trống bản (hoặc còn gọi là trống ban) là một chiếc trống hai mặt, kích thước tương đối 

nhỏ, đường kính từ hai mươi đến ba mươi phân và cao độ mười phân. Mặt trống, 

thường làm bằng da trâu, rất căng, lúc đánh tiếng tương đối căng : toong, toong. Còn 

một loại thứ hai là trống chầu, đường kính còn nhỏ hơn nữa nhưng cao hơn, âm hưởng 

trầm hơn, các cung văn có thể dùng một trong hai loại hoặc cả hai trong một buổi chầu. 

Cung văn thường để phách trước mặt, chiếc cảnh ở bên phải, và dùng ba chiếc que nhỏ 

để chơi : tay phải cầm hai que, một que kẹp giữa ngón cả và ngón hai, que thứ hai kẹp 

giữa ngón giữa và ngón đeo nhẫn, còn tay trái cầm một que, cả ba cùng chơi một lúc tùy 

theo nhịp và hát. Trống thường ở bên cạnh cùng với một dùi, thường cung văn điểm 

trống bằng tay phải, sau khi bỏ hai que đánh phách và cảnh nghỉ. Hoặc cũng có khi 

cung văn để cảnh lên trên trống ban và gõ để tạo thành một âm kép có tiếng rung của 

màng trống ở trong. 

Ảnh phách, cảnh, trống. 
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Ảnh của tác giả 

 

Nhạc cụ không thể thiếu được trong hát văn chính là đàn nguyệt, trong nam gọi là đàn 

kìm68. Nguyệt có thể chơi trong các dàn nhạc bát âm hoặc dàn nhạc tài tử, nhưng  trong 

nhạc chầu văn là đàn nguyệt biểu hiện bản sắc rõ ràng nhất. Thậm chí chúng ta có thể 

nói rằng đàn nguyệt là biểu tượng của âm nhạc hát văn từ hơn một thế kỷ nay, âm thanh 

trầm và ấm cùng khả năng biến tấu vô tận của đàn nguyệt là một đồng minh không thể 

thiếu được cho cung văn hát hầu thánh. Các cụ thường giải thích là tên đàn do bầu vang 

hình trăng tròn. 

Đàn nguyệt, thuộc loại nhạc cụ dây gẩy, thường hay được coi là đàn từ Trung hoa. Tuy 

nhiên, nếu chúng ta đi vào so sánh chi tiết, đàn nguyệt Việt nam không còn nhiều điểm 

chung với yue qin (nguyệt cầm) và ruan qin (nguyễn cầm) của Trung hoa69 : yue qin từ 

thời cổ thường có cần ngắn hơn và bốn dây giống với đàn tứ của ta, ruan qin cần 

thường cũng ngắn  với bốn dây, nhưng trong cả hai kiểu đều có ngựa đàn rất thấp. Nếu 

như ta tìm hiểu kỹ hơn với các láng giềng khác thì ta thấy rằng có loại đàn nguyệt của 

Nhật tại bảo tàng Shoso-in ở Nara (khoảng năm 600 – 900), và một kiểu ruan qin đời 

Thanh có cần dài hơn một chút và bốn dây chụm gần thành hai là có hơi hướng giống 

đàn nguyệt Việt nam, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. So với tất cả các nhạc cụ 

                                                 
68 Lê Huy-Huy Trân, sách đã dẫn 
69 Lê Ylinh và François Picard, The moonluth role in the hát văn repertoire, (Vai trò của đàn nguyệt trong 
âm nhạc hát văn), bài tham luận tại hội nghị âm nhạc hàng năm của CHIME FONDATION, Leiden, Hà 
Lan, tháng 9 năm 2012. Bài viết có thể được tham khảo trên mạng: http://www.plm.paris-
sorbonne.fr/spip.php?article590 
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kể trên, đàn nguyệt Việt nam có đặc trưng là cần rất dài, phím đàn rất cao, và chỉ có hai 

dây : ba điểm này gần với đàn chapey ở Campuchia, chứ không còn dính dáng đến các 

tổ tiên ở phía bắc. Đặc điểm duy nhất về mặt cấu trúc mà đàn nguyệt giữ lại của ruan cổ 

là bầu vang hình trăng tròn và không có lỗ thoát âm. Qua việc so sánh chi tiết này, khi 

chưa tìm được nguồn tư liệu về xuất xứ về phía Việt nam, ta có thể giả định rằng  được 

rằng các nghệ nhân Việt nam đã cải tiến trên cơ sở những nhạc cụ đã có để tạo ra được 

một nhạc cụ thích hợp với mỹ cảm Việt nam. Theo như các cụ, đàn nguyệt trước có bốn 

dây, nhưng nghệ nhân chỉ dùng hai dây mà thôi. 

 

Ảnh nghệ nhân chơi đàn nguyệt 

 

Ảnh của tác giả, Nam định, 11/2011 

Chúng tôi xin trích phần miêu tả đàn nguyệt theo Lê Huy và Huy Trân : «…bầu vang 

đàn  tương đối rộng và mỏng (đường kính 36 phân và chiều cao 6 phân), không có lỗ 

thoát âm, trên đó có một cái thú để mắc dây. Cần đàn dài từ 68 đến 72 phân và có từ 7 

đến 10 phím đàn, tương đối cao. Trên đầu đàn hình lá đề có bốn trục luồn dây nhưng chỉ 

dùng hai dây mà thôi (trước bằng dây tơ, nay bằng ni lông), một dây to, một dây  nhỏ 

(dây trong và dây ngoài) … »70.  

Dây đàn nguyệt thường được lên theo quãng năm đúng f-c1 

                                                 
70 Ngô Đức Thịnh, Hát văn, sách đã dẫn, « cung văn gọi là dây đài (dây lớn) và dây tiếu (dây nhỏ) », 
trang 62. 
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Đàn nguyệt lên dây bằng quãng năm đúng 

 

Tuy nhiên, trong hát văn, đàn nguyệt còn có thể lên dây theo các lối khác. Quãng năm 

đúng như trên gọi là dây bằng, quãng bốn đúng gọi là dây lệch, quãng tám là dây song 

thanh, và quãng bảy thứ là dây Tố lan, theo như các sơ đồ sau : 

Lên dây lệch quãng bốn đúng (g - c1)  

 

Lên dây Tố Lan quãng bảy thứ (d – c1) cho thang âm như sau  

 

Và ta có thể có những thang âm sau : 

Thang âm đàn nguyệt : lên dây quãng năm, quãng bốn, quãng bẩy  
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Trong lúc chơi, cung văn có thể chuyển dây từ dây bằng sang dây lệch không có vấn đề 

gì, chỉ cần một vài nhịp nghỉ. 

Tầm âm của đàn nguyệt, lúc chơi dây buông, đã vượt quá hai quãng tám. Nốt thứ tư trên 

dòng nhạc này là lúc nhấn, nhưng không còn mượt tiếng như những khoảng âm ở giữa. 

Tầm âm đàn nguyệt 

 

Nhạc công dùng miếng gẩy bằng mai rùa hoặc bằng tre để chơi đàn (trước họ để móng 

tay dài và gảy với móng tay). Lúc chơi, hai kỹ thuật hay dùng nhất bằng tay phải là gảy 

hoặc hất, ngoài ra còn có các ngón phi, vê, nhấn, vuốt, gõ, bịt. Còn tay trái, các thế bấm 
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được kết hợp với các kỹ thuật bấm rung, nhấn, luyến, vuốt, giật… Ngón đặc sắc nhất là 

ngón nhấn luyến dựa trên đặc điểm các phím đàn cao tạo nên các giai điệu bằng cách 

bấm bằng tay trái mà tay phải chỉ gẩy một lần.  

Thầy Kiêm nói rằng đàn nguyệt có bốn âm sắc hợp với bốn giọng người : thổ đồng, kim 

pha thổ, kim, thổ. 

  

1.2.7 Nhịp 

Về mặt lý thuyết, thầy Kiêm bảo tôi là hát văn, sau nhịp sai, chỉ có ba nhịp cơ bản và 

hàng trăm cách biến hóa. Đây cũng là điều đầu tiên thầy dậy tôi : tập gõ nhịp 1, nhịp 2 

và nhịp 3. Chúng tôi giới thiệu ở đây loại nhịp chân phương (ít được chơi, các cung văn 

biến hóa nhiều tùy theo khả năng của từng người). 

1.2.7.1 Nhịp một  
Nhịp một là để đánh theo điệu71 xá (sơn trang), điệu thường dành cho nữ thần nhạc phủ 

hoặc một số ông Hoàng (bỏ bộ). Chúng ta có thể ghi âm như sau (nhấn trên nốt đơn thứ 

hai tạo hiệu quả như đảo phách). 

Nhịp một chân phương 

 

Bác Phán bảo rằng nhịp này là nhịp ít có biến tấu nhất, đây là một bản hát xá chơi trên 

nhịp một do bác Phán hát trong buổi cô Thái hầu : 

♫ Nhịp một trên hát xá, bác Phán, số 2 

Tuy nhiên, trong ví dụ sau, ta thấy bác Đang biến tấu nhiều hơn trên điệu Xá Quảng 

(Quảng = Quảng đông, các cung văn pha một chút điệu tàu vào bài hát vì vị thánh mà 

đó theo truyền thuyết sống ở biên giới với Trung hoa).  

♫ Xá Quảng, nhịp một biến thể, bác Bùi Trọng Đang, số 3 

                                                 
71 Điệu, chữ nói tắt của làn điệu (đặc trưng) : giai điệu mẫu trên đó chúng ta có thể hát nhiều lời khác 
nhau. François Picard, trong « La musicalité du Kunju », Françoise QUILLET, ed., L’écriture textuelle des 
théâtres d’Asie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, p. 199-218, định nghĩa như 
sau : « Làn điệu đặc trưng, timbre trong tiếng Pháp, có nghĩa là dấu, qu bai trong tiếng Trung hoa, và 
labelled melody trong tiếng Anh. Đây là giai điệu mẫu trên đó ta có thể hát được nhiều lời khác nhau. Tác 
giả chua thêm : Trong tiếng Việt, làn điệu còn phải vâng theo quy luật của thanh của dấu giọng. 
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Như ta đã nói ở trên, nhịp sai là một biến dạng quan trọng của nhịp một, nhưng dấu 

nhấn đổi trên nốt thứ ba (nốt đen), và tempo nhanh hơn rất nhiều. Thật ra, nhịp sai  

mang hai tính chất : vừa là nhịp nhưng vừa có tính cách của một làn điệu đặc trưng.  

1.2.7.2 Nhịp hai 
Nhịp 2 là nhịp để xây dựng hai làn điệu đặc trưng : dọc (là làn điệu phổ thông nhất) và 

cờn (dành cho các cô). Ta còn có thể hát vãn, hãm và kể cả phú bình trên nhịp này. Dấu 

nhấn để ở các nốt số bốn và sáu (sau nhịp nghỉ của cảnh), như trong ví dụ sau : 

Nhịp hai (nhịp đôi) chân phương, ví dụ 1 

 

 

Và thầy đánh biến như sau : 

Nhịp hai (nhịp đôi), ví dụ 2  

 

♫ Nhịp hai (nhịp đôi), biến mức độ đơn giản, ví dụ 2  

Đây là nhịp mà các thầy đánh biến nhiều nhất, chúng ta có thể thấy trên ví dụ sau : 

♫ Nhịp hai (nhịp đôi), biến mức độ cao hơn.  
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1.2.7.3 Nhịp ba 
Nhịp ba được dùng cho các làn điệu ngâm ngợi như Phú, Ngâm, Văn, Kê, Thổng, Dồn, 

thường hát cho các giá nam thần. Lưu thủy cũng chơi trên nhịp ba. Chúng ta có thể ghi 

như sau : 

Nhịp ba chân phương  

 

 

Đây là nhịp ba chơi trên điệu phú, do bác Thanh Lâm hát và gõ nhịp 

♫ Phú ông Hoàng Triệu, nhịp ba, bác Thanh Lâm 

 

1.2.8 Điệu và văn  

Nghệ nhân không bao giờ nói về lý thuyết, lúc hỏi thì ai cũng cầm đàn hát chứ chẳng 

giải thích gì. Cũng như lúc mới nghe ghi âm của một buổi hầu, thấy có vẻ như đơn điệu 

và không có thay đổi gì nhiều, nhưng khi đi vào phân tích tỉ mỉ như ở trong phần trích 

đoạn một giá hầu, mới dần dần nhận ra một số làn điệu và hiểu lệ sử dụng chung của 

chúng. Đặc điểm này ta có thể thấy rõ hơn lúc nghe những băng cổ, ngày nay lúc nghe 

băng hầu mới chúng ta khó định vị được rõ ràng làn điệu nào ở đâu và cách dùng của 

từng cung văn.  

Lúc mới bắt đầu học, thầy bảo là cứ biết hát các điệu cơ bản và thuộc văn thì là theo hát 

hầu được. Nếu tôi hỏi các cung văn về các điệu cơ bản trong hát văn, đa phần họ đều 

nói : « Điệu chủ yếu của hát văn là phú, dọc, cờn, xá ». Lúc tôi hỏi thầy điệu là gì, thầy 

mở bản văn Quan lớn Tuần Tranh và nói : đấy lúc đầu cứ hát bỉ, miễu, thổng, sau đó 

đến phú. Tới lúc tôi yêu cầu thầy hát một điệu phú thì thầy lại hát cho tôi điệu phú trên 

văn chúa Liễu, nhưng lại giải thích là phú thường là để hát cho văn nam thần. Bác Đang 

thì chọn một đoạn văn ông Hoàng để hát phú, còn bác Thanh Lâm thì hát cả một điệu 

phú trên bản Ông Hoàng Triệu từ đầu đến cuối bản văn.  
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Những tháng đầu tiên, và kể cả về rất lâu sau này, tôi ngồi dự lễ nghe cung văn hát mà 

chả được ai giải thích về lề lối hát và cấu trúc âm nhạc của buổi lễ. Các nghệ nhân hiếm 

khi tổng kết và giảng về lý thuyết, kể cả lúc họ dậy hát cho học trò (là tôi). Tôi có làm 

một danh sách các câu hỏi để hỏi thầy, lúc đầu thầy giải thích rất là từ tốn, một thời gian 

sau thì thầy bắt đầu hát cho tôi tất cả những gì thầy nghĩ là tôi cần phải bảo quản trong 

nghệ thuật hát văn mà thầy muốn trao gửi cho tôi. Nhưng vì hồi đó tôi chưa có đủ trình 

độ để tổng kết và phân tích để biết phải hỏi thêm gì, nên tôi chỉ bằng lòng với việc thu 

và ghi chép tối đa những gì mà thầy truyền cho, mặc dù nhiều khi không hiểu hết.  Với 

bác Thanh Lâm cũng vậy, họ chỉ hát thôi và không giải thích gì nhiều, ngoài việc nói 

rằng làn điệu này phải hát cho vị nào, hoặc lúc nào trong buổi lễ. 

Không có cung văn nào giải thích cho ta biết làm sao cấu trúc được một khuôn giai 

điệu. Trong tiếng Việt, chữ điệu có thể chỉ nhiều khái niệm : một gam như trong trường 

hợp điệu trưởng, một loại hát như điệu Nam ai, một bài hát, một giai điệu. Điệu trong 

hát văn là một kỹ thuật cho phép cung văn, lúc nhập lòng được các nhân tố đặc trưng, 

có thể hát được tất cả các lời thơ trên điệu đó, cũng như lúc hiểu được luật lệ thể thơ lục 

bát thì người chỉ có năng khiếu một chút là có thể xuất khẩu thành thơ. 

Khái niệm này gần với khái niệm lòng bản trong âm nhạc dân gian. Các cung văn 

được Barley Norton tiếp xúc gọi chúng là giai điệu xương sống (back bone). Trong 

tiếng Pháp, chúng ta dùng từ timbre (có hai nghĩa, không nên nhầm với nghĩa timbre để 

chỉ âm sắc), trong tiếng Anh, ta có thể dịch là labelled melody, và tiếng Trung hoa, qu 

bai. Các cung văn thời tôi tiếp xúc gọi đơn giản là điệu. Chúng ta có thể gọi điệu là giai 

điệu khuôn, giai điệu mẫu hay là giai điệu đặc trưng. 

 

Vậy cung văn dùng chữ điệu để chỉ một khuôn giai điệu với một số tính cách đặc trưng 

về độ cao và nhịp mà họ dùng để hát văn dâng thánh. Như chúng ta sẽ thấy, điện thần là 

xương sống của trình tự nghi lễ, điệu là xương sống của phần phát triển âm nhạc. 

Trước khi đi vào phân tích cấu trúc của các khuôn giai điệu và kỹ thuật ứng biến của 

cung văn, tôi xin liệt kê ở đây những gì liên quan đến điệu tôi ghi chép và tổng kết 

được, so sánh với các nguồn mà các tác giả khác đã công bố, đặc biệt là bởi Thanh Hà72 

và Ngô Đức Thịnh73 để có thể có một bản thống kê đầy đủ về tất cả các làn điệu tồn tại 

trong hát văn. 

 

1.2.8.1 Điệu dùng trong văn thờ 
Trước hết chúng ta phải đề cập đến một thể loại mà chúng ta mới chỉ đề cập qua ở phần 

trên : văn thờ. Văn thờ nghĩa là gì ? Thầy Kiêm có cho tôi ba cuốn vở chép các bản văn 

                                                 
72 Thanh Hà, sách đã dẫn 
73 Ngô Đức Thịnh, sách đã dẫn 
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của các vị thánh trong tứ phủ. Tôi không thấy tất cả các vị mà tôi thấy được kêu và được 

giáng trong ba cuốn đó, thầy giải thích là chỉ có những vị quan trọng mà thôi, rất nhiều 

bản bao gồm nhiều đoạn bằng thơ song thất lục bát. 

Cung văn dùng lời văn thờ để hát chủ yếu vào một dịp đặc biệt, ngoài lễ hầu đồng. Ít tác 

giả giải thích về khía cạnh đặc biệt này, bởi đây là một hiện tượng mà ta có thể coi là 

quan hệ riêng của cung văn với tứ phủ không qua trung gian của một cuộc hầu. Tất 

nhiên, nhất là thời nay, không phải cung văn nào cũng có khả năng và có nhu cầu hát 

thờ. Thường vào ngày đản tiệc hoặc hội của một vị thánh nào đó, cung văn thắp hương 

trên bàn thờ tứ phủ và hát bản văn dâng cho vị thánh đó. Vì cung văn không phải theo 

nhịp điệu của buổi hầu, họ chỉ còn chú ý về phần âm nhạc để hát được bản văn từ đầu 

đến cuối. Làn điệu văn thờ được quy định rõ ràng và khác với làn điệu văn hầu. Hiệu 

quả là cấu trúc của âm nhạc trở thành độc lập, mang một tính cách riêng, do đó việc 

dùng làn điệu trên một bản văn thờ đã được chỉ định và không thay đổi. Chúng ta thấy ở 

đây có một quá trình biến tấu ngược : bình thường cung văn phải hát văn vào điệu, 

trong khi ở đây, những bản văn mới sáng tác hoặc sắp xếp lại phải theo trình tự điệu 

nhạc đã ấn định, nói một cách khác họ phải hát văn vào nhạc đã định. 

Sau đây là một ví dụ về danh sách làn điệu được dùng trong văn thờ qua bài nhạc thu và 

bản văn Quan lớn Tuần Tranh trích trong ghi chép của thầy Kiêm để lại : 

♫ Văn thờ Quan lớn Tuần Tranh   

Làn điệu được sử dụng trong Văn thờ Quan lớn Tuần Tranh 

VĂN 

 

ĐIỆU 

Kỳ sơn cùng thủy lưu thanh khiết 

Long hầu đệ ngũ thân hào kiệt 

Ninh giang cố địa tẩy oan cừu 

Trí dũng hiên ngang huyền nhật nguyệt 

Bỉ 

Việt sử chép Hùng triều thập bát 

Đất địa linh Bạch hạc Phong châu 

Dựng nền xã tắc dài lâu 

Nhớ ơn tiên tổ đời sau giữ gìn 

Vừa gặp hội bể yên sóng lặng 

Triệu bách thần gia tặng phong công 

Hoàng Năm lẫm liệt oai hùng 

Miễu 

(hoặc 

Mưỡu) 
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Cứu dân hộ quốc lên công hàng đầu 

Giảo long hầu khâm ban sắc tứ 

Trấn linh giang thủy bộ chư dinh 

Bao phen đắp lũy xây thành 

Khắp miền dương hải sông Tranh nức lòng 

Tài cung kiếm sánh cùng võ tử 

Đức kinh luân ví tựa Trương tô 

Phong lưu mã thượng giang hồ 

Cung đàn dưới nguyệt con đò trên sông 

Chí đã rắp ngoài vòng cương tỏa 

Hay đâu là duyên nợ ba sinh 

Buồng xuân thiếu bạn chung tình 

Thỏa lòng tráng sĩ tài danh phỉ nguyền 

Thề trăng nước nên duyên tri ngộ 

Bỗng xui nên mắc họa oan khiên 

Tin đâu khẩn cấp ban truyền 

Quan quân tầm nã trên miền sông Tranh 

Khắp thủy điện cung đình tra xét 

Bắt Giảo long hầu tước ngoài khơi 

Tội vì ong bướm lả lơi 

Chiết hoa đoạt phụ tội trời không dung 

Phú (Phú 

Bình, Phú 

Rầu, Phú 

Chênh, 

Phú Dàn) 

Lệnh viễn xứ sơn cùng thủy kiệt 

Nỗi oan này có biết hỡi cao minh 

Hoàng bào đã nhuộm chàm xanh 

Tấm thân đành nhẹ nhục vinh lẽ thường 

Đường thiên lý quan san bỡ ngỡ 

Hỏi trăng già có tỏ chăng ai 

Hỏi trăng hỏi gió hỏi trời 

Hỏi rằng Nguyệt lão trêu người vì đâu 

Hỏi hoa cỏ mưa dầu nắng dãi 

Vẫn tốt tươi xá ngại phong ba 

Cỏ cây có thấu lòng ta 

Nói 
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Sơn cùng thủy kiệt sương sa lạnh lùng 

Chữ thác trong còn hơn sống đục 

Nước sông Kỳ tắm ngọc Côn sơn 

Kiệt cùng hiu hắt trăng non 

Sông kỳ trong đục nước tuôn đôi dòng 

Ngắm cảnh vật mà lòng như cắt 

Nợ trần hoàn quyết dứt cho xong 

Lòng riêng đã quyết với lòng 

Mượn dây oan nghiệt cho xong tội đời 

Rừng hoa cỏ xót người đã khuất 

Bỗng đùng đùng gió giật mưa rơi 

Nỗi oan chuyển đất động trời 

Dây oan đã biến thành đôi long xà 

Về cố quận tìm nhà hữu phúc 

Thử lòng người trong lánh thân 

Tháng hai vừa tiết trung tuần 

Ông bà nông lão mộng thần ứng ngay 

Giấc mộng tỉnh mới hay sự lạ 

Đôi long xà tựa cửa đôi bên 

Long xà kỳ dị thảo hiền 

Từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà 

Tam nguyệt hạ kê nga tận nguyệt 

Thương rắn hiền không biết lo sao 

Khó khăn âu cũng tính điều 

Dọc và các 

biến thể 
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Ông bà tần tảo sớm chiều đông tây 

Bỗng một buổi tai bay họa rủi 

Hai ông bà mắc tội cửa công 

Lệnh nghiêm sấm sét đùng đùng 

Trộm gà nuôi rắn không xong tội này 

Lệ nuốt lệ đắng cay khôn kể 

Thương long xà tựa thể thương con 

Khấu đầu tạ trước công môn 

Xin đem đôi rắn thả luôn giữa dòng 

Cơn phong vũ đùng đùng nổi dậy 

Sóng bạc đầu nước xoáy mênh mông 

Long xà thoát xuống thủy cung 

Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan 

Khắp dương hải sấm vang tự đấy 

Bóng Long hầu nổi dậy nơi nơi 

Những phường hại nước hại nòi 

Gian tà quỷ quyệt tội trời không tha 

Dìm đáy nước về tòa thủy tộc 

Tội giảo hình bõ lúc sai ngoa 

Cờn và các 

biến thể 

(rất ít dùng 

cho nam 

thần) 

Lẽ thường tội báo oan gia 

Hại nhân nhân hại lẽ đà không sai 

Nước Văn Lang đến đời Thục trị 

Giặc Triệu đà cố ý xâm binh 

Triều đình hạ lệnh tiến trinh 

Thuyền bè qua bến sông Tranh rợp thời 

Bỗng nổi trận phong ba bão táp 

Ba quân đều hoảng hốt sợ kinh 

Hỏi ra mới biết oai linh 

Thuyền bầy hương án lễ trình trên sông 

Mời trưởng lão trong vùng thôn xóm 

Khấn vừa xong gió đoạn sóng yên 

Hãm (hoặc 

vãn lúc hát 

văn nữ 

thần) 

Uy linh sự đã hiển nhiên Dồn 
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Truyền cho dân xã lập đền bên sông 

Công hộ quốc gia phong thượng đẳng 

Tước Long hầu truy tặng đại vương Biển vàng thánh thọ vô 

cương 

Hiếu trung tiết khí đôi đường vẹn hai 

Oan đã tỏ soi đường càng tỏ 

Trấn Ninh giang vạn cổ anh linh 

Thơ ca ngợi: 

Sông Tranh sông Tranh ơi sông Tranh 

Trăng nước còn in một mảnh tình 

Lẫm liệt tung hoành oai tráng sĩ 

Ngàn thu nghi để dấu anh linh 

Ngâm 

Hỡi ai qua bến sông Tranh 

Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời 

Kiều 

dương 

Thất khúc cô thiên ỷ tịch dương 

Dồi viên toải ngõa tổng kham thương 

Mãn sơn hoa lạc nhân hà sứ 

Sầu nguyệt hàn chung lệ kỷ hàng74 

 

Việc dâng văn thờ được cung văn coi như là một dịp dâng lộc thánh. Thời hầu bóng còn 

thịnh hành trước chiến tranh, các cuộc thi của cung văn cũng lấy việc hát văn thờ làm 

mốc thi tài. Việc xuất hiện nhiều khổ thơ song thất lục bát buộc cung văn phải hát trên 

làn điệu đã định vì khó biến tấu hơn khổ thơ lục bát nhiều. Đây là một hình thức đạt 

trình độ bác học cho các cung văn tài năng, vì các cung văn thường ít khi hát được và 

cũng ít có dịp được hát văn thờ. Nhưng văn thờ còn đóng một vai trò quan trọng hơn 

nhiều vì đây chính là những tài liệu mà ta có thể coi như văn bản ghi chép duy nhất về 

thần tích nền tảng của nghi lễ hầu bóng. 

 

                                                 
74 Nguyên bản bằng tiếng Hán, đây là bản dịch của thầy Kiêm : 
Bảy bức chùa trơ dựa bóng chiều 
Chạnh lòng ngói vỡ vách tường xiêu 
Đầy non hoa rụng người đâu vắng 
Vẳng tiếng chuông ngân lệ ứa trào 
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1.2.8.2 Điệu dùng trong văn hầu 
Điệu trong văn thờ phải được áp dụng đúng như trong lề lối, nhưng điệu trong văn hầu 

(trong buổi lễ) phải phụ thuộc vào các nhân tố của buổi lễ : không khí buổi hầu, tính 

cách của người hầu, tính cách của từng vị thánh, độ dài của từng giá hầu…  

Lúc mới học hát văn, các thầy lúc nào cũng bắt đầu bằng dậy các làn điệu và cách sử 

dụng của từng làn điệu trong một buổi hầu mà lề lối về mặt lý thuyết được thâu tóm 

trong sơ đồ sau (những giá này là giá hay giáng mà chúng tôi quan sát được trong các 

buổi lễ): 

Nội quy sử dụng làn điệu trong một buổi hầu. 
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Có khi, sau khi cậu cuối cùng thăng, có linh gia chủ của người hầu về, trong trường hợp 

đó, cung văn đọc một gia phả hệ của gia đình để khấn chung, đệm bằng nhạc cụ gõ và 

không hát. 

Nhờ bảng tóm tắt này, chúng ta đã tổng kết là có ba thể loại bài trong hát hầu:  

Thể loại một : Giai đoạn 1 (kêu), giai đoạn 3 (làm lễ) và giai đoạn 6 (thăng) : cùng một 

câu hát cho tất cả các vị thánh cho từng giai đoạn. 

Thể loại hai : Giai đoạn 4 (múa) : mỗi vị thánh (hoặc các thánh cùng phủ và biến thân) 

có một điệu múa riêng, cung văn có mỗi bài hát dành cho một điệu múa. 

Thể loại ba : Giai đoạn 2 (lên khăn áo) và giai đoạn 5 (làm việc quan) là hai giai đoạn 

không có câu nhạc và bài hát sẵn, mà cung văn phải ứng biến, hát lời văn của mỗi vị 

vào một loại điệu nhất định. 

Bốn làn điệu gọi là trụ cột của hát văn thuộc vào thể loại ba. 

 

1.2.8.3 Bốn làn điệu trụ cột của hát văn 
Trên sơ đồ này ta thấy rằng hát văn tựa như một hình thức trường ca biến tấu trên một 

cấu trúc nhất định : Phú là làn điệu của các vị nam thần, cờn và xá (sơn trang) dành cho 

nữ thần, dọc có thể dùng cho mọi giá, lý do làm cho phần lớn các cung văn đều nhất trí 

là dọc là làn điệu đặc trưng nhất của các làn điệu trong hát văn. Tôi có một quan sát là 

điệu xá không được hát ít trong văn thờ, nhưng trong văn hầu, lúc hát xã là lúc các vị 

thánh giáng có những giá hầu náo nhiệt nhất. Cờn là điệu dành cho cô Bơ và cô Chín, 

hai cô hàng nhỏ tuổi nhưng là hai vị thánh chủ chốt của điện thờ vì các cô có tước hầu 

cận Mẫu Vương (có nguồn lại cho là Chầu Quỳnh và Chầu Quế là người hầu cận Mẫu 

Vương, hai vị này là hai vị không được kêu và không giáng bao giờ). Trong một số bản 

văn thờ nữ thần, cung văn có sử dụng điệu cờn. Về ý nghĩa của các từ Phú, Dọc, Cờn, 

Xá, tôi không có nhiều giải thích, ngoài từ Xá là xuất sứ từ tên dân tộc Xá, hoặc có thể 

suy luận rằng từ Phú xuất phát từ khái niệm thơ phú, gần với hình ảnh trang trọng và 

phong nhã của hàng quan. Còn hai từ Dọc và Cờn thì chịu không biết xuất sứ từ đâu. 

Qua nhiều lần trao đổi, thầy Kiêm cũng dần dần nói cho tôi tính chất chủ yếu của bốn 

làn điệu trụ cột mà tôi tổng kết trên bảng sau đây75. 

                                                 
75 LÊ Ylinh, Les quatre timbres principaux de la musique de chầu văn, mémoire de DEA, Université 
Paris IV–Sorbonne, 1992. 
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 Đặc điểm của bốn làn điệu chính của hát văn 

 Dịp sử dụng Lời thơ Nhịp Quan hệ giữa đàn và hát 

Phú Phú được sử dụng cho nam 

thần, thuộc loại ngâm ngợi. 

Trong loại này ta có thể kể bỉ, 

thổng, miễu, hát nói, sử, hãm, 

ngâm…, chủ yếu được dùng 

trong hát thờ, trong khi phú 

được dùng nhiều trong văn 

hầu.  

Song thất lục bát  Nhịp ba, không nhiều biến thể 

lắm  

Nhạc của đàn nguyệt đối thoại và đối 

nghịch với tính chất ngâm ngợi : trong 

khi lời ngâm thong thả và bình lặng, 

nhạc thường chơi một cách rộn ràng, 

thậm chí náo nhiệt. 

Dọc Dọc được sử dụng cho mọi vị 

thánh, kể cả lúc cung văn gặp 

một vị thánh mà chưa xác định 

được ở phủ nào là cũng có thể 

hát dọc.  

Hát trên thơ lục bát và thơ song 

thất lục bát, với kỹ thuật đảo chữ 

trên câu sáu.  

Thường chơi trên nhịp 2. Tuy 

nhiên có nhiều loại dọc : chậm và 

ngâm ngợi cho các vị thánh hàng 

cao, nhanh nhẹn và vui cho các vị 

thánh trẻ tuổi. Lúc hát trên nhịp 

một ở tempo nhanh, dọc trở thành 

sai để hát câu thỉnh thánh. 

Nhạc đệm và nhạc lưu không mang rất 

đậm tính cách của điệu này và góp phần 

xác nhận cá tính của làn điệu. 
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Cờn Cờn được hát cho nữ thần, đặc 

biệt là cô Bơ (cờn oán, buồn) 

và cô Chín (cờn xuân, duyên 

dáng và nhí nhảnh). Nếu cung 

văn không giỏi có thể hát điệu 

dọc để thay.  

Hát trên thơ lục bát và theo cấu 

trúc của câu thơ. Cũng vì vậy mà 

làn điệu cờn khó có thể hát cho 

tất cả các lời, dần dần gần như 

trở thành những bài hát độc lập. 

Nhịp hai không có nhiều biến tấu Vì giai điệu của cờn rất đa dạng nên 

nhạc chỉ giữ vai trò đệm mà thôi. 

Xá Xá là tên một dân tộc ít người 

ở miền núi, và cũng là tên làn 

điệu hát cho các nữ thần nhạc 

phủ, do đó còn gọi là Xá Sơn 

trang. Điệu này là điệu có 

nhiều ảnh hưởng đến những 

bài hát mới mà các cung văn 

sáng tác cho múa. 

Hát trên lục bát và tuân theo cấu 

trúc của thơ, như điệu cờn. Dần 

dần những bài theo điệu xá cũng 

dần có tính cách riêng để trở 

thành những bài hát độc lập. 

Đây là điệu duy nhất sử dụng nhịp 

một, không biến đổi được nhiều 

lắm.  

Đàn đệm bình thường không nhiều thủ 

thuật lắm vì giai điệu đã rất giàu. 
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1.2.8.4 Nhạc cho múa và điệu sai 
Sau những làn điệu đặc trưng, lúc hát để đệm cho múa, các cung văn lại sử dụng các bài 

hát độc lập. Theo thầy Kiêm, thời cổ chỉ có hai bài lúc nữ thần múa : xá cổ để cho các 

giá thiên, địa, xá sơn trang cho các giá nhạc phủ, và chèo đò cho các giá thuộc thoải 

phủ. Từ khi đồng bóng phát triển nhiều ở các đô thị, các cung văn sáng tác nhiều bài để 

vấn hầu trở nên vui vẻ và náo nhiệt khi những vị cô và cậu về. Ngoài ra chúng ta có thể 

liệt kê bài Lưu thủy (xuất xứ từ nhạc cung đình và các dàn nhạc lễ), chơi với nguyệt và 

gõ chứ không có hát, dùng chung cho tất cả các điệu múa của các nam thần. Về nữ thần, 

mỗi vị (hoặc mỗi phủ) có một bài riêng, và đây là một trong những đất sáng tạo cho 

những cung văn tài ba. Đây là những bản mà tôi có thể hát bè tòng theo thầy trong các 

buổi hầu. 

 

Trong tập văn của thầy Kiêm, tôi có thể kể những bài sau : 

Nhạc cho múa 

Tên bài Giá hầu 

Chèo đò Cô Bơ 

Múa quạt Cô Chín 

Cô hái hoa Cô Ba bông 

Cô hái quả Cô và chầu thượng ngàn 

Song đăng Cô và chầu thượng ngàn 

Dệt cửi Cô đồng bằng 

Múa lụa Cô đồng bằng 

Có những bài rất nổi tiếng như chèo đò, được phân tích trong hầu hết các công trình 

nghiên cứu về hát văn, có những bài như Song đăng hát lúc thánh múa mồi, là tác phẩm 

của thầy Kiêm, chúng ta có thể nghe trong ví dụ sau : 

♫ Song đăng, hát cho múa mồi 

 

Chúng ta cũng nghe ở đây bản Lưu thủy chơi trong hát văn, các quan có thể múa hèo, 

múa kiếm, múa long đao trên nhạc này : 

♫ Lưu thủy, Múa nam thần 
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Nhiều khi, có vị nữ thần nhưng có tích nữ tướng (chúa Bát nàn), cung văn cũng có thể 

chơi bản Lưu thủy, nhưng chơi trên nhịp một. 

 

Điệu sai : 

Sai không chỉ là tên nhịp mà còn là tên một điệu. Điệu sai là một điệu rất đặc biệt, thay 

vì chỉ là một câu triệu thỉnh cho một giá hầu như thường lệ, tôi có ghi được của bác 

Thanh Lâm cả một bài hát trên điệu sai, vì trường hợp đặc biệt nên tôi dẫn ở đây như 

một bài độc lập : 

♫ Có lệnh truy ền ra, sai, bác Thanh Lâm 

Có lệnh truy ền ra, sai, bác Thanh Lâm 

 

 

Tóm lại, trong một buổi hầu đồng, thầy cung văn phải tuân theo những lệ sau : mỗi 

một vị thánh có một bản văn và có một làn điệu riêng. Thứ tự các ngài giáng là nhân 

tố không thay đổi. Các giai đoạn trong một giá đồng cũng là nhân tố không đổi. Chỉ 

có độ dài của mỗi giai đoạn là phụ thuộc vào người hầu, nhưng người hầu lại phụ 

thuộc vào linh cảm và vào tài cung văn để kéo dài giá đồng ra hay rút ngắn lại. Và tài 

cung văn thì phụ thuộc vào nhiều nhân tố lắm : câu hát hay đàn giỏi chỉ là một câu 
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sáo nếu như người thường hiểu được là cung văn phải tài ba như thế nào mới có thể 

lôi cuốn thần thánh, người hầu, đệ tử và hầu dâng hàng mấy tiếng đồng hồ.  

Hai chương tiếp theo nhằm tìm hiểu những kỹ thuật mà cung văn sử dụng để hoàn thành 

nhiệm vụ khó khăn đó. 
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1.3  Chương ba: Lời văn 
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Trong nền âm nhạc cổ truyền Việt nam ta có thể phân biệt hai dòng khác nhau : âm 

nhạc bác học và âm nhạc dân gian. Dòng âm nhạc bác học, chủ yếu là chơi bằng  nhạc 

cụ, mặc dù vẫn theo truyền thống truyền khẩu, nhưng thường có bài bản và luật lệ nhất 

định như nhạc cung đình, nhạc lễ, nhạc đám ma. Từ những năm sáu mươi, loại nhạc này 

được ghi âm theo hệ thống ký âm châu Âu, tuy nhiên các nghệ nhân vẫn chủ yếu dậy 

bằng truyền khẩu. Cho đến những năm chín mươi, các công trình nghiên cứu ở nước 

ngoài chủ yếu làm trên truyền thống âm nhạc bác học này, đi tới những kết luận phiến 

diện như là bảo rằng nhạc Việt nam có gốc là nhạc Trung Quốc. Những cuộc tranh luận 

những năm sau này về nguồn gốc âm nhạc cổ truyền Việt nam đã cho phép chúng ta có 

một cái nhìn khách quan hơn. 

Dòng âm nhạc thứ hai là dòng âm nhạc dân gian, như tên gọi của nó, đó là âm nhạc do 

nhân dân sử dụng và hát hàng ngày. Mỗi làng, mỗi tổng có âm nhạc riêng của mình, 

truyền thống này còn được thịnh hành cho đến những năm 1960. Chủ yếu dòng này là 

thanh nhạc với một chức năng xã hội nối li ền : nhạc hát chơi, hát đối, hát ru, hát trong 

ngày lễ hội… mỗi hoạt động có một loại hát riêng, cơ sở là ứng tấu và biến tấu khôn 

lường. Nhiều khi người ta có thể chơi mà không có hát, nhưng không bao giờ hát mà 

không có chơi. Thế là đến khi trò chơi (hay phong tục) không còn tồn tại nữa thì lời hát 

cũng biến mất luôn, vì việc gìn giữ hoàn toàn là truyền miệng. Ngày nay, những thể loại  

như hát ví, hát đối…, ghi lại nhờ các nhà sưu tầm và nghiên cứu âm nhạc từ thời trước 

những năm 1960 không còn tồn tại nữa.  

Trong dòng âm nhạc dân gian có một phân loại âm nhạc bán nghiệp dư : quan họ, hát 

dậm Quyển sơn… bán nghiệp dư bởi vì ca sĩ không sống bằng nghề đó nhưng không 

phải ai cũng hát được mà phải học và tập luyện lâu công mới biết hết các bài bản và lề 

lối. 

Chầu văn là một thể loại riêng. Tất nhiên ta có thể xếp nó vào nhạc lễ hoặc nhạc tôn 

giáo, nhưng nếu ta dựa vào tiêu chuẩn phân loại trên, ta không biết nên xếp nó vào loại 

dân gian hay loại bác học. Tuy là một loại nhạc lễ, nhưng chầu văn không thể tự coi 

mình là có nguồn gốc quan lại, phong kiến hoặc cung đình, luật lệ của chầu văn quá là 

phức tạp và quá nhiều yếu tố dân dã để được đưa vào thể loại nhạc bác học. Nhưng 

cũng không thể xếp nó vào thể loại nhạc dân gian, vì tính chuyên nghiệp của cung văn. 

Thế nhưng có một điều chắc chắn mà tôi sẽ chứng minh trong phần này là cung văn 

hoàn toàn sử dụng các phương pháp của âm nhạc dân gian để sáng tác và ứng tác. 

Không những thế, ta có thể nói rằng, do các loại thanh nhạc dân gian cổ truyền đã bị 

mai một bởi vì chức năng xã hội liên đới không còn nữa, các nghệ nhân của nhạc 

chầu văn là những người duy nhất còn giữ lại được truyền thống ứng tác và ứng đối 

dân gian trong nghệ thuật của mình. Họ đã thay chức năng xã hội bằng chức năng 

tôn giáo để bảo tồn và gìn giữ nghệ thuật của mình. 
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Xin nhắc lại ở đây rằng để sáng tác một bài hát, chúng ta có ba phương pháp ở Việt 

nam : 

1. Phổ nhạc trên lời : giai điệu thường có ảnh hưởng của thanh điệu của lời. Nếu lời là 

một bài thơ, nhất định phần nhạc sẽ có hơi thở của bài thơ. Nếu là bài thơ lục bát, nhịp 

điệu của thơ sẽ hiện ra trong phần cấu trúc nhạc. Khó có thể có một tác phẩm nhạc khí 

có tính cách nếu sau đó ta bỏ lời đi và chỉ chơi nhạc không. 

2. Phổ lời trên nhạc (sáng tác lời) : trường hợp dịch một bài hát nước ngoài. Nếu sau 

đó ta tách phần lời ra sẽ khó thành một lời có vần và điệu. 

3. Sáng tác nhạc và lời (hoặc thơ) : (có người sáng tác nhạc đã rồi mới làm thơ, có 

người làm ngược lại – giống như hai trường hợp trên) : hai điểm tạo thành một bài hát 

mà hai nhân tố khó có thể tách nhau được. Đây là kỹ thuật phổ biến nhất trong sáng tác 

thanh nhạc hiện đại Vi ệt nam từ đầu thế kỷ hai mươi, đây cũng là kỹ thuật hoàn chỉnh 

nhất để một nhạc sĩ có thể tự do sáng tác theo cảm hứng của mình mà không phải phụ 

thuộc về vấn đề quan hệ lời (có dấu giọng) và phát triển âm nhạc. 

Cung văn chỉ sử dụng phương pháp thứ nhất trong hát văn, nhưng vì họ lại phải theo làn 

điệu đặc trưng, vậy đâu là bí quyết của họ ? Cung văn phải biết ứng tác và thậm chí biết 

sáng tác. 

Lúc mới học hát văn, các thầy thường nói là nếu muốn tìm hiểu về các vị thánh tứ phủ 

thì cứ đọc ở trên văn là biết được nhiều điều : thánh tích, phủ, khăn áo hầu, lộc dâng… 

Nhiệm vụ của cung văn là phải đảm bảo không khí âm nhạc không ngừng nghỉ trong 

suốt buổi hầu. Trên một làn điệu khuôn, cung văn phải làm sao hát được lời thơ có sẵn 

để điệu không bị mất tính cách đặc trưng của nó. Nếu cung văn thuộc thơ sẵn, việc hát 

vào điệu thường rất tự nhiên, không có vấn đề gì. Thế nhưng trong hầu bóng còn có 

nhân tố ngẫu hứng của buổi hầu, để hát lời văn vào làn điệu, cung văn cần phải biết xuất 

khẩu thành thơ. 

Liệu một cung văn bình thường có cần phải biết sáng tác nhạc hoặc sáng tác văn hay chỉ 

cần thuộc lòng một số bài hát và một số câu cúng ngâm ngợi là cũng đã có thể hát hầu 

tàm tạm được rồi ? Đâu là ranh giới giữa một người cung văn thường (mà thầy Kiêm 

thỉnh thoảng gọi là thợ hát) và một cung văn giỏi, thậm chí một người cung văn tài 

hoa ? Theo tôi, tiêu chuẩn để phân biệt ba loại cung văn này phụ thuộc vào khả năng 

ứng tác giữa văn và nhạc của một cung văn, khả năng ứng tác này phải dựa trên cơ 

sở của sự hiểu biết ngọn nguồn của hát văn truyền thống. Tất cả chìa khóa của tài 

năng là ở chỗ biết sử dụng thông thạo hai khả năng này. 

Hồi đầu lúc tôi mới bắt đầu nghiên cứu, tôi cứ áp dụng phương pháp phân tích ca khúc 

châu Âu (đoạn a, đoạn b…), nhưng lúc phân tích xong thì thấy là cũng biết vậy, chứ 

không hiểu được ngọn nguồn của bài hát và lại càng không hiểu gì về cấu trúc của âm 

nhạc trong lễ nghi, đâu là xuất xứ của giai điệu ? Đâu là bí quyết của kỹ thuật hát và 
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ứng tác ? Như đã trình bày, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp vào phân tích âm nhạc 

dân gian Việt nam của Tô Ngọc Thanh trong phần phân tích tiếp theo. Trong chương 

này, chúng ta sẽ đề cập đến tất cả các khía cạnh liên quan đến hình thức của các lời văn 

trước khi đi vào chi tiết nội dung của bộ sưu tập văn của thầy Kiêm.  

 

1.3.1 Tiếng Việt, thơ truyền thống Việt, phổ nhạc 
thơ Việt 

Tiếng Việt là một ngôn ngữ có thanh điệu, các thanh điệu này thể hiện bằng dấu giọng. 

Chúng tôi xin không đề cập chi tiết ở đây những vấn đề cơ bản của dấu giọng trong 

tiếng Việt nhưng xin nhắc lại rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm nhiều dấu, do vậy 

lúc làm thơ và hát là ta phải buộc phải quan tâm đến vấn đề này. Thật ra phần này có 

tính cách nhắc lại một số khái niệm đương nhiên với người Vi ệt, nhưng chúng tôi giữ 

lại để đảm bảo tính hợp lý của quá trình phát triển các phân tích của công trình. 

1.3.2 Dấu giọng trong tiếng Việt : sáu hay tám 
thanh ? 

Rất nhiều người quan niệm là ngôn ngữ có dấu giọng làm cho những câu nói bình 

thường có thể có một giai điệu. 

 « Vì tiếng Việt có dấu, việc đọc một đoạn thơ hoặc một câu ca dao đã có thể tạo được 

một giai điệu đơn giản… »76. 

Thế nhưng người Vi ệt không hát lúc nói hoặc đọc thơ hàng ngày, mặt khác, có nhưng 

ngôn ngữ đầy giai điệu lúc nói mà không cần phải có dấu giọng. Vậy thì đâu là ranh 

giới của giọng nói và của một bài thơ bài hát ? Đâu là ranh giới của một bài thơ và một 

bài hát ? Các nhạc công xử lý vấn đề dấu giọng tiếng Việt bằng cách nào ? Một số 

nghiên cứu về dấu giọng tiếng Việt không đủ thỏa mãn sự tò mò của tôi. Để tìm thấy 

câu trả lời đích thực cho câu hỏi này, tôi quyết định tìm cách phân tích tận cội nguồn để 

hiểu tại sao bằng những dụng cụ đo âm hiện có mà tôi xin tóm tắt một số ý chính ở đây. 

Theo những ví dụ trên giọng bắc ở Hà nội, chúng ta có 5 dấu (huyền, sắc, nặng, hỏi, 

ngã) nhưng có 6 thanh, một thanh không có dấu gọi là thanh ngang77 hoặc thanh bằng..  

                                                 
76 Nguồn trên mạng : http://www.commongroundjourney.com/vietnam.php, tra cập năm 2006, nhưng nay 
không còn vào được nữa. 
77 Phạm Duy gọi là « level tone », thanh ngang hoặc bằng, trong tiếng Việt. 
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Thế nhưng, trên vấn đề thanh, Phạm Duy78, trong một bài viết, có đưa ra một luận 

thuyết là tiếng Việt có tám thanh, hai thanh phụ liên quan đến các âm tắc 79: 

Tám thanh trong tiếng Việt theo Phạm Duy 

thiên  thiền  thiến  thiện  thiển  thiễn  thiệt  thiết  
tinh  tình  tính  tịnh  tỉnh  tĩnh  tịch  tích  

 

Phạm Duy, hay thầy Kiêm, hay nhạc sĩ Hoàng Vân80 đều có đề cập đến sự khác nhau 

này so với số dấu giọng lý thuyết (6), tuy nhiên lúc họ sáng tác, điều này có vẻ không 

ảnh hưởng đến cảm hứng lắm. Vậy ta có thể bàn luận thêm gì trên quan niệm này ? 

Trong việc cấu tạo các từ, không phải âm nào cũng có thể được nhận cả năm dấu 

giọng : chữ map không bao giờ có dấu huyền, dấu hỏi và dấu ngã. Lúc ta đọc một tuyển 

tập thơ hoặc ca dao, chúng ta có thể để ý rằng không phải từ nào cũng có thể kết thúc 

bằng tất cả các phụ âm có mặt trong bảng chữ cái. 

Tôi thấy là có ba loại phụ âm trên tám thanh của tiếng Việt như Phạm Duy đã dẫn : 

Phụ âm mềm-mở : nh, ng. Lúc phát âm không có cản trở trong bộ phận phát âm, như 

khi phát âm một nguyên âm : âm phát ra thuộc loại âm mở. 

Phụ âm mềm-bán mở : n, m. Lúc phát âm đầu lưỡi bị chặn lại, nhưng cho phép có thể 

ngân nga vang lên vòm mũi. 

Phụ âm cứng-đóng : c, ch, p, t. Một bộ phận chặn hoàn toàn, không có khả năng ngân 

và cộng hưởng trên vòm mũi. Đây chính là những âm thiệt, tích mà Phạm Duy dẫn làm 

ví dụ. 

Để thử đo hình ảnh âm thanh của các dấu giọng tiếng Việt, tôi dùng chương trình Wasp, 

sau đó chuyển sang hệ tương đương Audacity. Hai chương trình này cho phép ta đưa 

các giai điệu thành mô hình để tiện quan sát và phân tích. Về phần các ví dụ, chúng tôi 

ghi âm trong điều kiện bình thường chứ không phải trong phòng thu. Giọng thử là giọng 

Hà nội81 trong đó có tôi. 

                                                 
78 Nguồn trên mạng : http://kicon.com/phamduy/DanCa/nhacTDCaCo2.html, tra cập năm 2006, nay 
không vào được nữa 
79 Nguồn trên mạng : http://www.commongroundjourney.com/vietnam.php, tra cập năm 2006 và ngày 19 
tháng ba năm 2012. 
“The spoken form of the language is monosyllabic and based on eight basic tones”.  
Câu này : "The Vietnamese language was derived primarily from Chinese Mandarin, and was then 
adapted to a Latin-based script in a major feat of linguistic brilliance by Alexander de Rhodes, a French 
missionary who arrived in 1627”, đã được các nhà viết sử chình lại như sau: chữ nôm do Hàn Thuyên 
khởi xướng ra từ thế kỷ XVI e, sau đó được một cha cố người Bồ Đào Nha, Gaspar de Amaral, chuyển 
thành chữ latinh vào thế kỷ XVIIe và được hiệu đính bởi một cha cố người Pháp, Alexandre de Rhodes, 
vào năm 1627.  
80 Hoàng Vân, đối thoại riêng. 
81Đây là đo trên giọng bắc. Với người nam và người trung, viết dấu giọng giống nhau nhưng âm phát ra 
hoàn toàn khác hẳn. Một điều đáng tò mò nữa là các ca sĩ người nam và người trung, lúc hát tân nhạc thì 
lại hát bằng giọng bắc. 
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Sau khi ghi, chúng tôi chuyển sang sơ đồ của chương trình Praat để lấy mực chuẩn giữa 

độ cao của âm và độ cao đo bằng tần số Hertz (tương đương độ cao của nốt nhạc). Sau 

đó chúng tôi dùng phương pháp này để đo một số ví dụ về hát nói (lúc hát và lúc đọc 

câu thơ) để tìm ra mối quan hệ giữa độ cao của câu hát và câu nói.  

 

Sau đây là quá trình thí nghiệm : Với ba người đọc, chúng tôi thử bốn mươi kiểu đọc 

khác nhau của cả ba người, tôi chọn lại ở đây những kết quả để trực tiếp giúp cho phần 

phân tích về sau : 

Số 1 : Đọc liền sáu thanh trên âm ma, loại âm mềm-mở, ba người đọc. Mục đích là để 

xem quan hệ độ cao giữa sáu thanh. 

Số 4 : Một người đọc các nguyên âm kết mở và đóng trên một thanh : mạ, mạp, má, 

máp. Đó chính là hai thanh không được đưa vào phân loại chính thức của số lượng 

thanh trong tiếng Việt. Nếu ta giở bất kỳ một cuốn thơ nào, chúng ta có thể gần như 

không bao giờ thấy sự hiện diện của hai nguyên âm kết đóng. 

Trong các sơ đồ sau, đường ngang chân trời là cao độ (nửa ton – demi-ton một gạch), 

đường thẳng đứng biểu hiện độ dài của âm. 

 

Số 1 : Đọc liền sáu thanh trên âm ma, loại âm mềm-mở, ba người đọc (ma mà má mạ 

mả mã) 

Số 1 : Đọc liền sáu thanh trên âm ma, âm mở 

Số 1a (do Anh Tú đọc): 
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Âm và độ cao bằng nốt nhạc : 

 Anh Tú ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

Độ cao 
bằng nốt 

mi-sol#-sol ré-ré#-do mi-fa-do 
mi-ré ré-do#-ré-si 

mi-la#-do# 

Số 1b: do Y Linh đọc: 

 

Âm và độ cao bằng nốt nhạc : 

 Linh ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

Độ cao 
bằng nốt 

mi-sol-fa# mi-ré-mib-
si 

ré-réb-la 
mi-ré mib-réb-lab 

mib – ré – 
sol - la 

Số 1c: Do Oanh đọc:  

 

Âm và độ cao bằng nốt nhạc : 
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Oanh  ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

Độ cao 
bằng nốt 

mi-fa mi-ré#-do do#-do-sol# 
ré-do do#-do-sol-

do 

si – do – fa - 
si 

Ta có thể có bản tổng kết sau : 

Độ cao của dấu giọng và độ cao nốt nhạc – tương đối  

 ma (ngang)  mà (huyền)  má (sắc)  mạ (nặng)  mả (hỏi)  mã (ngã)  

 Anh Tú mi-sol#-sol ré-ré#-do mi-fa-do 
mi-ré ré-do#-ré-si 

mi – la#-do# 

 Linh mi-sol-fa# mi-ré-mib-
si 

ré-réb-la 
mi-ré mib-réb-lab 

mib – ré – 
sol - la 

Oanh  mi-fa mi-ré#-do do#-do-sol# 
ré-do do#-do-sol-

do 

si – do – fa - 
si 

Ta thấy rằng : 

Khoảng cách giữa các độ cao của các thanh của ba người là tương tự nhau (mặc dù 

trong một thanh đường âm có thể hơi khác) 

Độ cao tuyệt đối của một số thanh (mả và mã) hoàn toàn khác tùy theo người đọc : 

giống nhau giữa hai phụ nữ (mặc dù âm sắc khác nhau, một giọng alto và một giọng 

soprano), nhưng lúc nam đọc thì độ cao này hoàn toàn khác. 

Tôi và François Picard cắt trích một đoạn trong thanh ngã và thấy rõ ràng đoạn cắt này 

trên sơ đồ Praat, gần như tai thường không nghe thấy, ta có thể tạm gọi là ngắt trong 

họng (glottal stop, hoặc như Phạm Duy định nghĩa thanh này là high-constricted-broken 

tone). 

Thanh ngang không hoàn toàn « ngang » mà là một âm đi lên biểu hiện bằng hai nốt 

cách nhau ít nhất một quãng hai thứ đến một quãng ba trưởng. Thanh này, như chúng ta 

sẽ thấy, có thể thay đổi độ cao một cách kỳ lạ vì nó là thanh tương đối để xuất phát 

những độ cao của các thanh khác trong hoàn cảnh một câu. 

 

Trong thí nghiệm số 2 tiếp theo, tôi yêu cầu cô Oanh đọc cùng ví dụ 1, nhưng ba lần 

liền với ba tốc độ khác nhau để xem quan hệ độ cao ở số 1 có bị ảnh hưởng gì không 

nếu đọc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau82. 

Số 2 : 6 thanh, âm mở (kết nguyên âm) đọc trên ba tốc độ khác nhau 

                                                 
82 Để miêu tả tính chất của thanh, chúng tôi dùng các từ sau : lên, xuống, uốn lượn với tầm âm rộng, rung 
(uốn lượn với khoảng cách dưới 10 Hertz) 
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Như là ở thí nghiệm trước, ta có thể thấy là nét giai điệu của ba lần đọc tương đương 

với nhau, cũng như là  khoảng cách độ cao giữa các thanh gần như tương tự, mặc dù 

mỗi một lần cả sáu thanh di lên một độ cao khác nhau.  

Nhưng sự lạ vẫn xảy ra ở thanh ngang : cùng là thanh ngang, nhưng độ cao của nó thanh 

đổi hoàn toàn : trong vòng 6 giây, ta thấy thanh ngang đi từ thấp lên cao lần thứ nhất, và 

uốn lượn trong hai lần sau, từ fa – sol – sol# ở lần thứ nhất, nó chuyển thành mib – mi 

ở lần thứ hai, và sau đó fa# - sol# ở lần thứ ba : một quãng bốn ! 

Nếu ta nhìn độ cao tương đối của thanh ngang, ta không thể xếp nó vào trong hàng 

thanh cao (bình thượng), bởi vì nó không phải lúc nào cũng cao hơn các thanh khác. Tôi 

nghĩ rằng nếu xếp nó vào loại thanh cơ bản thì chính xác hơn, vì chúng ta thấy rõ ràng 

trong ví dụ này ta thấy độ cao của cả dãy sáu thanh cũng chuyển đổi căn theo độ cao 

của thanh ngang. Nó đóng vai trò một thanh trụ từ đó các thanh khác dùng làm nền và 

giữ đúng khoảng cách độ cao của mỗi thanh. Khi đã có độ cao của một thanh ngang, các 

thanh khác, mặc dù độ cao tuyệt đối có thay đổi, nếu khoảng cách giữa nó với thanh 

ngang vẫn đảm bảo, người ta vẫn có thể xác định được ý nghĩa của nó, điều này có ảnh 

hưởng lớn đến lời hát. Việc chia các thanh thành loại thanh cao hay thanh thấp không 

thể áp dụng vào việc phân tích lời nhạc hoặc lời thơ, mà nguyên tắc cấu trúc phức tạp 

hơn nhiều. 

Chúng ta hãy quay lại thí nghiệm số 1 do cô Oanh đọc.  

Sáu thanh do Oanh đọc (trích lại thí nghiệm 1) 
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Thí nghiệm số 1 cho ta kết quả sau đây : 

Tính chất của 6 thanh tiếng Việt trên sơ đồ Praat: 

1 ma Không trung thành, rung 
2 mà Đi xuống với rung nhẹ và đều trong toàn bộ chiều dài của thanh, âm 

vực không rộng lắm 

3 má Đi lên thẳng, dài 
4 mạ Đi xuống thẳng và nhanh, âm vực hẹp 
5 mả Uốn lượn : lên, xuống, lên, âm vực hẹp 

6 mã Uốn lượn : lên với một đoạn rung ở giữa, âm vực rộng, bị ngắt sau 
đoạn rung 

Trong hai thanh sắc và nặng, ta thấy rất ít rung, thanh nặng gần như có thể coi như một 

thanh gõ hơn là một thanh giai điệu vì rất ngắn.  

Nếu ta lấy những âm mở kết thúc bằng một nguyên âm, chúng ta không thấy có sự khác 

nhau nhiều nếu ta đặt lên chúng các thanh có sắc thái uốn lượn và rung. Nhưng nếu ta 

đưa chúng lên các âm kết thúc bằng phụ âm (mở hay đóng), vấn đề trở nên tương đối 

hứng thú : Các phụ âm kết từ là n, m, nh, ng, c, ch, p, t. Trong số đó, các phụ âm mở có 

thể nhận cả sáu thanh, trong khi đó các phụ âm đóng chỉ có thể nhận được hai thanh 

nặng và sắc mà thôi (các, sách, típ, tất ou mạc mạch, mập, mạt)83, bốn thanh uốn 

lượn và rung không thể đi với các từ có phụ âm đóng. 

                                                 
83 Hơn nữa, ta thấy rằng thanh ngang nếu thêm phụ âm đóng (p) không còn là thanh 
ngang nữa mà trở thành sắc và nặng. 
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Thanh với các từ kết bằng phụ âm 

Mở và dài Bán mở Đóng và dài Đóng và ngắn 

ma, mang, manh man mam  

mà, màng, mành màn màm  

má, máng, mánh mán, mát, mác, mách mám máp 

mạ, mạng, mạnh mạn, mạt, mạc, mạch mạm mạp 

mả, mảng, mảnh mản mảm  

mã, mãng, mãnh mãn mãm  

(Xin nhắc lại phần đã nói ở trên : từ mở không bị ngắt lúc phát âm, từ bán mở bị ngắt tại 

cuống lưỡi hoặc đầu lưỡi, từ đóng bị chặn tại môi). Chính hai loại từ đóng này không 

được đưa vào liệt kê của thanh trong tiếng Việt vì cùng một dấu nặng hoặc sắc. Chính 

vì vậy tôi thử thêm thí nghiệm số 4 với sơ đồ Praat để phân tích đặc tính của hai âm loại 

đóng này. 

Số 4 : Oanh mạ mạp – má máp, 3 tốc độ, (N°20) âm mở và âm đóng 

Số 4 : Oanh mạ mạp – má máp, 3 tốc độ, (N°20) âm mở và âm đóng 
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Thanh nặng không thay đổi gì bởi tính cách ngắn và cục của nó, nhưng thanh sắc với 

một âm đóng cho một đường lên như thanh sắc bình thường, nhưng sau đó có một 

đường đổ xuống. 

Hai thí nghiệm trên đưa đến bản tổng kết sau : với năm dấu giọng, tiếng Việt có thể có 

tám thanh khác nhau với các đặc tính và phân loại như sau84 : 

Cấu trúc của tên gọi tám thanh trong tiếng Việt (cổ) 

Âm vực   thựơng (cao) khứ (ra) nhập (vào) 

Phù (đi theo) Không dấu 

(ma) 

ngã (mã) sắc (má) mở sắc (máp) đóng 

Trầm (thấp) huyền (mà) hỏi (mả) nặng (mạ) bán 

mở 

nặng (mạp) đóng 

Phù bình thanh, đi theo âm trụ � ma 

Trầm bình thanh, thấp và ngang : huyền � mà 

Phù khứ thanh, đi theo thanh cao ra : sắc � má 

Trầm khứ thanh, thanh thấp đi ra : nặng � mạ 

Trầm thựơng thanh, thanh thấp ở trên : hỏi  � mả  

Phù thựơng thanh, đi theo thanh cao ngã � mã 

Phù nhập thanh, đi theo thanh đi vào : sắc với âm đóng � mác  

Trầm nhập thanh, âm thấp đi vào : nặng với âm đóng � mạp 

 

Nếu ta nhập hai bảng này cùng với bảng phân loại đã dẫn ở trên, tám thanh sẽ là: 

Tổng kết âm và thanh trong tiếng Việt 

Thanh Tính chất Tên cổ Phân loại 
theo 

phương 
pháp cũ 

Tiếng Anh 

ma Không trung thành, rung Phù bình thanh, đi 
theo âm trụ 

haut-plain no tone 

mà Đi xuống với rung nhẹ và đều trong toàn 
bộ chiều dài của thanh, âm vực không 

rộng lắm 

Trầm bình thanh, 
thấp và ngang  

bas-plain falling-tone 

má Đi lên thẳng, dài Phù khứ thanh, đi 
theo thanh cao ra  

haut-
mélodique 

high-rising 
tone 

mạ Đi xuống thẳng và nhanh, âm vực hẹp Trầm khứ thanh, bas-glottal low-

                                                 
84 Thầy Kiêm có nói đến cách phân loại cổ này bởi Lê Quý Đôn, mà chúng tôi dẫn ra đây để làm tổng kết, 
mặc dù là tiếng cổ. 
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thanh thấp đi ra  constricted 
tone 

mả Uốn lượn : lên, xuống, lên, âm vực hẹp Trầm thựơng thanh, 
thanh thấp ở trên  

bas 
mélodique 

falling-
rising tone 

mã Uốn lượn : lên với một đoạn rung ở giữa, 
âm vực rộng, bị ngắt sau đoạn rung 

Phù thựơng thanh, 
đi theo thanh cao 

haut-
glottal 

high-
constricted-
broken tone 

máp  Đi lên thẳng và ngắt đột ngột Phù nhập thanh, đi 
theo thanh đi vào  

  

 mạp Đi xuống thẳng và ngắt đột ngột Trầm nhập thanh, 
âm thấp đi vào : 

nặng với âm đóng 

  

Sự phân loại này không được phổ biến, nhưng theo tôi nghĩ rất quan trọng cho các nhạc 

sĩ. Rất ít khi hai loại thanh cuối cùng được dùng trong thơ và nhạc, nếu có được dùng 

thì giai điệu đi theo có những điểm rất đặc biệt. Không phải tình cờ mà tiếng bắt chiếc 

nhạc cụ gõ, hoặc tiếng động, đều thuộc hai loại thanh với âm đóng này : lọc cọc, lạch 

cạch, xúc xắc… 

Từ bảng này, nếu áp dụng vào hát, chúng ta sẽ thấy rằng : 

Những âm mềm và mở cho phép bộ máy phát thanh giữ nguyên không phải ngắt trong 

lúc hát. 

Những âm mềm và bán mở, mặc dù lưỡi chặn lại, ta có thể ngâm ngợi trên vòm mũi 

phần giai điệu kéo dài. 

Những âm cứng cản trở sự phát triển thanh thoát của giai điệu. 

 

Như chúng ta đã thấy qua các thí nghiệm trên, độ cao của thanh là một nhân tố hết sức 

mỏng mảnh, khoảng cách độ cao giữa các thanh không phải là cứng nhắc, một thanh 

phải được đặt vào cả câu thì mới có ý nghĩa85. Độ cao của từng thanh chỉ đo được khi ta 

đặt ba âm cùng lúc với nhau, tức là lúc so sánh, chứ không có độ cao tuyệt đối86. Mọi 

người vẫn cho rằng phải nói thật đúng thanh thì câu mới có ý nghĩa, nhưng thật ra trong 

nhiều tình thế một số thanh có nói trại đi thì người ta vẫn có thể hiều được ý nghĩa cả 

câu. 

Trong sáng tác, các nhạc sĩ đổi giai điệu đi để nhấn mạnh ý nghĩa của dấu giọng và bài 

thơ, nhưng trong trường hợp ứng tác, chẳng hạn như trong hát quan họ, nếu làn điệu 

không hợp với dấu giọng, các nghệ nhân thay vào bằng chữ đồng nghĩa mà khác 

thanh87. Họ có thể đổi một từ hoặc cả nhóm từ, cũng như làm ngược lại : đổi một chút 

giai điệu đi để vào được lời thơ. Lời thơ mà chúng ta phân tích lề lối trong phần tiếp 

theo. 
                                                 
85 François Picard, đối thoại riêng 
86 Tô Ngọc Thanh, đối thoại riêng 
87 Tú Ngọc, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhà xuất bản văn hoá - Viện văn học, Hànội, 1962, trang 136–
142.  
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1.3.3 Nghệ thuật thơ dân gian 

Không chủ ý đi vào các nguyên tắc cụ thể của thể thơ lục bát, đất dụng võ của cung 

văn, tôi phải nhắc lại ở đây một vài khái niệm cụ thể có liên quan trực tiếp đến hát 

văn để đảm bảo tính lô-gíc của quá trình phân tích. 

Xã hội Vi ệt nam vào thế kỷ mười chín, đầu thế kỷ hai mươi có hơn chín mươi phần 

trăm sống ở nông thôn, quá trình đô thị hóa chỉ bắt đầu thật sự vào cuối thế kỷ mười 

chín. Kho tàng văn học dân gian không được viết mà hoàn toàn là truyền miệng. Nói 

lái, nói lối, nói trại, câu đối, hát đố, chơi chữ, tục ngữ…, người Vi ệt rất chuộng chơi 

chữ, từ đó xuất khẩu thành thơ để làm thành ca dao, dân ca. Không phải là thơ bác học, 

nhưng là thơ bắt vần, rất phổ biến trong dân chúng. 

Trong lối nói vần vè hàng ngày, ta có thể phân biệt hai thể loại giàu nhất là tục ngữ và 

ca dao. Người Vi ệt không thể sống thiếu ca dao và tục ngữ. 

Một câu nói bình thường, nếu ta đọc có nhịp điệu và tiết tấu có thể trở thành một câu 

ngâm ngợi. Nhưng nếu muốn nó trở thành vần vè, câu này cần hai yếu tố khác : thanh 

(được ghi bởi dấu giọng như ta vừa phân tích) và vần. Thanh và vần của một câu được 

vận với câu tiếp để cấu tạo thành một bài thơ. Trong cả hai trường hợp ta đều có thể phổ 

nhạc, nhưng tính chất của giai điệu âm nhạc sẽ hoàn toàn khác nhau vì quan hệ độ cao 

giữa các từ của một câu nói thường không giống như quan hệ độ cao giữa các từ của 

một câu thơ. 

Sau đây là một số thể thơ chính trong kho tàng tục ngữ, ca dao và dân ca Việt nam cổ 

truyền. Chúng ta liệt kê chúng để có tính chất tham khảo, còn chỉ phân tích về luật sử 

dụng thanh và vần của thể thơ lục bát mà thôi. 

1.3.3.1 Tục ngữ, hát đồng dao, vần, vè, tụng… 
Trong đời sống hàng ngày, từ sáng đến tối, chúng ta có thể thấy loại câu nói vần vè này 

trong mọi dịp (Vũ Ngọc Phan88 là người đầu tiên ra bộ sưu tập này) : 

- Tục ngữ một vế hay hai vế, thường là đối chọi về thanh, như Bán anh em xa, mua láng 

giềng gần¸ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng (rạng). 

- Thể thơ hai, ba, bốn chữ một câu 

                                                 
88 Vũ Ngọc Phan, sách đã dẫn. 
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1.3.3.2 Thể thơ bảy chữ 
Thể thơ này rất hiếm, và cũng ít khi thấy một bài thơ hoàn chỉnh làm trên thể bảy chữ. 

Trong bản văn thờ Quan lớn Tuần Tranh chúng ta có thể thấy một vài đoạn gồm bốn 

câu bảy chữ như ví dụ sau : 

 « Kỳ sơn cùng thủy lưu thanh khiết 

Long hầu đệ ngũ thân hào kiệt 

Ninh giang cố địa tẩy oan cừu 

Trí dũng hiên ngang huyền nhật nguyệt » 

Văn thờ Quan lớn Tuần Tranh, sưu tập văn của thầy Kiêm 

Làm bằng chữ hán nôm, dành cho các nhà nho thể thơ này hiếm thấy trong dân gian, ở 

đây cung văn sử dụng các làn điệu hát nói để ngâm ngợi chứ khó có thể hát.  

1.3.3.3 Thể thơ lục bát 
Thể thơ được dùng nhiều nhất trong ca dao là thể thơ lục bát, lời của hát văn cũng vậy. 

Về mặt nguyên tắc, cung văn phải biết ứng tác thơ để hát được trên làn điệu. Tất nhiên 

không phải ai cũng làm được nhưng chỉ cần cung văn nhanh nhẹn và có tài ứng đối, vì 

thể thơ lục bát có luật về vần và về thanh rất chặt chẽ và tương đối đơn giản.  

1.3.3.3.1 Luật về sử dụng vần trong lục bát  
Trong câu lục bát, ta có từ với tính năng gieo vần và từ với tính năng bắt vần89. Trong 

bắt vần, ta có vần chân và vần lưng. Những từ trụ cột của một khổ thơ lục bát là hai chữ 

cuối của mỗi câu và chữ thứ sáu (vần chân) hoặc chữ thứ tư (vần lưng) của câu 8. 

Chữ cuối của câu tám gieo vần, chữ cuối của câu sáu bắt vần và gieo tiếp cho chữ sáu 

của câu tám. Một câu lục bát là một khổ có hai câu. Thể thức vần và thanh được áp 

dụng trên một khổ và quay đi quay lại có tính cách chu kỳ, do đó cấu trúc của một bài 

thơ lục bát không có giới hạn, một truyện thơ có thể có hàng trăm hoặc hàng nghìn câu 

lục bát. 

1.3.3.3.2 Luật về sử dụng thanh trong lục bát 
 

Sau khi tuân thủ luật về vần, vị trí của các từ trong câu thơ còn phải tuân theo luật bằng 

trắc.  

Nếu như ta tập hợp tiêu chuẩn bằng và tr ắc với các tiêu chuẩn thanh đóng và mở, ta có 

thể có kết quả sau với hai mối quan hệ bằng và trắc, đóng và mở (nhập và khứ), cao và 

thấp (thượng và hạ) : 

                                                 
89 Tôi đánh số từ chữ số 1 đến số 8. Trong phần này, vì tiếng Việt đơn âm, nên tôi dùng từ hoặc chữ với ý 
nghĩa tương đương. 
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Luật sử dụng thanh trong lục bát (với giả định 8 thanh) 

Âm điệu  Bằng Trắc 

Âm vực    thựơng khứ nhập 

Phù (cao) ngang (ma) ngã (mã) sắc (má) mở sắc (máp) đóng 

Trầm (thấp) huyền (mà) hỏi (mả) nặng (mạ) mở nặng (mạp) đóng 

Ta có thể thêm những nhận xét sau đây : 

Thanh nhập (đóng) rất ít khi có mặt trong thơ và ca dao  

Những vần chủ chốt của khổ lục bát (từ 6 và từ 8 của cả hai câu, và từ 4 thay vì từ 6 

trong câu 8 ở trường hợp vần chân) luôn luôn phải trên hai thanh bằng : ngang và 

huyền. 

Trong câu 6, số lượng thanh trắc là từ 1 đến 4 (trong trường hợp số thanh trắc đạt đến 

mức tối đa là 4, từ vần của câu và một từ nữa phải là thanh bằng). 

Trong câu 8, số lượng thanh trắc là từ 2 đến 5 (trong trường hợp vần chân90, từ số 7 ở 

giữa vần bắt (số 6) và vần gieo (số 8) phải là thanh trắc, vì hai từ đó đã buộc phải là 

thanh bằng). 

Vẫn trong trường hợp vần chân, trong một khổ hai câu ta có thể quan sát hiện tượng 

sau : khi vần gieo của câu 6 (từ số 6) là bằng thượng (ngang) thì vần bắt của câu 8 (từ số 

6) là bằng hạ (huyền) và vần gieo của câu 8 (từ số 8) sẽ phải là bằng thượng (ngang). 

1.3.3.4 Thể song thất lục bát (7-7-6-8) 
Người ta hay nói rằng thể song thất lục bát có thể được xếp trong hạng lục bát biến thể. 

Trong văn chầu, chủ yếu văn là theo thể lục bát, rất ít đoạn được làm trên văn song thất, 

thường được sử dụng trong văn thờ mà lúc hát nghệ nhân thường sử dụng các làn điệu 

ngâm ngợi như phú, vãn, ngâm để hát. Từ vựng của thể song thất cũng nhiều từ gốc 

Hán, chứ không nôm na như thơ lục bát. Trong hai câu bảy chữ, nhịp ngắt thường là 

3+2+2. Điểm đối chọi nổi bật trong hai câu bảy chữ so với thể lục bát là các từ vần 

(gieo vần và bắt vần) phải là thanh trắc chứ không phải thanh bằng.  

 

                                                 
90 Trong trường hợp vần lưng, luật này không áp dụng 
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1.3.4 Văn dâng Tứ phủ 

Trong vòng bốn năm tiếng đồng hồ, cung văn phải đàn và hát không ngừng nghỉ. Trong 

rất nhiều trường hợp, họ phải biết biến tấu và xuất khẩu thành thơ để có thể hát. Những 

luật lệ này có vẻ phức tạp lúc phân tích nhưng nếu cung văn có thói quen thì cũng 

không có khó khăn gì vì lệ đã nhập vào tâm trí rồi thì chỉ có xuất phát ra mà thôi. 

Ngoài việc thuộc lòng văn, ứng tác văn trong lúc hầu, các cung văn có chép lại nhiều 

văn từ nhiều nguồn khác nhau. Văn là một trong những dụng cụ làm việc của cung văn 

như là làn điệu, nhịp, nhạc cụ… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, văn là phương tiện 

truyền bá tích các vị thánh, lịch sử và chuyện của thánh tích… Các đồng đền và cung 

văn sao chép từ người nọ sang người kia, từ đời này sang đời khác, những bản văn cổ 

điển và những bản sưu tập cá nhân. Đây là nguồn tư liệu viết duy nhất có thể giúp ta tìm 

hiểu nghệ thuật này. Tuy nhiên « Tam sao thất bản », khó có thể định nghĩa được nguồn 

gốc chính xác của từng bản văn.  

 

Lúc mới đến gặp thầy Kiêm, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một bản văn, mấy năm 

đầu thầy cũng chả nói gì đến tài liệu viết cả. Thế rồi dần dần, từ lúc tôi được đi theo thu 

nhạc một số buổi hầu, thầy bắt đầu cho tôi mượn mấy quyển vở chép văn của thầy. Tôi 

hỏi thầy có muốn tôi đánh máy lại gọn gàng không, thầy đồng ý. Tôi liền đem hết mấy 

quyển vở của thầy và đánh máy làm ba bản, biếu lại thầy hai bản và thầy cho tôi giữ 

một bản. Đây là bản mà tôi sẽ công bố trong công trình này, cộng thêm với khoảng 

mười bản văn mà anh Tường, con của thầy, cho lại tôi vào đầu năm 2013. 

 

1.3.4.1 Những nguồn đã công bố 
Các tác giả đã phân tích nhiều khía cạnh của mỗi bộ sưu tập. Phan Đăng Nhật91 phân 

loại như sau : « Về mặt văn học, phải xác định loại hình của tác phẩm… Để giải đáp 

vấn đề này, chúng ta đi vào phần vi mô của tác phẩm để tìm ra cấu trúc của nó và từ đấy 

tìm ra các kiểu và đặt các kiểu trong dòng văn học dân gian hoặc bác học ».  

Sau đó tác giả phân 54 bản văn thành các loại sau : 

Sự tích (47/54 bài, 87% số các bản văn) : 100% có yếu tố nguyện cầu phù hộ, 60% có 

yếu tố linh ứng, 40% có yếu tố ẩn hiện bất thường, và 20% có yếu tố đặc biệt uốn éo 

đong đưa. Sau đó 40% có yếu tố ngợi ca công đức các thánh. 

Truyện (7/54, 13%) kể lại tích của một vị thánh, thường là dài hơn với nhiều nhân tố bi 

kịch, xã hội, nhân vật, gần với loại truyện thơ nôm khuyết danh. 

                                                 
91 Phan Đăng Nhật, « Hát văn, giá trị văn chuơng », trong Ngô Đức Thịnh chủ biên, Hát văn, sách đã 
dẫn, trang 83-110. 
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Bài thơ (4/54, dưới 10%), theo như tác giả không có chứa nhiều giá trị văn học 

Bản phân loại này không có nhiều tác dụng sử dụng đối với tôi vì tiêu chí quan trọng 

nhất của tôi là khía cạnh âm nhạc cho nên tôi phải phân tích các nguồn tư liệu bằng một 

phương pháp khác bằng cách tập hợp những gì đã công bố. Lúc tôi đang tiến hành công 

trình này thì có ba bộ sưu tập văn đã được công bố92, một bộ do Ngô Đức Thịnh chủ 

biên và một tập văn xuất bản riêng93 (số 1), một bản liệt kê tên bài do Pierre-Jean Simon 

và Ida Simon-Barouh (số 2) tìm trong một quyển vở ở Saint Livrade, và một bộ do 

Maurice Durand (số 3). Chúng tôi sẽ so sánh ba bộ này với số bài thầy Kiêm để lại cho 

tôi94 (số 4), và danh sách các bản văn thờ mà thầy Kiêm cho tôi. 

Bảng tóm tắt dưới đây cho phép chúng ta so sánh giữa các nguồn này. Thứ tự liệt kê này 

là tôi xếp lại theo thứ hạng của điện thần, vì trong các nguồn này thường các tác giả 

không xếp theo thứ tự đó.  

Li ệt kê các bản văn tồn tại so sánh với bộ sưu tập của thầy Kiêm 

  Ngô Đức Thịnh 
và Pham Van Ty 

(1) 

Pierre-Jean 
Simon và Ida 

Simon-Barouh (2) 

Maurice Durand 
(3) 

Thầy Kiêm (4) Văn thu băng 

1   Văn đức Quan Âm       

2 Văn công đồng Văn công đồng   Văn công đồng Công đồng (3 bản) 

3 Cửu trùng thánh 
mẫu văn 

        

4         Nhập hạ 

5   Văn thỉnh mời tam 
toà thánh mẫu 

Tam toà thánh mẫu 
văn 

Văn tam vị thánh 
mẫu 

Tam toà (cụ Phán), Đoàn Đức 
Đang 

6   Văn vua Động 
Đình 

      

7   Văn thánh mẫu 
(Liễu Hạnh) 

  Giáng tiên kỳ lục Giáng tiên kỳ lục - Kiêm 
(mới/cũ) 

8 Địa tiên thánh mẫu 
văn (Giáng tiên kỳ 
lục) ? 

        

9     Đức vua Bát Hải 
văn 

    

10       Văn chầu đức mẫu 
Sòng sơn 

  

11       Cảnh thư đường 
văn (sao lục SG 
77) 

  

                                                 
92 Bộ thứ tư là cả một quyển văn xuất bản cùng với 
93 Trong cuốn này, chúng ta có 35 bản văn, trong khi đó thống kê của Phan Đăng Nhật được dựa trên 54 
bản, có lẽ một số bản không được công bố. 
94 Số này để phân biệt rõ bốn nguồn khác nhau. 
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12 Văn Mẫu thoải     Thuỷ tinh long nữ 
sự tích văn 

 (Mẫu thoải) Kiêm Kha Giap 

13 Ngũ vị hoàng tử 
văn 

      Ngũ vị tôn quan + Đình thần 
quan lớn (Tư giầy, Tâm cẩn) 

14 Đệ nhất vương 
quan văn 

Quan lớn đệ nhất 
văn 

      

15 Đệ nhị vương quan 
văn 

Quan lớn đệ nhị 
văn 

Đệ nhị vương quan 
văn 

    

16 Đệ tam vương 
quan văn (Quan 
tam phủ) 

Văn quan đệ tam Đệ tam vương 
quan văn 

    

17   Văn quan đệ tứ       

18 Đệ ngũ vương 
quan văn (Quan 
tuần tranh) 

Văn quan lớn Tuần Đệ ngũ vương 
quan văn 

Giảo long hầu 
(hoàng 5 thoải 
phủ), quan lớn 
Tuần 

 Quan tuần (3 bản)  

19       Văn bát hải, quan 
điều (thất), quan 
tam (chầu chung) 

 

20       Ông Bắc Quốc   

21 Văn ông Hoàng 
Triệu (tướng) 

        

22 Đệ thất vương 
quan văn 

Quan điều thất       

23   Văn mẫu đệ nhất 
thượng thiên (chầu 
đệ nhất) 

      

24 Chầu đệ nhị 
thượng ngàn 

Văn chầu đệ nhị Thượng ngàn công 
chúa 

  Chầu (cụ Phán, Kiêm) 

25       Mẫu thượng 
(Tuyên quang) 

  

26     Thuỷ tiên thánh 
mẫu văn 

    

27   Văn chầu đệ tam       

28       Chúa Thác bờ 
(Phạm Văn Kiêm 
rút ngắn, sửa lại) 

  

29 Thủ diện công 
chúa văn 

        

30 Chầu đệ tứ khâm 
sai văn 

Văn chầu đệ tứ       

31   Văn chầu đệ ngũ       
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32 Chầu lục văn Văn chầu lục, chầu 
bé, cô bé 

  Văn chúa lục (chầu 
lục), Đoàn Đức 
Đang 

  

33       Chầu lục, chầu 
năm, Cô và chầu 
Thác Bờ, cô bé 
Thác Bờ, cô bé 
Tuyên Quang chầu 
chung 

  

34       Văn chầu chung   

35   Văn mẫu cửu       

36 Chầu mười Đồng 
mỏ 

    Chầu mười Đồng 
mỏ 

  

37 Thập vị hoàng tử 
văn 

      Văn các quan hoàng 

38 Đức hoàng quận 
văn (ông hoàng cả) 

Văn quan hoàng cả Đệ nhất hoàng tử 
văn 

    

39   Văn quan hoàng 
nhì 

Đệ nhi hoàng tử 
văn 

    

40 Hoàng ba thoải 
văn 

Văn quan hoàng 
bơ 

  Văn ông hoàng ba 
thoải 

  

41 Hoàng bảy Bảo Hà Văn ông hoàng 
bảy 

  Hoàng bảy sự tích 
văn 

  

42       Văn ông Bát làm 
thuốc 

  

43       Hoàng tám, ông 
Bát Nùng 

  

44       Văn ông hoàng 
chín cờn (thầy đồ) 

  

45 Ông hoàng mười Văn ông hoàng 
mười 

  Văn ông hoàng 
mười (2 bản) 

 Ông mười 

46     Đức hoàng quận 
văn 

    

47       Hoàng báo Đông 
Cuông 

 

48       Điệu tín thiền sư 
văn chúa 

  

49   Văn các cô       

50 Văn cô cả     Văn cô cả   

51       Cô đệ nhất Vân 
Đình 

  

52       Cô Cam đường   
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53       Cô Minh Lương sự 
tích văn 

  

54       Cô Xương rồng   

55 Thượng ngàn sơn 
tinh công chúa 

Cô đôi thượng Thượng ngàn công 
chúa 

Cô thượng (theo 
Nguyễn C.P., chỉ 
có một cô) 

  

56 Cô ba thoải Văn cô bơ thoải       

57       Cô ba Tây Hồ   

58       Cô ba Long Vân   

59       Cô ba Hà thành   

60       Cô ba bông sự tích 
văn 

  

61 Cô chín đền Sòng 
văn 

        

62   Văn cô cửu 
(chinh?) 

  Cô chín giếng   

63     Văn cô cửu tỉnh 
Đồi ngang 

    

64 Cô thượng (cô bé 
?) 

        

65       Cô bé suối Ngang   

66       Cô bé Đông Cuông   

67   Văn các cậu quận   Cậu hoàng (chầu 
chung) 

  

68       Cậu nhất Lê sơn   

69   Văn (ba) cậu quận   Cậu Hoàng Thoải   

70       Cậu quận (cậu bé?)   

71       Cậu bé Đồi trảy 
hội 

  

72       Cậu bé sơn trang   

73 Cúng khao sơn 
trang 

        

74 Luyện ngũ dinh Sai năm dinh Ngũ hổ luyện văn     

75 Văn cúng cô hồn 
(Nguyễn Du) 

    Văn cúng cô hồn 
(Nguyễn Du) 

  

76 Văn chầu tổ     Văn tổ Huyền 
thiên (Trấn võ) 
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77       Văn chầu cô tổ, 
tiên tổ, mãnh tổ 
(sao lục SG 77). 

  

78 Trần triều sự tích 
văn 

Văn Trần triều   Văn chầu đức Trần 
triều hiển thánh 

  

79       Văn đức thánh 
Trần 

  

80       Văn quan cửa Suốt 
(ở Cẩm phả, con rể 
ngài) 

  

81 Văn chầu Đức ông 
tả hữu 

        

82 Văn chầu nhị vị 
công chúa 

        

83 Hoa Dũng sĩ (Kim 
mã) 

        

84 Nam-định quê tôi 
(Chu Văn) 

        

85       Văn chầu liệt sĩ   

86       Điệp tiếp linh (sớ 
đám ma) 

  

87       Văn chầu Hai bà 
Trưng 

  

88       Ling Lang sự tích 
văn (đền Voi 
Phục) 

  

89       Bài khao thỉnh sơn 
trang (3 bài, trong 
đó có một bài sao 
lục ở Sài gòn  năm 
77) 

  

90       Sai khai duyệt đàn 
tứ phủ, Phạm Văn 
Kiêm 

  

91       Bạch Lan quận 
chúa (trên thượng 
đế, chưa có sắc để 
giáng) 

  

92       Tiên La sự tích văn   

93       Thuỷ tinh long nữ 
(cô bơ?) 

  

94       Văn đại càn thánh 
mẫu 

  

95         Tứ vị Đại Cờn 
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96       Ai là chủ   

97       Ông xanh sao quá 
nghiệt 

  

98       Thanh tâm tri ngộ   

99   Văn chèo đò   Chèo đò   

100       Bài sai hương   

101       Thả lưới   

102       Bài tam cúc   

103       Bài tổ tôm   

104       Chuốc rượu các 
hoàng 

  

105       Chuốc rượu các 
cậu hoàng 

  

106       Xuất thiên thai   

107       Tả sắc tiên cô   

108       Văn tạ   

109       Múa quạt   

110       Cô hái hoa   

111       Cô hái quả   

112       Song đăng   

113       Dệt cửi   

114       Múa lụa   

 

Chúng ta sẽ không đi vào so sánh sự khác nhau giữa các bản văn cùng tên nhưng có 

nhiều dị bản, cũng như chưa bàn đến nội dung của những bản văn này, chỉ nên ghi lại 

một số điểm sau : 

Một bản văn có thể có nhiều tên, một vị thánh có thể có nhiều bản văn cho một vị. 

Có những vị có văn và có xuất hiện trong lúc hầu 

Có những bản văn dâng cho những vị mà không bao giờ ai kêu cũng không bao giờ ai 

hầu 

Có một số vị được thờ trên bàn thờ hoặc ở một số điện, được coi như là tổ của điện 

thần, đặc biệt là Ngọc Hoàng thượng đế (nhân vật huyền thoại của Đạo Lão dân gian ở 

bên Trung Hoa) và Chầu Quế, Chầu Quỳnh (hầu cận Mẫu Vương), thế nhưng lại không 
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có văn thờ riêng, và cũng không xuất hiện trong lúc hầu. Tên họ chỉ được nhắc đến 

trong bài Văn cúng công đồng (tất cả các thánh trong điện thờ tứ phủ) mà thôi. 

 

Theo lệ, người ta thường nghĩ rằng mỗi vị phải có một bản văn, thế nhưng có một số 

bản lại dùng cho nhiều vị (nam thần, nữ thần, văn các cô, hay như là bản Chầu lục, 

chầu năm, Cô và chầu Thác Bờ, cô bé Thác Bờ, cô bé Tuyên Quang chầu chung, số 

33/(4). 

Trong bộ sưu tập của thầy Kiêm ta có thấy một loạt bài (gần với thể loại bài thơ mà 

Phan Đăng Nhật nói tới), dùng trong lúc hầu. Ida Simon-Barouh có nói với tôi rằng bà 

có nghe được một số bài hát tương tự ở Saint Livrade, nhưng trong bảng trên, ta chỉ 

thấy chúng xuất hiện trong bộ sưu tập của thầy Kiêm. 

 

1.3.4.2 Bộ sưu tập của thầy Kiêm 
Bộ sưu tập của thầy Kiêm là bộ có nhiều bản nhất trong cả bốn nguồn, bao gồm hơn 80 

bản. Đầu năm 2013, anh Tường, con thầy biếu tôi bản copie của hai quyển văn thầy để 

lại do các đệ tủ chép. Trong phần công bố những bản này tôi có chua nhiều dị bản khác 

nhau. 

Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn những gì mà bộ sưu tập này để lại cho chúng ta kể 

cả về mặt văn học lẫn về mặt âm nhạc. Nó còn có thể giúp chúng ta có một cái nhìn 

khách quan và đầy đủ hơn nữa về tổ chức của nghi lễ hầu bóng và đặc biệt là cấu trúc 

của điện thần. Một vùng tối mà Ida Simon-Barouh và Pierre-Jean Simon chưa giải thích 

được trong thời điểm những năm 6095.  

Bộ sưu tập văn của thầy Kiêm 

    

Thống 
kê 

số 
TT 

Thầy Kiêm (4) Văn thu băng 

1 2 Văn công đồng Công đồng (3 bản) 

2 4   Nhập hạ 

3 5 Văn tam vị thánh mẫu Tam toà (cụ Phán), Đoàn Đức Đang 

4 7 Giáng tiên kỳ lục Giáng tiên kỳ lục - Kiêm (mới/cũ) 

5 10 Văn chầu đức mẫu Sòng sơn   

6 11 Cảnh thư đường văn (sao lục SG 77)   

7 12 Thuỷ tinh long nữ sự tích văn  (Mẫu thoải) Kiêm Kha Giap 

8 13   Ngũ vị tôn quan + Đình thần quan lớn (Tư giầy, 
Tâm cẩn) 

                                                 
95 Hai tác giả này có nói trong phần kết luận «… Còn một phần lớn của điện thần ở trong bóng tối […]. 
Chúng ta có thể đưa ra giả thiết là có một hệ thống phân loại rất phức tạp, hoặc có thể có nhiều hệ thống 
phân loại và đan chen với nhau […]. Chúng ta phải đợi một phương pháp phân tích chi tiết hơn để có thể 
tìm thấy chìa khóa của điện thần tứ phủ […]»,sách đã dẫn, trang 79-80. 
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9 18 Giảo long hầu (hoàng 5 thoải phủ), quan lớn Tuần Quan tuần (3 bản)  

10 19 Văn bát hải, quan điều (thất), quan tam (chầu 
chung) 

 

11 20 Ông Bắc Quốc   

12 24   Chầu (cụ Phán, Kiêm) 

13 25 Mẫu thượng (Tuyên quang)   

14 28 Chúa Thác bờ (Phạm Văn Kiêm rút ngắn, sửa lại)   

15 32 Văn chúa lục (chầu lục), Đoàn Đức Đang   

16 33 Chầu lục, chầu năm, Cô và chầu Thác Bờ, cô bé 
Thác Bờ, cô bé Tuyên Quang chầu chung 

  

17 34 Văn chầu chung   

18 36 Chầu mười Đồng mỏ   

19 37   Văn các quan hoàng 

20 40 Văn ông hoàng ba thoải   

21 41 Hoàng bảy sự tích văn   

22 42 Văn ông Bát làm thuốc   

23 43 Hoàng tám, ông Bát Nùng   

24 44 Văn ông hoàng chín cờn (thầy đồ)   

25 45 Văn ông hoàng mười (2 bản) Ông mười  

26 47 Hoàng báo Đông Cuông  

27 48 Điệu tín thiền sư văn chúa   

28 50 Văn cô cả   

29 51 Cô đệ nhất Vân Đình   

30 52 Cô Cam đường   

31 53 Cô Minh Lương sự tích văn   

32 54 Cô Xương rồng   

33 55 Cô thượng (theo Nguyễn C.P., chỉ có một cô)   

34 57 Cô ba Tây Hồ   

35 58 Cô ba Long Vân   

36 59 Cô ba Hà thành   

37 60 Cô ba bông sự tích văn   

38 62 Cô chín giếng   

39 65 Cô bé suối Ngang   

40 66 Cô bé Đông Cuông   

41 67 Cậu hoàng (chầu chung)   

42 68 Cậu nhất Lê sơn   

43 69 Cậu Hoàng Thoải   

44 70 Cậu quận (cậu bé?)   

45 71 Cậu bé Đồi trảy hội   

46 72 Cậu bé sơn trang   

47 75 Văn cúng cô hồn (Nguyễn Du)   

48 76 Văn tổ Huyền thiên (Trấn võ)   
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49 77 Văn chầu cô tổ, tiên tổ, mãnh tổ (sao lục SG 77).   

50 78 Văn chầu đức Trần triều hiển thánh   

51 79 Văn đức thánh Trần   

52 80 Văn quan cửa Suốt (ở Cẩm phả, con rể ngài)   

53 85 Văn chầu liệt sĩ   

54 86 Điệp tiếp linh (sớ đám ma)   

55 87 Văn chầu Hai bà Trưng   

56 88 Ling Lang sự tích văn (đền Voi Phục)   

57 89 Bài khao thỉnh sơn trang (3 bài, trong đó có một 
bài sao lục ở Sài gòn  năm 77) 

  

58 90 Sai khai duyệt đàn tứ phủ, Phạm Văn Kiêm   

59 91 Bạch Lan quận chúa (trên thượng đế, chưa có sắc 
để giáng) 

  

60 92 Tiên La sự tích văn   

61 93 Thuỷ tinh long nữ (cô bơ?)   

62 94 Văn đại càn thánh mẫu   

63 95   Tứ vị Đại Cờn 

64 96 Ai là chủ   

65 97 Ông xanh sao quá nghiệt   

66 98 Thanh tâm tri ngộ   

67 99 Chèo đò   

68 100 Bài sai hương   

69 101 Thả lưới   

70 102 Bài tam cúc   

71 103 Bài tổ tôm   

72 104 Chuốc rượu các hoàng   

73 105 Chuốc rượu các cậu hoàng   

74 106 Xuất thiên thai   

75 107 Tả sắc tiên cô   

76 108 Văn tạ   

77 109 Múa quạt   

78 110 Cô hái hoa   

79 111 Cô hái quả   

80 112 Song đăng   

81 113 Dệt cửi   

82 114 Múa lụa   

1.3.4.2.1 Phân loại văn 
Trong bộ hơn tám mươi bản văn này, ta có thể phân loại bằng nhiều phương pháp. Thầy 

Kiêm không phân loại các bản văn, nhưng để góp phần giải mã được nhiều câu hỏi khác 

nhau xung quanh nghi lễ hầu bóng như điện thần, tổ chức nghi lễ và quá trình phát triển, 

tôi xin đề nghị phân loại như sau. 
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Loại 1 : Văn khao thỉnh : Dành để hát trong giai đoạn cúng 

Loại 2 : Văn thờ với các vị thánh « không có xếp hạng » và thường không kêu, không 

hầu : Thầy Kiêm định nghĩa rằng những bài này chỉ để hát trước điện thờ với chức năng 

tưởng niệm các vị thánh mà thôi. Lúc hát, bài văn được hát từ đầu đến cuối với các làn 

điệu âm nhạc đã định, không phải phụ thuộc vào nhịp điệu của một cuộc hầu khi làm lễ. 

Loại này có thể gần với loại truyện theo Phan Đăng Nhật96. Thầy Kiêm xếp tất cả những 

bản văn có trên 300 câu thơ vào loại này. Những vị thánh được hát thờ không mấy khi 

xuất hiện trong các buổi hầu, người ta thậm chí còn không kêu các vị. Các thầy giải 

thích rằng đó là các vị thánh hàng rất cao nên không ai hầu được. 

Loại 3 : Văn đa tính năng, thuộc cả hai loại văn hầu và văn thờ : Dành cho các vị thánh 

được mọi người biết đến, thường được kêu và giáng trong các buổi hầu. Cung văn có 

thể sử dụng một số trích đoạn văn để hát vào các làn điệu lúc hầu (kêu thánh giáng, lên 

khăn áo, làm việc quan), nhưng cũng có thể dùng cả bài để hát theo làn điệu của văn thờ 

lúc đản tiệc của vị thánh đó mà không cần phải có lễ hầu. Đây là thể loại khó xếp hạng 

nhất : ta có thể thấy trong đó những bản văn dâng cho một hàng thánh như bản Tứ phủ 

thánh cậu, hay là bài Khao thỉnh sơn trang : trong nhiều buổi hầu, cung văn có thể lấy 

văn Chúa Lục để hát lúc cô Bé giáng, vì hai vị đều cùng một phủ, nên cô Bé có thể coi 

là biến thân của Chúa Lục (giả thiết do Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh phát 

triển). Trong loại này chúng ta có văn nam thần và văn nữ thần.  

Loại 4 : Văn chuyên dùng để hầu : chủ yếu đó là các bản văn dùng trong các điệu múa. 

Chúng ta cũng thấy có các bản văn hầu như Tả sắc các tiên cô, trong đó nhiều chi tiết có 

thể giúp cho người mới ra đồng biết phải trang phục và trang sức như thế nào qua lời 

văn dâng tiên cô. 

Loại 5 : Văn không xếp vào các loại trên : Những bản văn dâng cho các vị không liên 

quan đến điện thần của tứ phủ hoặc không phải để dùng hát trong lúc hầu. 

 

Chúng ta thấy rằng các thánh trong điện thần tứ phủ có thể có nguồn gốc từ nhân thần 

có công với dân với nước hiển thánh, thiên thần mà thần tích được để lại trong văn, và 

các vị thánh bản địa. Trong bộ sưu tập của thầy Kiêm, ta thấy xuất hiện rất nhiều vị mà 

các nguồn khác không bao giờ nhắc tới : Cô Ba Hà thành, Cô Xương rồng, Cô Cam 

Đường, Cô Ba bông, Cô Minh Lương, Cô Ba Long Vân, Cô bé Hoà bình… Sự kiện này 

giúp ta chứng minh được một khía cạnh quan trọng trong quá trình phát triển điện thần. 

 

1.3.4.2.2 Văn viết và văn hát lúc hầu 

                                                 
96 Ngô Đức Thịnh chủ biên, sách đã dẫn. 
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Trong ba thể loại thống kê các bản văn nêu trên, ta thấy rằng thể loại thứ nhất, văn thờ, 

cung văn  có thể (và phải) hát đúng như trong sách. Ở thể loại thứ ba cung văn thường 

hát đúng bài hát phổ theo lời thơ để hát trên một bài nhạc để múa.  

Còn lại thể loại thứ hai trong đó cung văn có thể dùng theo nhiều cách, đặc biệt là sử 

dụng vài trích đoạn. Trong lúc hầu, chúng ta đã thấy là cung văn không mấy khi để 

cuốn văn trước mặt để hát. Nếu ta nhìn kỹ tên các bản văn và danh sách các vị giáng 

trong các buổi hầu, trong những cuốn vở của thầy Kiêm không có văn của những vị hay 

giáng nhất. Để có được một khái niệm về cách sử dụng văn của cung văn, tôi đề nghị 

chúng ta hãy so sánh hai cách sử dụng này trên một bản văn.  

Chúng tôi chọn giá ông Hoàng Mười trong một buổi hầu và hai bài văn ông Hoàng 

Mười trong tập vở của thầy Kiêm. 

Đây là lời văn viết : 

Bài thứ nhất chỉ có tên bài, không có thêm thông tin gì khác : 

Văn ông Hoàng Mười, bản số một, viết  

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh  

Nghệ An có đức thanh minh ra đời  

Gươm thiên chống đất chỉ trời 

Đánh đông dẹp bắc việc ngoài binh nhung 

Thanh xuân một đấng anh hùng 

Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam 

Hai vai nặng gánh cương thường 

Sông Lam sóng cả buồm dương một chèo  

Dựng nên đức Thuấn nhân Nghiêu 

Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi 

Khi bích động lúc bồng lai 

Non nhân nước chí mọi nơi ra vào 

Cỏ hoa hớn hở đón chào 

Nhớ xưa Lưu nguyễn lạc vào thiên thai 

Trời Nam có đức hoàng mười 

Phong tư rất mực tuyệt vời không hai 

Nền trí dũng bậc thiên tài 

Văn thao võ lược tư trời thông minh 

Tiêu dao di dưỡng tính tình 



 

 

 

137 

Thơ tiên một túi Phật kinh trăm tờ 

Khi phong nguyệt lúc bi từ  

Khi xem hoa nở khi chờ trăng trong 

Khi thiếu lĩnh lúc non bồng 

Cành cây mắc võng dòng sông thả thuyền 

Người thành thị khách lâm tuyên 

Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang 

Phong quang đẹp ý đức hoàng 

Khác nào thu cúc xuân lan tới tuần 

Xiết bao bể ái nguần ân 

Ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ  

Các đằng mượn gió xuân đưa 

Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu  

Năm ta đồng tử theo hầu 

Trâm hoa cài tóc nhiễu tầu bắt vai 

Phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi  

Dâng câu thiên bảo chúc lời hoa phong 

Trần duyên chưa chút được lòng 

Đường mây sớm trở xe rồng thượng thiên 

Nghê thường hội nghị quần tiên 

Nghe tin người tới thiên quyên trạnh lòng 

Năm mây hội yến trùng trùng 

Xin người soi tỏ tấc lòng gió trăng 

Cầu ô muốn bắc sông Ngân 

Ngồi trong cung quảng đêm xuân mơ màng 

Bóng trăng soi tỏ canh trường 

Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người 

Thủy tiên dìu dạy đón mời 

Bấy lâu khao khát đầy vơi sao đành 

Chạnh lòng nhớ thủa ngàn xanh 

Đường tiên cảnh cũ nặng tình nước non 

Trúc sinh cô quế cũng ròn 

Phù dung yểu điệu mẫu đơn não nùng 
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Ngày ngày nên núi ngóng trông 

Đỏ hai khóc hạnh đợi mong đức hoàng 

Nhớ xưa hẹn ngọc thề vàng 

Mừng thay thấy mặt đức hoàng tới nơi  

Lên núi rồi lại xuống đồi (một bản khác là: Khi lên núi lúc xuống đồi)  

Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ 

Vào rừng hái lá đề thơ 

Cậy đôi cánh nhạn tin đưa tới người 

Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh 

Rượu đào kính chúc thánh minh 

Phong hoa tuyết nguyệt phẩm bình mấy chưong 

Xuất thiên thai : 

Bởi tiền thế tu nhân tích đức  

Khiến xui nên gặp bạn tiên cung  

Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong 

Xin lòng khách mơ màng còn tưởng nhớ  

Nay đến lúc kẻ về người ở  

Thôi thôi đành vĩnh cách trường ly 

Nghĩa trăm năm còn một khúc ca thi  

Dâng quân tử để làm nghi tống biệt  

Xe phượng từ vang sắc Ngọc Hoàng 

Giáng sinh Lê thị dấu Tiên hương 

 

Bài thứ hai có ghi tên tác giả Phạm Văn Kiêm.  

Văn ông Hoàng Mười, bản số hai, viết  

Tác giả : Phạm Văn Kiêm  

(có một số khác biệt giữa hai bản, xem phần văn phụ lục) 

(những chỗ ba chấm: không nghe rõ lời hát) 

 

Hoa đào rơi rắc lối thiên thai 

Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi  

Nửa năm tiên cảnh một bước trần ai  
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Ước cũ duyên xưa có thế thôi  

Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi  

Cánh hạc bay lên vút tận trời 

Ngõ hành suối đào xa cách mãi  

Cửa động đầu non đường lối cũ  

Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi  

                  ( Tản Đà ) 

Ngẫm câu thế sự vô thường  

Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần  

Vắng người vắng cả mùa xuân  

Nhớ người vì nước vì dân vì đời 

Thế gian nhớ miệng Hoàng cười  

Nhớ khăn choàng chít nhớ lời truyền ban  

Khi phố Cát lúc đồi Ngang 

Nón kinh vó ngựa dặm ngàn tiêu dao  

Đường đường cung kiếm anh hào 

Túi thơ bầu rượu sớm chiều xênh xang 

Hèo hoa chảy hội tiên hương 

Chấm đồng nhận lính khắp miền đông tây 

Khi nương gió lúc xe mây 

Khi rung khánh ngọc khi lay chuông vàng 

Hoàng về gối xếp ai mang 

Hèo hoa ai vác ngựa hoàng ai trông 

Lệnh truyền cô Quế cô Hồng 

Hèo hoa gối xếp đèn lồng tay mang 

Lan lan huệ huệ sắp hàng 

Gióng yên dắt ngựa lên đàng vô kinh  

Thuyền ai thấp thoáng chèo đua 

Bạn tiên bẻ lái rước hoàng về Nghệ An 

 

Và đây là lời hát ghi lại lúc hầu Giá ông Hoàng Mười thu trong buổi hầu của cô Thái, 

thầy Kiêm hát : 

Giá ông Hoàng Mười thu trong buổi hầu của cô Thái 
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Cành hồng thấp thoáng trăng thanh 

Trời Nam có đức thánh minh (đức hoàng) ra đời  

 Đánh đông dẹp bắc việc hoàng tinh thông 

 Quạt đề thơ hạ bút hoa 

 ….. văn thơ, binh bộ anh hoa 

 Bút linh 

 Người về hạ bút trăm hoa nở trên cành 

 Người về hạ bút cho trăm họ yên lành 

 Quạt đề thơ Quạt đề thơ hạ bút hoa 

 Chén quỳnh thưởng nguyệt hoàng hoa 

 Chúc hoàng muôn tuổi mặn mà trường xuân  

 Chuốc Chén ô long quỳnh tương 

 Cô dâng bình ngọc bạn tiên dâng chén vàng 

 Trà liên tâm muôn người hiến thưởng 

 Trà liên tâm muôn người hiến thưởng kim vàng 

 Trà hữu y cùng trà long tỉnh 

 Dâng hoàng hiến ông mười  

 Hội Nghị quần tiên 

 Vân Tiên mượn cảnh chim hồng, xin người soi tỏ  

 Xin người soi tỏ tấm lòng gió trăng. 

 Đem bắc sông Ngân nhịp cầu Người đem bắc sông ngân 

 Còn trong cung Quảng đêm xuân mơ màng 

 Này có lúc hoàng về hoàng về 

 Thôi đành thôi thôi đành vĩnh cách biệt ly 

 Thôi thôi đành vĩnh cách biệt ly 

 ….. Trăn năm có một 

 Thơ… dâng hoang tử để làm nghi tiễn biệt 

 ….. Cách lối thiên thai 

 Nửa năm tiễn cảnh một bước trần ai 

 Kể duyên xưa có thế thôi 

 Ngàn năm thơ thẩn ánh trăng soi 

 Những phường giá áo túi cơm hoàng 

 Nước non là cảnh .... 
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 Hoàng về vấn dân 

 Vì không gặp hội phong trần 

 Mở tiệc mừng vui cõi trần mở tiệc mừng vui 

 Nhớ đức hoàng Mười ngài giáng sinh 

 Vắng người vắng cả mùa xuân 

 Nhớ người vì nước vì dân vì đời 

 Thế gian nhớ miệng hoàng cười iii 

 Thế gian nhớ miệng hoàng cười 

 Nhớ khăn Hoàng chít nhớ lời truyền ban 

 Đào hoa trẩy hội Tiên hương 

 Hoàng về gối xếp ai mang (ở đây thiếu một câu, nhưng vì ngài sắp thăng, nên cung văn 

chuyển ngay sang khổ sau) 

 Thuyền rồng thấp thoáng trèo đưa 

 Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ An 

 

Trong phiên bản thứ ba (được thu trong buổi hầu) ta thấy nhiều câu được nhắc lại, câu 

đảo chữ… Bản văn có tên tác giả là thầy Kiêm bắt đầu bằng một bài thơ của Tản Đà thể 

bảy chữ đọc trước khi vào bản văn dâng Hoàng. 

Nếu chúng ta so sánh phần lời hát lúc hầu và một trong hai văn bản, ta thấy gần như hai 

bài thơ khác hẳn, mặc dù cả ba đều từ một xuất xứ là thầy Kiêm và hát cho một vị. 

Giả thiết nào có thể chấp nhận để giải thích hiện tượng này: Có phải là thầy chỉ ghi lại 

những gì thầy nghĩ là thầy không nhớ? Phải chăng là mỗi lần hát cho hầu thầy ứng tác 

một bài thơ mới hoàn toàn? Có phải là thầy có một bản thơ để hầu và hai bản thơ để hát 

thờ vì bài văn thờ, mặc dù là thầy có viết lại, không thích hợp với yêu cầu ứng tác của 

lúc hát hầu? 

Tôi tìm được một phần câu trả lời cho những câu hỏi này trong một bản văn khác, tên là  

Chuốc rượu các ông hoàng, có ba bản trong những cuốn vở của thầy Kiêm, đây là lời 

của một bản: 

Chuốc rượu các ông hoàng 

Chén quỳnh thưởng hội Hoàng hoa  

Chúc hoàng muôn tuổi mặn mà trường xuân 

             Rượu hiến sơ tuần  

Bốn phương mưa móc đượm nhuần  

Bồ đào mỹ vị thanh tâm ngọt bùi 
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             Tuần á dâng mời  

Nhị tuần á hiến dâng rồi 

Bạn tiên dìu dặt kính dâng mời tuần chung 

             Ba chén rượu nồng 

Phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi  

Dâng câu thiên bảo chúc lời hoa phong 

Quỳnh tương chuốc chén ô long 

Tay nâng bình ngọc tay dâng chén vàng 

Liên tâm hiến thượng kim bàn 

Mẫu đơn long tỉnh dâng Hoàng hiến vui 

Hồng trà chuốc chén khuyên mời  

Hinh hương mỹ ngọt vị bùi kỳ chân 

Hồng đào chuốc chén mừng xuân 

Qua ví dụ này, ta thấy là trong lúc hầu, thầy có thể dùng thơ của ba bốn bản khác nhau 

cộng với ứng tác để hát. Bởi vì diễn biến của một buổi hầu không còn phụ thuộc vào 

phần âm nhạc nữa mà cung văn phải theo diễn biến của nghi lễ.  

Đâu là chìa khóa khác của khả năng ứng tác này ? 
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1.4  Chương bốn: Quan hệ văn và nhạc 



 

 

 

144 

Lúc mới học, nghe thầy hát, tôi không làm sao hiểu nổi ngọn nguồn cấu trúc của các làn 

điệu cũng như vai trò đích thực của chúng trong cấu trúc âm nhạc hát văn, mặc dù thầy 

có giải thích cho tôi sơ qua vể tính năng của từng điệu. Mãi về sau này dần dần suy 

ngẫm với các làn điệu dân gian khác tôi mới dần dần hiểu ra cấu trúc và kỹ thuật của làn 

điệu hát văn. Từ lúc biết lúc nào phải hát làn điệu nào, hiểu làm sao các thầy vừa phải 

hát theo luật lệ vừa phải ứng tác và đâu là ranh giới giữa luật lệ và ứng tác của cung 

văn, tôi mất rất nhiều năm mầy mò và chỉ thật sự hiểu ra vấn đề lúc bắt tay vào phân 

tích các ví dụ hát ru, hát ví, và áp dụng cùng phương pháp để phân tích làn điệu hát văn.  

Cung văn sử dụng kỹ thuật nào, khi đã có lời văn, để hát và dâng văn cho tứ phủ ?  

Lúc học, các thầy bắt đầu dậy bốn làn điệu chủ chốt, bảo rằng trên làn điệu đó có thể hát 

nhiều lời văn nên phải biết hát giỏi những làn điệu này đã rồi mới bắt đầu học cái khác 

được.  

Nếu chúng ta lấy lại ở đây trích đoạn của tấm bảng diễn biến âm nhạc và nghi lễ của 

một giá đồng, chúng ta sẽ thấy rằng bốn làn điệu chính sẽ được hát trong những giai 

đoạn sau : 

Nhạc và lễ trong một giá đồng 

LỄ   NHẠC 

Giai đoạn thứ hai: Thánh ngự đồng: 
lên khăn áo 

  Một trong hai giai đoạn dài nhất trong 
một giá đồng 

Người hầu hất vải phủ diện. Các người 
hầu dâng bắt đầu lên khăn áo theo tích 
của vị thánh ngự. 

  

Cung văn hát cùng đàn nguyệt và gõ 
bản văn của vị thánh đó, hoặc ứng đối 
văn trên làn điệu được dùng trong lúc 
lên khăn áo và sau khi làm lễ hoặc sau 
khi múa. Đó là những làn điệu mà thầy 
Kiêm gọi là làn điệu cơ bản của hát 
văn, đặc trưng cho nguồn gốc (từ phủ 
nào), giới tính và chức năng của từng 
vị thánh: dọc là điệu có thể hát cho 
nhiều vị, xá dành cho nữ thần nhạc 
phủ, phú dành cho nam thần, cờn dành 
cho nữ thần thoải phủ. 

Giai đoạn thứ năm: Làm việc quan    Một trong hai giai đoạn dài nhất trong 
một giá đồng 

Sau khi múa, thánh ngồi ngự lại trên 
chiếu hầu trước bàn thờ: nghe văn, 
thưởng thơ, thưởng rượu, nghe cầu và 
ban phúc, phát lộc. 

  Cung văn lấy lại lời văn của thánh đang 
ngự hát trên làn điệu như trong giai 
đoạn hai. 

Làn điệu cơ bản được sử dụng trong những giai đoạn lâu nhất của một giá hầu : lúc lên 

khăn áo và lúc làm việc quan. Chính trong lúc này là cung văn lấy những câu văn trong 

bản văn của vị thánh đó (nếu nó tồn tại), hoặc ứng tác văn để ca ngợi công đức hoặc vẻ 

đẹp (nữ thần) của ngài, và hát trên làn điệu quy ước (nam thần, nữ thần, phủ, nhân thần, 
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thiên thần…). Vậy các nghệ nhân hát văn sử dụng kỹ thuật nào để hát những làn điệu cơ 

bản này ? Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích một số ví dụ tìm ra phương pháp của 

cung văn, dựa trên cơ sở của một kỹ thuật phổ biến nhất trong nhạc cổ truyền dân gian 

Việt nam: làn điệu lề lối. 

 

Kỹ thuật sử dụng làn điệu lề lối cho phép trên một giai điệu ta có thể hát nhiều lời. Với 

những ngôn ngữ không có thanh điệu và dấu giọng, điều này có vẻ dễ dàng, vậy nghệ 

nhân Việt nam làm cách nào để hát nhiều lời với dấu giọng và thanh khác nhau trên 

cùng một làn điệu ? Trên thực tế, một làn điệu trong nhạc Việt nam không phải là một 

giai điệu cố định mà chỉ là một giai điệu cơ bản có thể ứng biến được.  

Để có thể đáp ứng được chức năng đó, một làn điệu lề lối phải vừa có cá tính của làn 

điệu nhưng vừa phải có tính mềm dẻo về cấu trúc, về thang âm, tuy nhiên cung văn 

cũng có nhiều kỹ thuật để biến đổi cách sử dụng, cách hát với nhạc cụ để có thể kịp theo 

nhịp của buổi hầu. Sau đây là một số phân tích về các làn điệu lề lối của hát văn, cách 

sử dụng, nguyên tắc cấu tạo của làn điệu. 

Xin nhắc lại ở đây phần định nghĩa về điệu đã nói tới trong phần « Điệu và văn » : 

Trong tiếng Việt, chữ điệu có thể chỉ nhiều khái niệm : một gam như trong trường hợp 

điệu trưởng, một loại hát như điệu Nam ai, một bài hát, một giai điệu. Điệu trong hát 

văn là một kỹ thuật cho phép cung văn, lúc nhập lòng được các nhân đặc trưng, có thể 

hát được tất cả các lời thơ trên điệu đó, cũng như lúc hiểu được luật lệ thể thơ lục bát thì 

người chỉ có năng khiếu một chút là có thể xuất khẩu thành thơ. 

Khái niệm này gần với khái niệm lòng bản trong âm nhạc dân gian. Các cung văn được 

Barley Norton tiếp xúc gọi chúng là giai điệu xương sống (back bone). Trong tiếng 

Pháp, chúng ta dùng từ timbre (có hai nghĩa, không nên nhầm với nghĩa timbre để chỉ 

âm sắc), trong tiếng Anh, ta có thể dịch là labelled melody, và tiếng Trung hoa, qu bai. 

Các cung văn thời tôi tiếp xúc gọi đơn giản là điệu. Chúng ta có thể gọi điệu là giai điệu 

khuôn, giai điệu mẫu hay là giai điệu đặc trưng. 

Trong bốn làn điệu cơ bản của hát văn (được hát chủ yếu trong giai đoạn lên khăn áo và 

làm việc quan), chúng tôi thấy tỉ lệ dùng phú và dọc trội hơn hẳn xá và cờn. Để hiểu 

được bản chất và kỹ thuật của điệu trong hát văn, trong công trình này, chúng tôi sẽ  

đi sâu vào phân tích hai làn điệu dọc và phú. Cung văn thường xuất thân từ những 

tầng lớp khiêm tốn, linh cảm đầu tiên của tôi là phải đi vào tìm hiểu kỹ thuật ứng tác 

của một số thể loại dân ca Việt nam để tìm ra xuất sứ của phương pháp ứng tác của họ, 

và tôi đã không nhầm lẫn khi lựa chọn hướng này.  

Khái ni ệm về chữ ký: Một làn điệu khuôn (điệu trong hát văn) được cấu tạo bằng 

nhiều nhân tố đặc trưng. Trong tiếng Pháp, các nhân tố đặc trưng này được gọi là chữ 

ký (signature) của làn điệu, nó giúp ta có thể định hình làn điệu. Một làn điệu có thể có 
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một hoặc nhiều loại chữ ký khác nhau : chữ ký trong luyến láy, chữ ký trong nhịp điệu, 

chữ ký trong thang âm, chữ ký thanh nhạc (định hình bản sắc làn điệu), chữ ký cấu trúc, 

chữ ký nhạc cụ. Chữ ký chính là nhân tố đóng (cố định), trên cơ sở đó nghệ nhân 

thêm vào các nhân tố mở (biến đổi) để có thể ứng tác trong buổi hát hầu. Để giúp cho 

bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi xin gọi chữ ký là nhân tố đặc trưng trong các phần phân 

tích sau đây. 

Về các ví dụ phân tích, trong điều kiện nghiên cứu ở nước ngoài, tôi không có được tư 

liệu ghi âm của các điệu hát ví và hát ru do nghệ nhân hát. Với hát ru, tôi thu những bài 

mình đã hát ru con lúc tôi còn ở Việt nam. Về hát ví, tôi hát lại những bài đã được học 

với cô Minh Đỗ ở lớp hát dân ca trường nhạc, tuy nhiên tôi có so sánh với một những 

bản ghi âm hiếm hoi do Tú Ngọc thực hiện97.  

 

Sau đây là những ví dụ phân tích để so sánh và tìm hiểu tất cả những chức năng và cách 

cấu tạo của hai làn điệu phú và dọc, được so sánh song song với cấu trúc của hát ví và 

hát ru : 

Phú và hát ví, dọc và hát ru : làn điệu sẽ được phân tích 

Phú và hát ví : làn điệu hát nói Dọc và hát ru : làn điệu giai điệu 

Hát ví 

Hỡi người đi đường cái quan 

Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả 

 

 

Phú bình 

Phú bình Quán liễu thanh, thầy Kiêm 

Phú ông Hoàng Triệu, bác Thanh Lâm 

Hát ru 

Con kiến 

Bắc cầu  

Trúc xinh 

Cái ngủ 

Dọc chân phương  

Mỹ nữ thanh tân, thầy Kiêm 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, bác Đang 

Cơn nam biến: Dọc song thất lục bát, bác 

Thanh Lâm 

Hàn sơn tú khí trung linh, bác Thanh Lâm 

 

Đây là những nguyên tắc phân tích mà tôi sẽ áp dụng cho mỗi làn điệu : 

Trong các ví dụ phân tích, nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ phân tích ít nhất hai 

phiên bản của mỗi ví dụ: trên một lời văn, hai cách phát âm (đọc và hát) để so sánh sự 

khác nhau/giống nhau giữa thanh dấu giọng và lời hát. 

                                                 
97 Tú Ngọc, Dân ca người Việt, Hà nội, Nhà xuất bản âm nhạc, 1994, Trang  222, hát ví (hát đúm) 
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Tôi sử dụng chương trình Praat để có thể quan sát được cao độ của từng âm để tìm thấy 

những điểm chung và những điểm dị biệt của mỗi làn điệu.   

Để ghi âm, chúng tôi đưa hết về cùng một thang năm âm fa, sol, la, do, ré. 

Xác định thang âm của câu hát, xác định vai trò của âm trục và âm luyến láy 

Quan sát về mối quan hệ nhạc và thơ, quy tắc của từng mối quan hệ, đặc điểm của phần 

nhạc trên các từ trụ của cấu trúc thơ. 

Tìm ra được các loại nhân tố đặc trưng (chữ ký) trong mỗi làn điệu 

Kết luận về phương pháp phổ nhạc trên lời thơ của từng ví dụ. 

 

1.4.1 Hát ví và phú, làn điệu hát nói 

1.4.1.1 Hát ví 
Hát nói và ngâm ngợi rất phổ biến trong âm nhạc dân gian Việt. Trong các loại hát được 

nhiều tác giả coi là cổ nhất ở đồng bằng Bắc bộ, chúng ta hay kể đến hát ví (hát đúm), 

chẳng hạn như trong cuốn sách của Nguyễn Văn Huyên98. Đây là loại hát đối giữa thanh 

niên nam nữ, đối thơ nhưng có ngâm ngợi, chủ yếu là trên thơ lục bát. Sau đây là bản 

ghi âm của Tú Ngọc.  

Hát đúm (hát ví) Ngày hôm nay, Tú Ngọc ghi âm 

 

♫ Hát ví, Ngày hôm nay 

                                                 
98 Nguyễn Văn Huyên, Les chants alternés des garçons et des filles en Annam, Paris, Paul Geuthner, 
1934. 
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Đặc điểm của bài này là khổ đầu được hát trên thể thơ song thất lục bát rồi sau đó mới 

chuyển về lục bát. Tuy nhiên, lúc tôi hát không có vấn đề gì đặc biệt vì câu nhạc theo 

sát câu thơ. Nhịp của bài hát là đánh đều mỗi nốt một chữ, mỗi chữ một nhịp có độ dài 

bằng nhau trừ chữ cuối của mỗi câu.  

Tú Ngọc cho rằng hát ví chỉ có hai âm trụ hát trên quãng bốn hoặc quãng năm, nhưng 

nếu nhìn kỹ ta thấy có ba âm. Trên thực tế, nếu hát, chúng ta cũng cần có ba âm để hát 

điệu này. Nhưng đúng là bài có hai phần, phần một, từ đầu đến nhịp thứ 23 (dòng thứ 

ba, nhịp thứ hai trở đi), chúng ta chỉ thấy có hai nốt, một nốt để giành cho thanh ngang 

và thanh sắc, một nốt cho bốn thanh còn lại. Trong phần này, thanh sắc (phù khứ thanh) 

chỉ xuất hiện hai lần : chúng và thế, được hát trên cùng độ cao với thanh ngang. Bắt 

đầu từ dòng thứ ba trở đi, mấy gói, phần lớn các từ thanh sắc được hát trên hai nốt, và 

các thanh còn lại vẫn chỉ được hát trên một nốt. Mặc dù sáu thanh hát trên ba nốt, chúng 

ta không thấy có vấn đề gì về mặt ý nghĩa của lời thơ vì tính cách ngâm ngợi rõ hơn là 

hát. Tuy nhiên, cách hát này gợi cho ta giọng nói đặc biệt của nông dân đồng bằng Bắc 

bộ. 

Như vậy là thang âm của hát ví bao gồm ba nốt cách nhau một quãng năm và một quãng 

ba thứ.  

Thang âm hát ví do Tú Ngọc ghi âm 

 

Vậy ví dụ này hiển hiện lên dụng cụ đo độ cao của Praat như thế nào ? Trên câu thơ : 

Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả 

Chị em tôi còn lạ chưa quen 

Đây là sơ đồ đọc thơ hiện trên Praat: 

Hát ví, đọc, Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả (hai câu), sơ đồ Praat : 
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Chúng ta cũng có thể ghi một cách sơ đồ hóa như sau : 

Hát ví, hát, Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả (hai câu), sơ đồ Praat : 

 

Nếu ta ghi trên thang âm fa sol la do ré, ta sẽ ghi như sau : 
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Hát ví, Ngày hôm nay, ghi âm 

 

So với bản ghi âm của Tú Ngọc, chúng ta thấy thang âm ba nốt hiện diện ngay từ đầu, 

nhưng tôi nghĩ rằng đây là do cách hát của tôi với ý niệm chủ quan là thang âm của điệu 

này  phải hát trên ba nốt, bởi vì chữ thong hoàn toàn có thể hát trên cùng nốt la của chữ 

hôm  hoặc chữ nay. 

Trên hai câu tiếp theo : 

Không chơi thì bảo rằng hèn 

Chơi ra chúng bạn chê khen thế nào 

Hát ví, đọc, Không chơi, (hai câu tiếp) : 

 

Hát ví, hát, Không chơi, (hai câu tiếp) : 
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Ta quan sát thấy một điều có vẻ là nghịch lý : trên sơ đồ Praat của ví dụ đọc ta thấy có 

vẻ có nhiều độ cao hơn là ví dụ hát, cũng như là độ cao của một số từ lúc hát có vẻ 

không bình thường chẳng hạn như từ bảo lúc hát có ngang độ cao với từ chúng.  

Liệu lý do có phải là người hát đã phải « quên » độ cao của thanh dấu giọng để hát vào 

độ cao do thang âm hát ví ấn định ?  

 

Chúng ta có thể ghi âm như sau : 

Hát ví, Không chơi, ghi âm 

 

♫ Hát ví, Không chơi 
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Sự hiện diện của thanh sắc khiến cho vị trí của nốt đô được củng cố vững chắc và cũng 

nhờ đó những thanh luyến được hát trên hai nốt, cái tên Phù khứ thanh trở nên rất thích 

hợp với thanh này. Thanh sắc được hát trên một quãng ba thứ hoặc trên một nốt như âm 

có thanh ngang. Thỉnh thoảng ta có thấy nốt sol xuất hiện nhưng không đều đặn lắm. 

Nếu ta nhìn trên sơ đồ Praat (ví dụ hát hai câu đầu), ta thấy rõ ràng hai cao độ của nốt 

sol và nốt ré.  

Như vậy, một câu thơ lục bát lúc hát vào hát ví phải hát vào ba cao độ của thang âm, 

thang âm này là yếu tố quan trọng hơn cả ý nghĩa của thanh dấu giọng. Điều này có thể 

đưa đến kết luận đầu tiên : thang âm ba nốt bao gồm những quãng đặc trưng (ba thứ, 

năm và bảy) là một trong những nhân tố giúp cho ta có thể định hình làn điệu hát ví, đó 

chính là nhân tố thang âm đặc trưng của của thể loại hát này99. 

Nhân tố đặc trưng thứ hai là nhân tố giai điệu đặc trưng100, chúng ta không thấy nó 

xuất hiện trong ví dụ của Tú Ngọc, mặc dù là chúng ta thấy nó xuất hiện trong các ví dụ 

của Nguyễn Văn Huyên. Trong những bài tôi được học về hát ví, cuối mỗi một hoặc hai 

khổ thơ, thường người ta hát thêm một câu « Này anh cả anh hai đó ơi ời ». Lúc tôi đi 

học dân ca, cô giáo luôn dậy rằng chỉ cần thêm một câu chữ ký này sau một câu ngâm 

ngợi trên thơ lục bát hoặc song thất lục bát là câu hát này trở thành hát ví. 

Vậy cấu trúc của câu này như thế nào ? Đây là bản ghi trên Praat : 

Hát ví, nhân tố giai điệu đặc trưng Này anh cả, Praat 

                                                 
99 Trong bản tiếng Pháp, tôi sử dụng theo thuật ngữ Pháp là chữ ký thang âm (signature par échelle) 
100 Đây là một câu hát (nhân tố giai điệu đặc trưng) cho phép người ta nhận ra đây là làn điệu hát ví. 
Trong bản tiếng Pháp, nhân tố này đóng thêm vai trò của một chữ ký định hình bản sắc làn điệu 
(signature identitaire) 



 

 

 

153 

 

Ta có thể ghi âm như sau 

Hát ví, nhân tố giai điệu đặc trưng, Này anh cả, ghi âm 

 

François Picard tìm được cho tôi một bản ghi âm hiện đại, chỉ nhờ câu này mà ta có thể 

nói đó là một câu hát lấy nguồn gốc của hát ví trong ví dụ sau : 

♫ Hát ví Đi chợ Tết101  

Sự xuất hiện của nhân tố giai điệu đặc trưng này cho phép ta định hình rằng đây là 

một điệu hát ví.  

Hát ví mang tính chất đương nhiên của loại hát nói, một câu hát hoàn toàn tuân theo quy 

luật cấu trúc nguyên sơ mà Tô Ngọc Thanh đề cập đến102 : cả câu hát với nhịp điệu 

                                                 
101 François Picard, sưu tập cá nhân. Đây là cách hát « bình cũ rượu mới ». 
102 Tô Ngọc Thanh, Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc, NXB Âm nhạc, 1998, trang 135. Tác giả định nghĩa 
có ba dạng cấu trúc trong âm nhạc dân gian Việt nam mà chúng ta thấy trong âm nhạc chầu văn : nguyên 
sơ, làn điệu và ca khúc dân gian. 
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đồng đều giữa các âm và cuối mỗi câu hoặc mỗi khổ là một nhịp kéo dài hoặc nghỉ. Đặc 

điểm này có thể coi là nhân tố nhịp điệu đặc trưng của hát ví. 

Như vậy là làn điệu hát ví có ba nhân tố đặc trưng : thang âm, nhịp điệu và giai điệu 

định hình làn điệu.  

Chúng ta thử áp dụng ba nhân tố đặc trưng này để hát trên câu thơ Hỡi người đi đường 

cái quan nhằm mục đích kiểm tra lại những giả thiết này bằng cách nhìn trên sơ đồ 

Praat. 

Hỡi người đi đường cái quan 

Dừng chân đứng lại em than vài lời 

(Đi đâu vội thế anh ơi)  

Này anh cả anh hai đó ơi ời 

Đây là hình ảnh của bài này trên hai cách đọc và hát: 

Hát ví, Hỡi người đi đường cái quan, đọc : 

 

Hát ví, Hỡi người đi đường cái quan, hát 
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Trên sơ đồ đọc ta thấy các cao độ đi theo dấu giọng, còn trên sơ đồ hát, ta thấy ba cao 

độ chủ chốt của chữ ký thang âm. 

Ta có thể ghi âm như sau : 

Hát ví, Hỡi người, ghi âm 

 

♫ Hát ví, Hỡi người 
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Nếu ta nhìn sơ đồ, ta thấy rõ ràng là sáu thanh được hát trên ba nốt của thang âm hát ví, 

nốt sol là nốt đệm (passage) tùy theo người hát, với mục đích để tạo nên sự khác nhau 

về cách phát âm giữa thanh ngang và thanh sắc. 

Xin nhắc lại sơ đồ tính chất của các thanh như đã phân tích : 

Tính chất của 6 thanh tiếng Việt trên sơ đồ Praat: 

1 ma Không trung thành, rung 
2 mà Đi xuống với rung nhẹ và đều trong toàn bộ chiều dài của thanh, âm 

vực không rộng lắm 

3 má Đi lên thẳng, dài 
4 mạ Đi xuống thẳng và nhanh, âm vực hẹp 
5 mả Uốn lượn : lên, xuống, lên, âm vực hẹp 

6 mã Uốn lượn : lên với một đoạn rung ở giữa, âm vực rộng, bị ngắt sau 
đoạn rung 

 

Lúc ta nhìn cách hát của thanh sắc (tính chất âm đi lên thẳng, dài) giữa giây thứ ba và 

thứ tư, ta thấy tính cách của đường vẽ cũng như là lúc nói, cả hai đều trên hai nốt cách 

nhau một quãng ba thứ.  

Ngoài ra, tôi đề nghị chúng ta tập trung vào cách hát của thanh ngã (hỡi) : trên ngôn ngữ 

nói lúc ta đo có một đoạn rung và bị ngắt sau đoạn rung (Phạm Duy gọi là high-

constricted-broken tone), làm sao hát vào thang ba âm được ? 

Đây là thanh ngã hát trên ví dụ trên được phóng to ra : 

Thanh mã hát trong hát ví :  

 

Sơ đồ Praat cho ta thấy rõ ràng rằng thanh này được hát một cách đặc biệt chứ không 

đơn giản như lúc ta hát thanh sắc và thanh ngang, giai điệu có nhiều luyến láy ẩn. Ta có 
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thể suy luận được rằng vai trò của một nhân tố thang âm đặc trưng không phải lúc 

nào cũng át vai trò của dấu giọng và ý nghĩa của lời hát, do đó một làn điệu cần phải có 

nhiều loại nhân tố đặc trưng mới có thể định hình được. 

    

Bảng tổng kết sau đây cho thấy công thức dấu giọng – thang âm cần phải tôn trọng lúc 

ta muốn hát một câu thơ trên làn điệu hát ví : 

Quan hệ giữa dấu và nốt trong hát ví 

Ngang ngã  sắc mở sắc (máp) 

đóng 

huyền  hỏi  nặng  mở nặng (mạp) 

đóng 

ré ré-fa fa/ré-fa Hiếm sol (do) - sol Sol Hiếm 

Nếu ta lấy tiêu chuẩn thang âm, ta sẽ có kết quả sau : 

Thang âm trong hát ví  

Sol (đô) Ré Ré-fa fa 

huyền (mà), 

nặng (mạ), hỏi 

(mả) 

 

hỏi (mả), 

không dấu 

(ma) 

không dấu 

(ma) 

ngã (mã), sắc 

(má) 

sắc (má) 

 Nốt trượt 

(passage) 

   

 

Trong phần tiếp theo, chúng ta hãy thử kiểm tra xem còn yếu tố nào khác ảnh hưởng tới 

độ cao mà ta nghe được. Ta sẽ xem xét trường hợp những từ trụ của thể thơ được hát 

như thế nào (vần bằng với thể lục bát và vần trắc với thể song thất) để làm sáng tỏ điều 

này. 

Nếu như chúng ta lấy trên ví dụ của Tú Ngọc, ta thấy thể song thất được hát như sau : 

Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả (sol-ré),  

Chị em tôi còn lạ (sol) chưa quen 
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Cả hai từ, đều là vẩn trắc và ở hai độ cao khác nhau, đều được hát trên nốt sol. Tuy 

nhiên từ thứ nhất thả, gieo vần được làm mềm đi bằng từ không có nghĩa ơ và hát trên 

nốt ré. Từ bắt vần lạ cũng là nốt sol, nhưng vì lúc nào nó cũng được một từ thanh ngang 

đi tiếp theo, nên từ thanh ngang sẽ được hát trên nốt ré, tạo nên một hiệu quả đi đi lại lại 

giữa hai nốt này. Cũng có thể vì lý do này mà Tú Ngọc không đi sâu tiếp vào các câu 

sau, kết luận là chỉ có hai âm trên thang âm hát ví. 

Sau đó, lời thơ vào thể lục bát, các từ trụ (vần) chỉ có thể là vần bằng, như ta thấy sau 

đây: 

Không chơi thì bảo rằng hèn (sol) 

Chơi ra chúng bạn chê khen (ré) thế nào 

Như chúng ta đã phân tích trong phần thơ, hai vần này luôn là đối chọi nhau : gieo vần 

là bằng thượng thì bắt vần là bằng hạ và ngược lại, do đó hiệu quả đi đi lại lại tiếp tục 

được sử dụng ở đây trên hai vần. Hơn nữa, nguyên tắc này tạo nên một cấu trúc tự nhiên 

cho bài hát ví : người ta có cảm giác đợi kết một khổ thơ ở cuối mỗi bốn câu, lúc vần 

gieo rơi vào bằng hạ (dấu huyền).  

Nguyên tắc này chỉ đạo cấu trúc của giai điệu hát ví : không có nốt luyến láy, nốt trụ, ba 

nốt trên thang âm được sử dụng một cách bình đẳng (ngoài ngoại lệ là thỉnh thoảng ta 

có thể thấy một âm thứ tư xuất hiện (ở đây là nốt đô), nếu muốn hát luyến láy hơn một 

chút).  

Theo như quan niệm cho đến hiện nay, lúc nói về hát ví, người ta hay thường nói là dấu 

giọng theo giai điệu, nhưng qua phân tích trên, chúng ta thấy rằng trên thang âm hát ví, 

các thanh được phân công rõ ràng thanh nào hát trên nốt nào, nhưng hai ba thanh trên 

một nốt. Điều này tạo nên nhân tố thang âm đặc trưng của làn điệu hát ví. Để nhấn 

mạnh sự quan trọng của thang âm, nhân tố giai điệu đặc trưng (này anh cả anh hai đó ơi 

ời) bao giờ cũng được hát trên tất cả những nốt chính của thang âm. 
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Đây là những lệ tương đối dễ dàng để nhập tâm cho người hát, cho phép họ có thể biến 

tấu rất thoải mái trên tất cả các lời thơ lục bát và song thất lục bát mà họ ứng biến lúc 

hát ví và hát đối. 

Độ cao của thanh âm là một yếu tố hết sức phức tạp và không phải cố định, nó có thể 

thay đổi tùy theo vị trí của nó trong câu, trong trường hợp hát, điều này còn rõ hơn nữa 

như chúng ta vừa phân tích hay như trong một số thử nghiệm của François Picard103. 

Tôi nghĩ rằng sự khác nhau về độ cao của nốt nhạc trên cùng một thanh phụ thuộc vào 

sự luyến láy vào thanh của âm đi trước hoặc đi sau nó. 

Vậy cung văn áp dụng như thế nào nguyên tắc trên trong hát văn ? 

 

1.4.1.2 Điệu phú 
Trong hát thờ có nhiều làn điệu ngâm ngợi hơn trong hát hầu, những điệu phổ biến nhất 

là Bỉ, Thổng, Mưỡu, Hát nói, Sử, Hãm, Ngâm, Kiều… Tuy nhiên chỉ có một điệu hát nói 

chính được sử dụng lúc hát hầu, đó là điệu phú, chủ yếu được sử dụng trong các giá 

nam thần. Các thầy đều bảo tôi : điệu phú thường là hát trên thơ song thất lục bát, nhịp 

ba, thơ thế nào thì hát vậy. Có nhiều loại phú như phú rầu (buồn), phú chênh (cách cắt 

câu thơ khác với câu hát). Điệu phú phổ biến nhất là phú bình.  

Điệu phú bình được phân tích có hai bản, một bản do thầy Kiêm hát, một bản do bác 

Thanh Lâm hát. Cả hai bản đều thu ngoài buổi lễ, bài Quán liễu thanh là bài đầu tiên 

thầy Kiêm hát để tôi thu thanh, bài phú Ông Hoàng Triệu do bác Thanh Lâm hát theo 

kiểu Nam định. Theo như cung văn Hà nội thời ấy, kiểu hát Nam định là kiểu hát « nhà 

quê ». 

1.4.1.2.1 Nhân tố cấu trúc đặc trưng và nhân tố giai điệu đặc 
trưng 

Ví dụ 1 : Phú ông Hoàng Triệu 

♫ Phú ông Hoàng Triệu, bác Thanh Lâm 

Ta có thể ghi như sau : 

Phú ông Hoàng Triệu, bác Thanh Lâm, ghi âm 

                                                 
103 François Picard, « La musicalité du Kunqu », Françoise Quillet, ed., L’écriture textuelle des théâtres 
d’Asie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, trang 199-218.  
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Bác Thanh Lâm đệm bằng bộ phách, hát bài này trên lời thơ sau : 

Đại Vi ệt quốc chia chung nam bắc    � câu 1 

Bảo hành sơn đệ nhất cuộc tình chung  � câu 2 

Xứ Thanh Hoa riêng có một dòng   � câu 3 

Giời sinh đất anh hùng cái thế   � câu 4 

Về mặt nhịp điệu và liên hệ giữa câu nhạc và câu thơ, lúc đầu nghe ta không thấy có 

biến hóa gì nhiều, tựa một bài hát nói tựa như lúc ta nghe hát ví. Câu thơ nào đi vào câu 

nhạc ấy, bác Thanh Lâm không hát luyến láy nhiều, chỉ lúc nào hết một câu thơ thì đệm 

vào một ngân nga ngâm trên mũi ư ứ ừ. Giai điệu của bài gần như theo độ cao của 

thanh. Đây là thang âm của bài phú: 

Thang âm Phú ông Hoàng Triệu 

 

Trên thang âm có năm nốt nhạc với tầm âm rất rộng. Nếu như ta đưa thanh vào nốt, ta 

có thể có bản tổng kết sau đây trên bài hát này : 
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Quan hệ thanh - nốt trong Phú Ông Hoàng Triệu 

fa la  ré fa la  

Huyển, nặng Hỏi, nặng Huyền, nặng, ngang Nặng, ngang, sắc Ngang, sắc 

Thế nhưng, nếu ta đi vào chi tiết từng câu thơ và nhạc, ta có bốn thang âm khác nhau 

với lệ áp dụng thanh-nốt của từng câu như sau : 

Câu 1, chỉ có ba thanh, dùng ba nốt để hát : 

ré fa la  

Nặng Ngang Ngang, sắc 

Câu 2, nhiều thanh hơn, trong đó có những thanh thuộc loại khó hát như hỏi và nặng :  

fa la  ré fa 

Huyển, nặng Huyển, nặng, 
hỏi 

Ngang Sắc 

Câu 3, tuy cũng chỉ có ba thanh như là câu 1, nhưng lại được hát trên một thang âm 

khác :  

la  ré fa 

Huyền Ngang Sắc 

Câu 4, có đúng ba thanh như câu ba, nhưng lại một thang âm khác nữa :  

ré fa la  

mà ma má 

Như vậy là câu 1, 3 và 4 được hát trên tầm âm cao của thang âm, và câu 2 được hát trên 

tầm âm thấp. Bốn câu có bốn quan hệ thanh – nốt khác nhau hoàn toàn. 

Ta có thể quan sát hình ảnh giai điệu này trên Praat : 

Phú ông Hoàng Triệu hát trên Praat 
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Đặc điểm của bài này là âm vực hát rất rộng. Tuy nhiên, những phân tích về quan hệ 

thanh-nốt chưa cho phép chúng ta xác định được những chữ ký khác của làn điệu này. 

Sự xuất hiện của các quãng bốn, quãng năm, quãng sáu, quãng tám góp phần nhấn 

mạnh tính cách hát nói, tôi nghĩ nguyên nhân là vì sự xuất hiện nhiều thanh trắc của thể 

thơ song thất ?  

Theo lý thuyết của cung văn, nhân tố nhạc cụ đặc trưng là nhân tố nổi trội nhất của 

điệu phú vì nhịp điệu đặc biệt này rất dễ nhận ra (nhịp ba), Ngoài ra, đâu là những nhân 

tố đặc trưng khác của làn điệu phú bình ?  

 

Ví dụ 2 : Phú bình Quán liễu thanh 

Chúng ta hãy tiếp tục với phân tích của bài phú bình Quán liễu thanh. 

♫ Phú bình Quán liễu thanh 

Quán liễu thanh là một trong những bài đầu tiên mà tôi được ghi âm với thầy Kiêm, 

ngày 28 tháng ba năm 1987, hát trên điệu phú bình, trên bài thơ sau đây : 

Quán liễu thanh bên bờ chín giếng 

Khách anh hùng bàn chuyện quân cơ 

Ngày vui chén rượu cuộc cờ 

Ướm lời non nước họa thơ tương phùng 

Đêm thao luyện võ công kiếm kích i i i i i i 

Ta có thể ghi âm như sau : 

Phú bình Quán liễu thanh, ghi âm 
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Thầy Kiêm chơi điệu này với đàn nguyệt, đàn đối thoại với lời hát chứ không đệm song 

song (nhờ đó mà chúng ta có thể nhìn được hình ảnh câu hát trên Praat). 

Nếu ta đi vào xem xét mối quan hệ giữa lời và nhạc, quan hệ thanh-nốt, ta có thể nêu ra 

nhiều điểm. 

- Lời thơ song thất được hát không theo mạch của khổ thơ, mà theo mạch của đàn 

(nguyệt bằng chữ thường chỉ đoạn nhạc dạo ngắn, NGUYỆT bằng chữ hoa chỉ một 

đoạn nhạc dạo dài). 

Quán liễu thanh [nguyệt] bên bờ [nguyệt] chín giếng Khách anh hùng  � câu 1 

[NGUYỆT] 

bàn chuyện [nghỉ hát] quân cơ Ngày vui [nguyệt] chén rượu cuộc cờ  � câu 2 

[NGUYỆT] 

Ướm lời non nước [nguyệt] họa thơ tương phùng [nguyệt]    � câu 3  

Đêm thao luyện võ công [nguyệt] kiếm kích i i i i i i    � câu 4 

    

Rõ ràng là ở đây cấu trúc của thơ không còn là cấu trúc của nhạc nữa: 4 câu nhạc cho 5 

câu thơ. Trong khi câu thơ 1 chưa hết, nguyệt đánh vào làm cho người ta phải đợi 

nhưng ba chữ Khách anh hùng của câu thứ hai đã xuất hiện liền trước khi một đoạn 

nguyệt dài báo hiệu mở đầu của câu 2… Mặc dù vẫn là thể hát nói, nhưng sự xuất hiện 

của đàn nguyệt làm cho cấu trúc của bài hát hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không còn 

thấy ở đây phong cách đơn giản như trong bản phú hát bởi bác Thanh Lâm. Về tính 

cách chung, bài này có cách hát hoa lá hơn cách của bác Thanh Lâm nhiều, biểu hiện 

một phần trong thang âm như sau: 

Thang âm phú Quán liễu thanh 

 

Thang âm này được sử dụng như sau : câu 1, 2 được hát trên 6 nốt, câu 3 (và 4) hát trên 

5 nốt, hai câu 3 và 4 thầy hát thoải mái hơn nhiều vì tầm âm hẹp hơn.  

Về mối quan hệ thanh âm-nốt, ta cũng thấy cùng hiện tượng với bác Thanh Lâm : trong 

bảng tổng kết, thanh huyền, nặng được hát trên ba nốt, ta phải vào bản so sánh của từng 

câu để thấy được sự khác nhau của từng thang âm – câu nhạc :  

Đây là quan hệ thanh-nốt chung của cả bài : 
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Quan hệ thanh – nốt của Quán liễu thanh 

ré fa sol la  do  ré do-ré 
Huyền, nặng Huyền, nặng, ngang Huyền, nặng Ngang Ngang, sắc Sắc Ngã  

Và sau đây là thang âm của từng câu : 

Câu 1 : 

ré fa la  do  ré do-ré 
Huyền  Ngang Ngang Sắc Sắc Ngã 

Câu 2, phần 1 : 

fa sol la  do  ré 

Huyền, nặng Huyền Ngang, nặng Ngang, sắc Ngang, sắc 

Câu 2, phần 2 (đón trước cho câu tiếp) : 

ré la  do  ré do-ré 

Huyền, nặng Ngang Sắc Sắc Ngã  

Kể cả việc dùng hai phần thang âm khác nhau cũng không ăn nhập vào cấu trúc thơ. 

Nếu ta tiếp tục xem xét phần nốt nhạc hát trên những từ trụ (vần) của thể thơ, ta có thể 

thấy được những đặc điểm gì ? Trong quan hệ vần bằng và trắc, chúng ta thấy có hiện 

tượng thanh và nốt có quan hệ đi đi lại lại (cao-thấp-cao-thấp) trên khổ song thất (vần 

gieo giếng được hát trên nốt cao nhất của thang âm, và vần đáp chuyện trên bậc thấp 

nhất), nhưng trong khổ lục bát hiện tượng này không thấy rõ bằng (cờ và thơ).  

Trong ví dụ sau tôi muốn trích đoạn thêm cách hát của từ liễu là một từ khó hát. Đây là 

hình ảnh của liễu hát trên Praat : 

Dấu ngã hát trên phú, hình ảnh chung :  
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Nếu chúng ta tiêu cự và phóng to hình ảnh này, ta có chi tiết như sau : 

Dấu ngã hát trên phú, hình ảnh chi tiết  

 

 

Trên hình ảnh chi tiết, chữ quán bắt đầu từ đường ngang, nhưng trên hình ảnh chung ta 

thấy một đường thẳng đứng từ 21 đến 3 (trục đứng), mà tai không nghe thấy, liệu đây có 

phải âm mũi để hát chữ đầu của một câu không ? Còn chữ liễu, trên hình ảnh chung, ta 

thấy rằng âm đi xuống chứ không đi lên, còn trong hình ảnh chi tiết, chúng ta thấy cái 

ngắt quan sát trong sơ đồ bài hát ví ở trên chuyển thành một chùm cao độ không có 

ngắt. 

Tiếp theo sau đó, ở nhịp 28 ta có thấy xuất hiện nốt si, là một nốt thêu chứ không phải 

trong thang âm, ta thấy rất rõ là nghệ nhân hát đổ xuống (giây thứ 11 trên trục ngang, 

giữa ba chữ khách, anh và hùng: 

Phú Quán liễu thanh, trích đoạn, hình ảnh Praat 
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Điều này cho thấy là nghệ nhân hoàn toàn có thể nhấn mạnh một câu hát trên một nốt 

không có mặt trong thang âm. Sự trúc trắc về thanh của thể thơ song thất là một đề bài 

rất khó cho cung văn, bài này là một bài theo tôi là rất khó, đặc biệt là không còn thấy 

kết cấu của thơ được tôn trọng nữa. Thầy Kiêm chỉ hát cho tôi lúc học bài và đàm đạo, 

chưa bao giờ tôi được nghe lại bài này trong một dịp hầu. 

 

1.4.1.2.2 Nhân tố nhạc cụ đặc trưng trong làn điệu phú 
Ngoài những điểm ngắt được lưu ý trong cấu trúc lệch của câu thơ-câu nhạc vừa được 

chứng minh, trong phú, chúng ta không phát hiện được một cách rõ ràng nhân tố thanh 

nhạc đặc trưng như là câu « này anh cả anh hai đó ơi ». Tuy nhiên, khi các cung văn 

sắp bắt vào hát phú, tất cả mọi người đều nhận ra đây là bài dâng cho một nam thần : ở 

đây, các cung văn dùng nhạc cụ để mọi người (cử tọa, công chúng, hầu dâng, người 

hầu, và thánh) nhận ra làn điệu của mình. Khúc dạo đàn (hoặc phách) chính là nhân tố 

đặc trưng quan trọng nhất của điệu phú. 

Chúng ta có thể nhận thấy rằng thầy Kiêm không có nhiều biến tấu trong khúc dạo này : 

♫ Phú, dạo bằng nguyệt, nhân tố nhạc cụ đặc trưng 

Phú Quán liễu thanh, nhân tố nhạc cụ đặc trưng, bằng nguyệt 
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Cũng như là dạo phách của bác Thanh Lâm trên khổ nhịp ba như sau : 

Phú ông Hoàng Triệu, chữ ký bằng phách 

 

Sau đây là một số kết luận về đặc tính của điệu phú : 

Thường được hát trên một thể thơ tương đối bác học, với một ngôn ngữ có nhiều từ gốc 

Hán, điệu phú rất thích hợp với không khí trang nghiêm của các hàng quan lớn. Tính 

chất hát nói của phú đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt của phần nhạc múa dành 

cho các vị thánh hàng dưới trong tứ phủ. Mặc dù là điệu hát nói, ở đây mối quan hệ 

thanh-nốt không đơn giản như trong hát ví, nghệ nhân là dùng mỗi câu với một thang 

âm khác nhau để làm giàu cho giai điệu. Điều này cho phép nghệ nhân được hát trên 

một âm vực rất lớn với nhiều thang âm chồng nhau để tạo hiệu quả âm nhạc tối đa trên 

một bài hát nói, với sự trợ giúp của nhân tố nhạc cụ. Hơn nữa, ta có thể thấy rằng đàn và 

phách còn đóng vai trò đối thoại với hát, tương phản sắc thái với hát : Phần hát là hát 

nói, trong đó phần nhạc hết sức nhanh nhẹn, sảng khoái và năng động để tạo nên hiệu 

quả đối lập giữa hai phần. 

Mặc dù nghệ nhân hát văn sử dụng những kỹ thuật ứng tác và sáng tác của âm nhạc dân 

gian, nhưng sự xuất hiện của nhạc cụ đưa nghệ thuật hát văn lên hàng chuyên nghiệp. 

Sự xuất hiện của nhạc cụ cũng cho phép nghệ nhân theo được buổi lễ và đàn hát hàng 

nhiều giờ không mệt mỏi. 
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1.4.2 Hát ru và dọc  

Điệu dọc được hát trong nhiều dịp, cung văn có thể hát dâng cho tất cả các vị trong 

hàng tứ phủ và không có hạn chế về cách dùng. Thậm chí ta có thể nói rằng đây là điệu 

cứu cánh của một số cung văn không biết nhiều điệu lắm, họ có thể hát văn của tất cả 

các thánh trên điệu này. Vậy tính chất của nó là gì ?  

Trong phần phân tích, tôi lấy ví dụ song song là hát ru trong âm nhạc dân gian để so 

sánh. Tới thời tôi làm mẹ có con nhỏ, tôi vẫn hát ru, đây có lẽ là một trong nhưng sinh 

hoạt âm nhạc dân gian hiếm hoi còn tồn tại vì chức năng xã hội của nó vẫn được bảo 

tồn. Những ví dụ này do tôi hát để phân tích, chúng sẽ được so sánh với một bản thu 

được hát ru biểu diễn104 để làm đối chứng. 

  

1.4.2.1 Hát ru 
Chúng ta sẽ phân tích bốn ví dụ sau : 

Con kiến105 

Bắc cầu  

Trúc xinh 

Cái ngủ 

Các ví dụ này sẽ được nêu ở đây theo cùng một cách : bản nhạc, ghi âm, sau đó phân 

tích sơ đồ đọc thơ và sơ đổ hát trên Praat trong hai ví dụ. 

Sau đây là lời thơ bài Con kiến : 

Con kiến mày leo cành đa 

Leo phải cành cộc leo ra leo vào 

Con kiến mày leo cành đào 

Leo phải cành cộc leo vào leo ra 

♫ Hát ru Con kiến 

Ta có thể ghi âm nó như sau : 

Hát ru Con kiến, ghi âm  

                                                 
104 Claire Chauvet, sưu tập cá nhân, nhưng tôi không cho được làn điệu này lên Praat, cũng như bài Hát ví 
Đi chợ Tết, và có đệm nhạc cụ. Khuyết danh. 
105 Tên bài ở đây chỉ để tiện theo dõi. 
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Điểm đáng chú ý nhất trong bài hát ru này là cách ngắt từ. Nếu ta chép chi tiết, bài này 

sẽ được hát như sau :  

Lời hát ru Con kiến, đọc và hát 

Đọc Hát 

Con kiến mày leo cành đa Con kiê-ến mày-ay leo-o cà-anh đa 

Leo phải cành cộc leo ra leo vào Leo phai-ãi cánh cô-ốc leo ra leo vào 

Con kiến mày leo cành đào Con kiến mày leo cành đào 

Leo phải cành cộc leo vào leo ra Leo phải cành cộc leo vào leo ra 

À a à ơi, à a à ời, à a à ơi106   

Và đây là hình ảnh của giai điệu này trên Praat : 

Hát ru Con kiến, trên Praat, trích 

                                                 
106 Tú Ngọc, Dân ca người Việt, trang 150 
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Ví dụ thứ 2, Bắc cầu, lời thơ như sau: 

Bồng bồng mẹ bế con sang 

Đò dọc quan cấm đò ngang không chèo 

Muốn sang thời bắc cầu kiều 

Muốn con hay chữ thời yêu lấy thầy 

♫ Hát ru Bắc cầu 

Ta có thể ghi âm như sau : 

Hát ru Bắc cầu 

 

Và đây là bản đọc và bản hát 
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Hát ru  Bắc cầu, đọc và hát 

Đọc Hát 

Bồng bồng mẹ bế con sang Bồng bồng mẹ bê-ế con sang ơ 

Đò dọc quan cấm đò ngang không chèo Đò dọc-ư quan câ-ấm ờ ớ ơ ơ đo-ò ngang - ạ khổ-ông chèo 

Muốn sang thời bắc cầu kiều Muốn sang thơi (ou thời) bă-ắc câ-ầu kiều 

Muốn con hay chữ thời yêu lấy thầy Muô-ốn con hay chư-ữ ờ ớ ơ ơ thơ-ời yêu ờ lâ-ấy ờ thầy 

À ơi À a à ơi, à a à ời, à a à ơi 

Và đây là hình ảnh trên Praat : 

Hát ru Bắc cầu, trên Praat, trích đoạn 

 

Đây là bài thứ ba, Trúc xinh 

Trúc xinh trúc mọc (đứng) bờ ao  

Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh 

Trúc xinh trúc mọc (đứng) đầu đình  

Em xinh em đứng một mình cũng xinh 

♫ Hát ru Trúc xinh 
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Bản ghi âm 

Hát ru Trúc xinh, ghi âm  

 

Hát ru  Trúc xinh, đọc và hát 

Đọc Hát 

Trúc xinh trúc mọc bờ ao (đứng) Tru-úc xinh trúc mọ-óc bờ-ơ ao (ou : đư-ứng) 

Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh Em xinh em đư-ứng ờ ớ ơ ơ nơ-ời nào cù-ung ơ ờ xinh 

Trúc xinh trúc mọc đầu đình (đứng) Tru-úc xinh trúc mọ-óc đâu-(ầu) đình (ou : đư-ứng) 

Em xinh em đứng một mình cũng xinh Em xinh em đư-ứng ờ ớ ơ ơ một-ột mình cù-ung ơ ờ xinh 

À a à ơi, à a à ời, à a à ơi   

Sau đây là ví dụ cuối cùng, Cái ngủ 

Cái ngủ mày ngủ cho  lâu 

Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về  

Bắt được con chép con trê   

Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn  

♫ Hát ru, Cái ngủ 

Hát ru Cái ngủ, ghi âm 
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Qua bốn ví dụ trên ta có thể có những quan sát về các khía cạnh sau : thang âm, cấu trúc 

nhạc và cấu trúc thơ, đặc điểm của các điểm luyến láy trên các âm, quan hệ thanh-nốt và 

các nhân tố đặc trưng của làn điệu. 

 

Thang âm của hát ru 

Cả bốn ví dụ cùng có thang âm sau đây : do, ré, fa, (sol), la 

So với hệ thống nhiều thang âm của phú ở đây ta chỉ có một thang âm, như trong trường 

hợp hát ví, và thang âm này trong hát ru chỉ có bốn nốt chính. 

 

Cấu trúc lời thơ và cấu trúc âm nhạc 

Điều khác với hát ví là cấu trúc của câu nhạc không đi với cấu trúc của câu thơ. Câu 

nhạc 1 hát liền 10 từ (6 của câu 1 và 4 của câu 2 : Cái ngủ mày ngủ cho lâu. Mẹ mày đi 

cấy) ; câu nhạc hai chỉ còn có 4 từ (đồng sâu chưa về). Trên sơ đồ Praat, ta thấy câu một 

có 6 giây để hát 10 từ và câu hai 7 giây để hát 4 từ : 

Hát ru Con kiến, trên Praat, trích đoạn 
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Khổ thơ lục bát được hát như sau :  

Con kiến 

Câu nhạc 1 Con kiến mày leo cành đa Leo phải cành cộc 

Câu nhạc 2 (nhân tố  

uyến láy đặc trưng)     _ leo ra leo vào  

Câu nhạc 1 Con kiến mày leo cành đào Leo phải cành cộc 

Câu nhạc 2 (luyến láy)     _ leo vào leo ra  

Bắc cầu 

Câu nhạc 1 Bồng bồng mẹ bế con sang Dò dọc quan cấm 

Câu nhạc 2 (luyến 

láy)     _ đò ngang không chèo  

Câu nhạc 1 Muốn sang thời bắc cầu kiều Muốn con hay chữ 

Câu nhạc 2 (luyến 

láy)     _ thời yêu lấy thầy  

Trúc xinh        

Câu nhạc 1 Trúc xinh trúc mọc bờ ao Em xinh em đứng 
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Câu nhạc 2 (luyến 

láy)     _ nơi nào cũng xinh  

Câu nhạc 1 Trúc xinh trúc mọc đầu đình Em xinh em đứng 

Câu nhạc 2 (luyến 

láy)     _ một mình cũng xinh  

Cái ngủ 

Câu nhạc 1 Cái ngủ mày ngủ cho lâu Mẹ mày đi cấy 

Câu nhạc 2 (luyến 

láy)     _ đồng sâu chưa về về 

Câu nhạc 1 Bắt được con chép con trê Cầm cổ lôi  

Câu nhạc 2 (luyến 

láy)     _ cho cái ngủ ăn  

Luyến láy = nhân tố luyến láy đặc trưng 

 

Nhân tố cấu trúc đặc trưng của hát ru 

Trên câu nhạc 1, chín từ đầu (trong khi đó câu thơ một chỉ có sáu từ) được hát trên một 

nhịp với độ dài bằng nhau, từ thứ mười là chỗ ngừng đầu tiên và có cả một nhịp đi theo 

cho luyến láy. Câu nhạc 2 chỉ bao gồm có bốn từ và rất nhiều luyến láy. 

Đây là một chi tiết điển hình của cấu trúc hát ru, mà ta có thể gọi là nhân tố cấu trúc đặc 

trưng vì tất cả các câu hát ru đều theo cấu trúc này. 

 

Luyến láy trên từ và quan hệ thanh-nốt 

Chúng ta có thể phân biệt hai loại luyến láy : trên từng từ và của từng câu. Thuộc thể 

loại hát dân gian và đơn giản, ta có thể nghĩ ngay là nốt nhạc sẽ phải theo thanh. Vậy  

hát ru sử dụng quy luật này như thế nào ? 

- Thanh sắc luôn luôn được hát trên hai nốt (quãng ba hoặc quãng bốn) : kiến, bế (la-

do), trúc (sol-do), cái  (do-fa), trừ chữ trúc cạnh chữ đứng, có thể vì hai âm sắc nằm 

cạnh nhau nên chữ này chỉ được hát trên một nốt.  

Tuy nhiên, nếu thanh sắc ở vị trí trụ cột của câu nhạc : đoạn hát chậm lại (từ thứ 4 của 

câu tám), từ này được hát trên ít nhất ba nốt. 

- Thanh hỏi là trường hợp đặc biệt nhất : không được hát dấu hỏi mà hát thành nặng 

hoặc huyền-ngang (cái ngủ), thậm chí thanh huyền-sắc (cổ). 

Hát ru Cái ngủ, Cầm cổ lôi về cho cái ngủ 
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Chữ cổ được hát như là một thanh sắc, và hai chữ cuối trên dòng nhạc cho thấy rằng cái 

và ngủ được hát giống nhau ! Một điều lý thú nữa là ta thấy trẻ em Việt nam đang học 

nói, không bao giờ bé nói được dấu ngã (luyến, đi lên và rung) và dấu hỏi (luyến, lên, 

xuống, lên) một cách rõ ràng, mà thường nói trại sang thanh bên cạnh không có luyến 

láy. Có phải vì vậy mà sự không tôn trọng thanh trong hát ru không quan trọng ?  

Chúng ta cũng quan sát rằng lúc các cậu về (thánh trẻ tuổi), các ngài phán như là bắt 

chiếc cách nói hơi ngọng của trẻ em nhỏ tuổi, và đây là một trong những dấu hiệu để 

nhận ra một vị thánh còn nhỏ tuổi. 

- Thanh huyền và thanh ngang luôn luôn được hát trên một nốt, vậy nếu trong một đoạn 

chỉ có thanh bằng (thượng và hạ luân phiên nhau), hiện tượng đi-đi-lại-lại của hai nốt 

thể hiện rất rõ ràng  như ta thấy trong đoạn « … mày leo cành đa - Leo... » 

Tôi không làm một bảng tổng kết quan hệ thanh-nốt trong làn điệu hát ru vì quy luật của 

nó hoàn toàn khác mà chúng ta thấy một phần nhỏ vừa nêu trên : mỗi thanh không phải 

hát trên một hoặc hai nốt nhất định, mà được hát tùy vào vị trí của nó trong câu nhạc và  

luyến lên hay luyến xuống còn tùy vào từ đi trước và đi sau nó. 

 

Các nhân tố luyến láy đặc trưng và giai điệu đặc trưng của hát ru 

Ngoài những luyến láy trên từng từ, hát ru còn có những luyến láy đặc trưng để xác 

định làn điệu, thường để kết một câu, một đoạn. Đây là một kỹ thuật phổ biến trong dân 

ca. Trong hát ví, ta thấy nhân tô luyến láy đặc trưng cùng xuất hiện với nhân tố giai điệu 

đặc trưng, được biểu hiện bằng cả một câu « này anh cả anh hai đó ơi », nhưng trong 

nhiều làn điệu khác, nghệ nhân chỉ cần dùng nhân tố luyến láy đặc trưng trên một số 

nguyên âm như ơ, ư, i, à ơi, hay từ không có nghĩa như hừ, ối a, tình rằng, thời… Mỗi 

loại hát thường có một loại từ để hát nhân tố luyến láy đặc trưng, và nó thường được hát 

trên nhân tố thang âm đặc trưng. Nhiều làn điệu chỉ cần có nhân tố luyến láy đặc trưng 

là đủ, không cần có nhân tố giai điệu đặc trưng. 

 

Sau đây là những nhân tố luyến láy đặc trưng của hát ru : 

Loại 1 : Luyến láy nằm ở từ số 4 của câu bát (luyến láy trên ít nhất ba nốt với ngâm 

ngợi ừ ứ ư) như ta vừa đề cập cách hát dấu sắc ở trên. 

Loại 2 : Luyến láy nằm ở từ số 7 và 8 của câu bát, như trong các ví dụ sau : 
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Trên hai loại này, ta kể thêm nhân tố giai điệu đặc trưng (làn điệu định hình bản sắc) 

của hát ru, nằm sau từ số 8 của câu bát : «  à a a à ơi ». 

 

Loại 1 : Trường hợp luyến láy nằm ở từ số 4 của câu bát : 

Hát ru Trúc xinh, luy ến láy từ số 4 của câu bát 

 

Hát ru Con ki ến, luyến láy từ số 4 của câu bát 

 

Loại 2. Luyến láy nằm ở từ số 7 và 8 của câu bát, như trong các ví dụ sau : 

Thậm chí ở trên thanh nặng, cộc, chữ này cũng được hát và luyến láy trên ba nốt. 

Hát ru Cái ngủ, luyến láy từ số 6 và 8 của câu bát 

 

Tuy chỉ còn có bốn từ, nhưng câu hát ở đây hoàn toàn chậm lại và ngâm ngợi. Và giai 

điệu không hề thay đổi dù dấu giọng nào đi chăng nữa : thậm chí thanh ngang (chưa) 

được hát thành thanh hỏi (chửa). Thật tình cờ hai từ này thuộc loại « đồng âm, khác 
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chính tả, khác thanh nhưng đồng nghĩa », đọc và viết khác nhau nhưng cùng ý nghĩa. 

Nhưng nếu không phải là đồng nghĩa, người hát biến đổi thanh của từ để đi vào làn điệu 

đặc trưng. 

Loại 3. Nhân tố giai điệu đặc trưng ở sau từ số 8 của câu bát : à a a à ơi 

Câu này chỉ nhắc lại trên một câu ngâm ngợi à a a à ơi trên cùng giai điệu (không được 

thay đổi), nhưng nó gần tương tự như nhân tố luyến láy đặc trưng thứ hai (sau hai chữ 

cuối của câu bát), như ta thấy trong các ví dụ sau : 

♫ Hát ru, nhân tố giai điệu đặc trưng (chữ ký định hình làn điệu trong tiếng Pháp) 

Hát ru, nhân tố giai điệu đặc trưng (chữ ký định hình làn điệu trong tiếng 

Pháp) « à ơi » 

 

Đây là nhân tố đặc trưng quan trọng nhất trong hát ru, nó giúp cho người ta nhận ngay 

ra làn điệu.  Chúng ta có thể nhìn thấy trên hình ảnh Praat như sau : 

Hát ru nhân tố giai điệu đặc trưng (chữ ký định hình làn điệu trong tiếng 

Pháp), sơ đồ Praat : 

 



 

 

 

180 

 

Trên sơ đồ này, giữa giây 12 và 13 chúng ta thấy hiện diện một độ cao của âm sol. Điều 

đáng ghi nhớ là tôi không nghe thấy nốt này lúc ghi âm và không cảm thấy lúc hát, 

nhưng nếu chúng ta xem ví dụ hát ru sau đây, nốt sol vẫn xuất hiện trên nhân tố giai 

điệu đặc trưng) : 

♫ Hát ru Em là con gái kẻ Mơ 

♫ Hát ru Gió đưa cành trúc la đà 

Trong hai ví dụ « hiện đại » này, độ luyến láy của nhân tố giai điệu đặc trưng (định 

hình) lớn hơn nhiều độ luyến láy của hát ru do tôi hát, nhưng sau âm sol, chữ ơi lại quay 

lại về âm fa. 

Bất kể câu lục bát nào, khi ta hát trên thang âm ré, la, đô, cùng với việc sử dụng tất cả 

các nhân tố đặc trưng khác (cấu trúc, nhịp điệu, giai điệu) ở những vị trí đã định, chúng 

ta đã hát câu lục bát thành hát ru. Đó cũng chính là đặc điểm của làn điệu khuôn nhờ kỹ 

thuật cấu trúc và sử dụng các nhân tố đặc trưng. 

 

1.4.2.2 Điệu dọc 
Điệu dọc, thường là dọc chân phương, được hát thường xuyên khi người hầu tung khăn 

biểu hiện lúc thánh giáng. Thỉnh thoảng thầy Kiêm nói rằng dọc là điệu để mở cảnh.  
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Mặc dù thầy Kiêm nói với tôi « hát văn cơ bản là điệu dọc ? », lúc tôi bật những bài thu 

trong những buổi hầu và cũng không thấy nhiều dọc được hát lúc hầu. Đến lúc phân tích 

ngọn ngành nhiều buổi lễ do thầy Kiêm hát và nghe các văn hầu của một số nghệ nhân 

khác tôi mới hiểu dần đâu là những tiêu chuẩn đích thực của một cung văn tài ba. 

Có rất nhiều loại dọc : Đối với các vị thánh quan trọng trong hàng tứ phủ, cung văn phải 

hát dọc song thất, hay dọc trang nghiêm, gần hơn với hát nói. Dọc cũng có thể chơi trên 

nhịp sai, nhanh và cương, để gọi thánh giáng. Dọc nam thường buồn, dọc sững sử dụng 

nhiều câu hát vay trả107, dọc luyện phải hát ở cuối mỗi khổ thơ hát đi hát lại ba lần bốn 

chữ của khổ thơ tiếp theo… 

Chúng ta sẽ đi vào phân tích bốn bản khác nhau do ba cung văn khác nhau hát điệu dọc 

chân phương, các ví dụ được nêu là ví dụ được thu  ngoài buổi lễ.  

Mỹ nữ thanh tân, do thầy Kiêm hát 

Hàn sơn tú khí trung linh, do bác Thanh Lâm hát. 

Cơn nam biến, Dọc song thất lục bát, do bác Thanh Lâm hát 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, do bác Đang hát. 

Chúng ta sẽ ghi âm từng ví dụ, xác định thang âm, tìm hiểu mối quan hệ nhạc-lời (cấu 

trúc và quan hệ thanh-nốt), vai trò của một số nốt trong thang âm, các nhân tố đặc trưng. 

 

Về mặt nguyên tắc, điệu dọc phải hát trên nhịp 2, nhưng khả năng biến tấu của nhịp này 

vô cùng phong phú nên rất nhiều khi, với những cung văn tài năng, ta không còn nhận 

ra nhịp hai chân phương nữa; do đó tuy nhịp hai là nhịp của điệu dọc nhưng chúng tôi 

không còn thấy được vai trò quyết định của nó mà phải đi tìm trong những nhân tố 

khác. 

 

Phân tích điệu dọc hát trên lời Mỹ nữ thanh tân 

♫ Dọc Mỹ nữ thanh tân 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, ghi âm 

                                                 
107 Selon Thanh Hà, sách đã dấn, tr. 65. 
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Thầy Kiêm chơi bài này và tự đệm bằng đàn nguyệt. 

Một khổ dọc thường được hát trên hai khổ thơ lục bát (bốn câu thơ).  

Đây là câu thơ : 

Trăm ngàn mỹ nữ thanh tân     � câu 1 

Kẻ ra quan lộ người tuần rừng ngang   � câu 2 

Thanh Hoa Nghệ tĩnh phố phường    � câu 3 

Tiếng đồn cô Tú đèo Ngang núi Sòng   � câu 4  

Nhưng câu hát lại thành như sau : 

mỹ nữ thanh tân (1) Tr ăm ngàn (1)   

[nguyệt] mỹ nữ thanh tân (1) [nguyệt] 
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Kẻ ra quan lộ người tuần rừng ngang (2) 

Thanh Hoa Nghệ tĩnh phố phường (3) 

[NGUYỆT] Interlude rất dài ở giữa một khổ 

thơ 

Tiếng đồn cô Tú đèo Ngang núi Sòng (4) 

[nguyệt] 

Mặc dù một số điểm ngắt trùng với cuối câu thơ, ta thấy rằng hơi thở âm nhạc hoàn toàn 

độc lập, như ta thấy sau đây : 

Trong câu sáu thứ nhất, nếu ta đánh số từ từ một đến sáu vả chia thành ba nhóm mỗi 

nhóm hai từ, cấu trúc của câu hát sẽ thành NHÓM 2 – NHÓM 3 – NHÓM 1, sau đó một 

câu nhắc lại NHÓM 1 (hát các từ số 3-4-5-6-1-2 sau đó nhắc lại các từ số 3-4-5-6) : 

mỹ nữ thanh tân (1) Tr ăm ngàn (1)   

  3    4    5      6             1       2 

N 2          N 3               N 1 

[nguyệt] mỹ nữ thanh tân (1) [nguyệt] 

                 3    4     5      6 

Câu đầu tiên của khổ thơ lục bát này được hát một cách đặc biệt, cấu trúc thơ ở đây 

hoàn toàn nhường vị trí cho cấu trúc câu hát : đảo vị trí của nhóm 2 vả nhóm 3, nhắc lại 

và nhấn mạnh bởi các đoạn nguyệt đệm cho cảm giác là giai điệu được phát triển một 

cách rất năng động. Hiện tượng đảo vị trí của các nhóm từ cũng có thể được coi là hiện 

tượng từ xuất hiện sớm của nhóm 2 và nhóm 3. Hiện tượng đảo từ này chỉ có lúc một 

câu lục có ba nhóm hai từ, nhưng không xuất hiện lúc cung văn hát một câu lục chia 

làm hai nhóm ba từ như  trong câu Khi phong nguyệt, lúc bi từ. 

Trên hai câu tiếp theo (2 và 3), lời hát và cấu trúc không có điểm đặc biệt gì ngoài việc 

câu 3 luôn được hát liền vào câu 2 không có nghỉ, và đoạn nguyệt dạo được chơi vào 

sau câu 3. Cấu trúc của hai khổ thơ lục bát hoàn toàn phụ thuộc vào cấu trúc âm nhạc. 

Sau đây là thang âm của điệu dọc : 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, thang âm chung 
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Trên thang âm này, quan hệ thanh-nốt được ghi lại như sau : 

Quan hệ thanh-nốt của cả bài dọc Mỹ nữ thanh tân : 

ré fa sol la  (sib) do re re-fa 
Huyền, 
nặng 

Huyền, nặng, hỏi, ngã Huyền Ngang, sắc Sắc Sắc, ngang, ngã Ngã Ngã  

 

Trong điệu phú, mỗi một câu thơ được hát trên một thang âm khác nhau. Mặc dù quan 

hệ thanh-nốt có giống nhau, biện pháp này cho phép nghệ nhân được có nhiều phương 

tiện biểu hiện hơn. Vậy thì điệu dọc sử dụng thang âm như thế nào trên thang âm chung 

của cả bài hát ? Trong mỗi câu thơ, thang âm của nó biến đổi ra sao ? 

Câu 1 

sol do re re-fa 

Huyền Ngã, ngang Ngang Ngã  

Câu này chỉ có ba thanh, nhưng thang âm có tới bốn (năm) nốt: nốt do được hát trên hai 

thanh, và thanh ngang được hát trên hai (ba) nốt. Thang âm này không khỏi nhắc cho 

chúng ta thang âm hát ví. 

Câu 2 :  

ré fa la do 
Huyền Hỏi, huyền, nặng Ngang Ngang  

Câu này ngược lại với câu 1, nhiều thanh nhưng ít nốt, nhiều thanh khó hát như hỏi và 

nặng, âm vực của câu này thấp hẳn hơn âm vực của câu trước. 

Câu 3 :  

ré fa fa-la 
Huyền, nặng Ngang, ngã Sắc 

Câu này chỉ có ba nốt nhưng có tới năm thanh, tuy nhiên thanh sắc lại được hát trên hai 

nốt. Thang âm này gần như tương đương với thang âm của câu 2, nhưng vì chủ yếu câu 

thơ được làm trên các thanh trầm, cộng với đoạn interlude của đàn nguyệt, ta có cảm 

giác như câu này là câu về kết, mặc dù nó mới là câu thứ ba. 

Câu 4 :  

ré fa sol do ré do-ré 
Luyến láy Huyền Ngang Sắc Sắc Sắc 

Trong câu này, chỉ có ba thanh nhưng được hát trên một thang âm có nhiều nốt nhất 

trong cả bài. Thanh sắc được hát trên ba nốt, rất nhiều luyến láy trên một âm vực rộng 

và một quãng bảy đi xuống ở cuối câu để rơi vào phần kết.  

Trong điệu phú, chúng ta có thể rút ra một vài đặc điểm về quy luật của quan hệ thanh-

nốt, nhưng ta thấy với điệu dọc trong ví dụ này chúng ta không thể đi đến một kết luận 
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nào về mối quan hệ này vì có không biết bao nhiêu cách biến đổi. Cũng như nhịp hai, 

tuy là nhịp lý thuyết của điệu dọc nhưng không thể là một nhân tố để nhận ra làn điệu 

dọc vì có quá nhiều biến tấu, mối quan hệ thanh-nốt cũng không phải là một nhân tố đặc 

trưng của làn điệu dọc. 

Vậy làm sao ta có thể định hình làn điệu này ? 

Nhân tố cấu trúc đặc trưng 

Hiện tượng đảo chữ của câu 1 có thể coi như là một nhân tố cấu trúc đặc trưng của điệu 

dọc vì chỉ có ở điệu dọc chúng ta mới thấy hiện tượng đảo chữ này : 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, nhân tố cấu trúc đặc trưng (chữ ký cấu trúc trong 

tiếng Pháp), ghi âm 

 

  

Nhân tố luyến láy đặc trưng 

Mặc dù việc phân tích quan hệ thanh-nốt của điệu dọc không cho phép chúng ta kết luận 

được về một nhân tố đặc trưng, chúng ta có thể quan sát được một vài nhân tố luyến láy 

đặc trưng của làn điệu này, đặc biệt trong câu 4. Câu thơ này được hát với rất nhiều 

luyến láy, đặc biệt là ta thấy ở nhịp 31 và 32 : 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, nhân tố luyến láy đặc trưng, ghi âm 

 

Luyến láy mũi ư-ư-ư giữa từ thứ 6 và thứ 7 và sau từ thứ tám của câu 4, để kết mỗi hai 

khổ lục bát, là một nhân tố luyến láy đặc trưng của làn điệu dọc. 
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Nhân tố nhạc cụ đặc trưng 

Trong hát phú, vai trò của đàn nguyệt là đối thoại và đối lập tính chất âm nhạc. Hát dọc 

hơi khác, ở đây ngón đàn rất phong phú nhưng cũng rất dễ nhận ra: đoạn nhạc mở đầu 

và đoạn nhạc sắp bắt vào hát, lúc cung văn chơi một vài hòa âm (quãng năm) trên dây 

buông, sau đó một hòa âm nhắc lại ba lần trước khi bắt đầu hát từ đầu tiên, như ta thấy 

sau đây : 

Dọc Mỹ nữ thanh tân, nhân tố nhạc cụ đặc trưng, ghi âm 

 

Và tất nhiên, cùng với những đoạn interlude, đoạn độc tấu nhạc cụ, những khổ này là 

nhân tố nhạc cụ đặc trưng cho làn điệu dọc. 

Nếu ta chú ý đến vai trò nổi trội và không thể thiếu được của nguyệt, chúng ta có thể 

giải thích một cách dễ dàng sự phân công này : làn điệu dọc là làn điệu được hát rất 

nhiều trong một buổi lễ (lúc lên khăn áo và lúc làm việc quan, hai giai đoạn dài nhất và 

thanh thản nhất của một giá hầu), việc nguyệt tham gia nhiều giúp cho cung văn có dịp 

để nghỉ và để nghĩ khổ thơ phải ứng biến cho giai đoạn tiếp theo108. 

Ba nhân tố đặc trưng này (cấu trúc, giai điệu, nhạc cụ) giúp chúng ta nhận được ra 

đâu là điệu dọc, và trong một buổi hầu, công chúng, người hầu, người hầu dâng và 

các vị thánh biết lúc nào là dọc được hát, tất cả các nhân tố đó liên quan với nhau để 

cấu tạo nên kiến trúc và diễn biến của một buổi hầu. 

Liệu trong những điệu dọc khác ta có thể tìm thấy được những nhân tố đặc trưng này 

hay không ? Để minh họa cho điều này, chúng ta hãy xét nghiệm một ví dụ đối chứng 

sau đây : 

Dọc Hàn sơn tú khí trung linh 

Sau đây là phần phân tích một bài dọc khác do bác Thanh Lâm hát cùng với phách và 

cảnh, chơi trên nhịp 2 chân phương và được thu ngoài buổi lễ: 
                                                 
108 Marie-Hortense Lacroix, « Un éclairage hypothétique sur certaines formes vocales traditionnelles: 
l'improvisation poétique en temps mesuré », Cahiers de musiques traditionnelles, Vol. 17, « Formes 
musicales » (2004), trang 89-117.  
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♫ Dọc Hàn sơn tú khí trung linh 

Dọc Hàn sơn tú khí trung linh, ghi âm  

 

Điệu dọc này được hát trên ba khổ thơ lục bát : 

Hàn sơn tú khí trung linh 

Có Cô Bơ Thoải giáng sinh phù đời 

Nhắn ai đi ngược về xuôi 

Sông bao nhiêu nước ơn người bấy nhiêu 

Nhớ xưa tích cũ Lê triều 

Có Cô Bơ Thoải mỹ miều thanh tân 

Điều quan trọng đầu tiên là thường người ta hát cờn để dâng cô Bơ Thoải, nhưng ở đây 

bác Thanh Lâm lại hát cho tôi trên điệu dọc. Thay vì có 4 câu thơ (hai khổ lục bát), ở 

đây có ba khổ. So với bài trên, bác Thanh Lâm sử dụng hiện tượng đảo nhóm từ ở mỗi 

một câu sáu bác hát và thêm vào một số từ để tạo thêm giai điệu (chữ đậm gạch dưới) 

tuy nhiên, nhân tố cấu trúc đặc trưng (đảo nhóm từ trên câu lục) thể hiện rất rõ ràng : 

 Thơ Hát 

1 Hàn sơn tú khí trung linh tú khí trung linh (đền) Hàn sơn, tú khí trung 

linh 

2 Có Cô Bơ Thoải giáng sinh phù đời Có Cô Bơ Thoải giáng sinh phù đời 
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3 Nhắn ai đi ngược về xuôi đi ngược về xuôi (cô) Nhắn ai, đi ngược về 

xuôi 

4 Sông bao nhiêu nước ơn người bấy 

nhiêu 

Sông bao nhiêu nước (ơn người) ơn người 

bấy nhiêu 

5 Nhớ xưa tích cũ Lê triều tích cũ Lê triều Nhớ xưa tích cũ Lê triều 

6 Có Cô Bơ Thoải mỹ miều thanh tân Có Cô Bơ Thoải mỹ miều (cô đẹp) thanh tân 

Nhân tố cấu trúc đặc trưng ở đây được sử dụng trên từng khổ thơ lục bát chứ không phải 

một lần mỗi hai khổ thơ như trong bài Mỹ nữ thanh tân. 

 

Thang âm bác dùng giống như thang âm thầy Kiêm hát trên bài Dọc Mỹ nữ thanh tân. 

Thang âm dọc Hàn sơn tú khí trung linh  

 

Thay vì hát mỗi câu trên một âm vực và có môt thang âm riêng, bác Thanh Lâm dùng 

thang âm này để hát trên từng câu của ví dụ đang được phân tích. 

Quan hệ thanh-nốt của cả bài dọc Hàn sơn tú khí chung linh: 

ré fa-sol sol la do ré fa ou fa-do fa 

Hỏi, nặng, huyền Huyền Hỏi, 
nặng, 
ngang

Huyền, 
ngang 

Huyền, ngang, nặng, sắc Ngang, sắc, ngã Sắc Sắc, 
ngã 

Lúc mới nghe, ví dụ của bác Thanh Lâm có vẻ rất dân dã và đơn giản vì chỉ có phần gõ 

theo thôi, nhưng lúc nhìn bản ghi âm và bản quan hệ thanh-nốt, chúng ta mới thấy bài 

hát này thật là giàu về luyến láy : một thanh được hát trên nhiều nốt sử dụng trên cả 

thang âm, và một nốt có thể hát với nhiều thanh tùy theo từng vị trí của nốt để tạo nên 

những giai điệu rất nhiều biến đổi và luyến láy. Có những chữ được hát một cách rất 

đặc biệt như ta thấy ở đây : 

Hàn sơn tú khí trung linh, d ọc, luyến láy đặc trưng 
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Và : 

 

Hay trong trích đoạn sau : 

 

Cái đáng ngạc nhiên nhất ở đây là cách nhả chữ và hát vào nốt nhạc của từng chữ vô 

cùng rõ ràng lúc ta nghe bác Thanh Lâm hát. Mặc dù mỗi chữ có nhiều luyến láy, được 

hát trên nhiều âm vực khác nhau, giai điệu và phát âm của từng chữ vẫn rất rõ ràng, và 

các câu có nhân tố luyến láy đặc trưng được hát một cách minh bạch, ta đều có thể 

nhận ra ngay trong một giai điệu có vẻ rất phức tạp lúc mới nghe, như trong các nhịp 

12-13, 25-26 và 37-38 (khoanh tròn trên bản ghi âm) :  

Hàn sơn tú khí trung linh, d ọc, nhân tố luyến láy đặc trưng 

 

Nhịp 12 – 13, sau khi kết câu với thanh huyền : 

 

Nhịp 25-26, sau khi kết câu với thanh ngang : 
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Nhân tố luyến láy đặc trưng xuất hiện ở cuối mỗi khổ thơ. Xin nhắc lại ở đây rằng theo 

quy luật bằng trắc trong một khổ lục bát, nếu vần gieo câu lục là bằng thượng (ngang), 

thì vần bắt câu bát (từ số 6 của câu 8) phải là bằng hạ (huyền) và sau đó vần gieo của 

câu 8 (từ số 8 của câu 8) sẽ phải là bằng thượng (ngang) : nguyên tắc này tạo nên một 

hiệu lực đòn bẩy và là động lực phát triển vô tận của thể thơ lục bát. Trong bài này, bác 

Thanh Lâm xử lý quan hệ giữa nhân tố luyến láy đặc trưng và lệ soi gương về thanh 

điệu của thể lục bát như sau : từ cuối cùng của chữ ký đầu tiên là thanh huyền, đời, 

bằng hạ - chữ ký thanh nhạc là một giai điệu lên rồi xuống. Lúc từ này là thanh ngang 

(khổ thứ hai và thứ ba, tân và nhiêu), bằng thượng - giai điệu của nhân tố luyến láy đặc 

trưng chuyển thành xuống và lên. Hiệu quả soi gương này theo cùng tính chất luân lưu 

của thể thơ lục bát mà chúng ta đã phân tích. 

Cách hát của bác Thanh Lâm có vẻ đơn điệu hơn vì theo sát quy luật bằng – trắc – 

nhân tố luyến láy đặc trưng, mặc dù lúc phân tích từng từ trong cách hát vào giai điệu, 

cách nhả chữ với thanh rõ ràng là nhiều tìm tòi hơn, nguyên nhân của hiệu quả này là do 

bác Thanh Lâm đã áp dụng quy luật của làn điệu dọc trên một khổ thơ, trong khi đó 

thầy Kiêm biến tấu trên cấu trúc của hai khổ thơ. 

Tất cả những đặc điểm mà chúng ta tìm thấy ở ví dụ trên với thầy Kiêm, ta đều tìm lại ở 

ví dụ này. Chúng ta không thể xét được nhân tố nhạc cụ đặc trưng với nguyệt vì bác 

Thanh Lâm không đệm theo đàn nguyệt. Nhưng ví dụ này là một minh họa khác cho 

nhân tố nhạc cụ đặc trưng : ở đây nhịp 2 được chơi theo kiểu chân phương, cho phép 

ta thấy rất rõ biểu hiện của nhân tố nhạc cụ đặc trưng.  

Tuy nhiên, điều đặc biệt là lúc ta nghe điệu này hát lên, mặc dù ta thấy sự hiện diện của 

tất cả những nhân tố đặc trưng của điệu dọc (cấu trúc, luyến láy, nhạc cụ), nhưng ta có 

cảm giác là nó rất khác điệu dọc do thầy Kiêm hát. Mặc dù ta vẫn nhận ra đó là một 

điệu dọc ! 

Lúc thầy Kiêm nghe bản ghi âm của bác Thanh Lâm, thầy bảo tôi : « Đấy kiểu hát Nam 

định là như thế đấy, nhưng Hà nội hát khác ». Ta có thể thấy được rằng các cung văn 

« nhà quê » có thể áp dụng chặt chẽ quy luật của làn điệu và hát vào bất cứ bản văn nào 

(ở đây văn cô Bơ, thường hát với điệu cờn). Không như các cung văn thành thị phải 

biến tấu nhiều hơn để thích hợp với hoàn cảnh và yêu cầu của người hầu thành thị, ví dụ 

của bác Thanh Lâm cho ta thấy được một cách hát và một làn điệu kiểu cổ, có thể hơi 

đơn điệu so với cung cách hầu ở thành thị nhưng ta lại thấy nổi trội của các nhân tố đặc 

trưng và nhận ra làn điệu một cách dễ dàng hơn nữa.  

Ta hãy minh họa những điều quan sát được ở trên với thêm một ví dụ nữa. 

Cơn nam biến, Dọc song thất lục bát 

Ví dụ này cũng do bác Thanh Lâm hát. Đây là một ví dụ biến thể của điệu dọc, hát trên 

thơ song thất, nhưng theo nghệ nhân nó vẫn thuộc loại dọc chân phương. Thường thể 
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thơ này phải hát phú, nhưng chúng ta thấy ở ví dụ sau, nếu bác áp dụng tất cả những thủ 

thuật của dọc, dùng tất cả các nhân tố đặc trưng của điệu dọc bác vẫn có thể hát trên 

một thể thơ không thích hợp với làn điệu này lắm : 

♫ Cơn nam biến, Dọc song thất, bác Thanh Lâm 

Dọc song thất lục bát, Cơn nam biến, ghi âm 

 

Bác Thanh Lâm đệm bài này với nhịp sai, nhưng ta vẫn nhận ra điệu dọc, đó là nhờ sự 

có mặt của nhân tố luyến láy đặc trưng của điệu dọc ở nhịp thứ 15. Nghệ nhân dùng kỹ 

thuật này để hát cùng câu triệu thỉnh như ta đã nêu : luyến láy dọc và văn dọc, nhưng 

hát trên nhịp sai. 

Tôi có thể kể thêm một ví dụ nữa để chúng ta thấy được một phần rất nhỏ trong khả 

năng biến tấu của mỗi nghệ nhân trong ví dụ sau. 

Dọc Dâng văn tiên thánh thượng ngàn  
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Sau đây là một điệu dọc do bác Đang hát. Bác định nghĩa nó là « đã lai đi rồi » (lời của 

nghệ nhân bình luận). 

♫Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, dọc, bác Đang, ghi âm 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, dọc, trang 1 
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Trang 2 

 

Việc đầu tiên, chúng ta thấy có hai nhân tố đặc trưng của làn điệu dọc : nhân tố nhạc 

cụ đặc trưng (đoạn dạo nhạc) và nhân tố cấu trúc đặc trưng (đảo nhóm chữ). Mặc dù 

đoạn nhạc này chơi với rất nhiều cảm hứng (bác Đang là một cung văn và một nhạc 

công rất tài ba), chúng ta vẫn thấy dấu vết của nhân tố nhạc cụ đặc trưng như sau: 

Dâng văn tiên thánh thượng ngàn, nhân tố nhạc cụ đặc trưng, ghi âm 

 

Đây là bài thơ được hát trên làn điệu dọc : 
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Dâng văn tiên thánh thượng ngàn 

Đông cuông Tuần quán giáng đền trung đây 

Trên ngàn gió cuốn rung cây  

Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn 

Đây là lời hát : 

Tiên thánh thượng ngàn - Dâng văn tiên thánh thượng ngàn (1) 

Đông cuông Tuần quán giáng đền trung đây (2) 

Long interlude 

Gió cuốn rung cây - Trên ngàn gió cuốn rung cây (3)  

Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn (4) 

Chusng ta thấy rõ hiện tượng đảo nhóm từ (nhân tố cấu trúc đặc trưng) trong từng khổ.  

Vậy tại sao bác Đang lại bảo là làn điệu này đã bị lai đi rồi? 

Lý do đầu tiên là chức năng của làn điệu bị thay đổi : thường thường lúc dâng văn cho 

các thánh ở nhạc phủ, cung văn phải hát theo điệu xá. Việc sử dụng “sai chỗ” một điệu 

có thể bị các thầy sành cho rằng không phải là hát truyển thống.  

Lý do thứ hai là nhân tố cấu trúc đặc trưng không được áp dụng theo quy cách vào từng 

câu sáu bắt đầu một khổ thơ lục bát, như khi bác Thanh Lâm hát bài Hàn sơn. Ngoài ra, 

câu lục của khổ tiếp không được báo sớm như thường lệ.  

Nhưng tôi nghĩ rằng lý do quan trọng nhất là ta không thấy xuất hiện nhân tố luyến láy 

đặc trưng dọc ở cuối mỗi khổ (ư ư ừ ứ ử ừ ư) mà bác hát thẳng luôn sang câu sau. 

Tuy nhiên, các nhân tố nhạc cụ đặc trưng và nhân tố cấu trúc đặc trưng đã đủ để cho bác 

Đang xếp bài này vào dọc chứ không phải vào xá. 

Để kết thúc phần phân tích, tôi đề nghị chúng ta hãy nghe mà không đi vào phân tích 

một bản dọc song thất do thầy Kiêm hát. Vì hát trên thể thơ song thất, nhân tố cấu trúc 

(đảo nhóm từ) không có, chỉ có nhân tố luyến láy và và nhân tố nhạc cụ xuất hiện mà 

thôi.  

♫ Bóng giăng loan, Dọc song thất lục bát 

 

Điệu dọc là điệu đa năng và rất hay được dùng trong hát hầu, do đó nó phải mềm dẻo và 

biết cách thích nghi với mọi thể thơ, mọi hoàn cảnh, mọi khả năng của cung văn. Cấu 

trúc đặc biệt của câu một với hiện tượng đảo nhóm từ tạo cho nó một tính cách vô cùng 

năng động trong phát triển âm nhạc. Mỗi cung văn có một cách hát dọc, nhưng nhờ có 

hệ thống chữ ký của làn điệu ta có thể nhận ra dọc trước khi nghệ nhân cất lời hát nhờ 

nhân tố nhạc cụ đặc trưng của nó. Cấu trúc âm nhạc hoàn toàn độc lập với cấu trúc thơ, 

điệu dọc là một điệu mở ra cho vô cùng các khả năng biến tấu. Thường chỉ cần hai trong 



 

 

 

195 

ba nhân tố này là người ta có thể nhận ra nó : Nhân tố giai điệu đặc trưng phải tạo nên 

hiệu quả soi gương với thanh của vần gieo. Trong một số trường hợp, nhất là nghệ nhân 

hát dọc đệm nguyệt, nhân tố giai điệu đặc trưng có thể bị lu mờ đi so với nhân tố nhạc 

cụ đặc trưng, nhân tố này không thay đổi nhiều, nhất là phần nhạc dạo mở cảnh. Các 

nghệ nhân chơi cùng một khúc. Còn về nhân tố cấu trúc, nó có thể thích nghi với câu 

thơ, thể thơ và cấu trúc nhóm từ của câu lục. Chúng ta không thấy nhiều nhân tố đặc 

trưng trong cách sử dụng thang âm và quan hệ thanh-nốt. Điều này cho phép nghệ nhân 

được tương đối tự do trong xử lý cao độ của mỗi từ. 

Tuy dọc là điệu cơ bản, nhưng trong các buổi hát hầu của thầy Kiêm, thầy không sử 

dụng nhiều lắm vì thầy rất giỏi trong ứng tác và biết rất nhiều làn điệu. Trong thời cận 

và hiện đại, điệu này thường dành cho các cung văn chưa cứng nghể lắm, nhưng nếu 

một cung văn biết hát và sử dụng tốt diệu dọc với tài ứng tác thì cũng đã là một cung 

văn biết nghề rồi. 

 

1.4.3 Điệu xá và điệu cờn 

Còn về hai làn điệu xá và cờn, mặc dù được coi là làn điệu đặc trưng, nhưng trong quan 

sát thực tế chúng tôi thấy nó gần hơn thể loại ca khúc. Nếu như dọc và phú được dùng 

trong nghi lễ đúng như với tính chất một làn điệu và biến tấu, điệu cờn, vào những năm 

tám mươi, lúc được hát là để dâng một số vị thánh chứ không hát cho nhiều vị, kể cả 

cùng phủ, do đó chức năng của nó gần với chức năng của một ca khúc chứ không còn là 

làn điệu đặc trưng nữa, mặc dù trong làn điệu chúng ta vẫn thấy tồn tại của một số nhân 

tố đặc trưng. Các bộ phận của kết cấu đã trở thành tương đối ổn định trong một mối 

quan hệ nhạc và lời ổn định. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ chỉ nêu ví dụ này và không đi 

vào sâu phân tích như trường hợp những khuôn làn điệu như Phú và Dọc. Sau đây là 

một ví dụ cờn oán do bác Thanh Lâm hát109. 

♫ Cờn oán Khăng khăng nắm vững 

Trong làn điệu đúng là vẫn xuất hiện một số nhân tố luyến láy đặc trưng, nhưng điệu 

này được thầy Kiêm hát dâng cô Bơ Thoải, cũng như điệu cờn xuân dành cho cô 

Chín110. 

Điệu xá thì có khác hơn một chút, đây là làn điệu phức tạp và khó phân tích nhất trong 

các làn điệu. Sau đây là một ví dụ xá : 

♫ Thanh vắng một mình, Xá Cô Chín, bác Thanh Lâm 

                                                 
109 Điều đáng chú ý ở đây là bác Thanh Lâm hát một lời thường để hát cờn (văn cô Bơ) lên trên điệu dọc. 
110 Thanh Hà có kể đến giọng cờn nam dâng ông Mười (trang  67), cũng như điệu cờn luyện (cờn luyện 
tam tầng), trong bộ sưu tập của tôi tôi không có được hai điệu này. 
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Ngoài việc trở thành một ca khúc gần như độc lập để hát dâng các nữ thần thuộc phủ 

nhạc (Rừng núi), nhịp một là nhịp đặc trưng của xá được sử dụng như một nhân tố nhịp 

điệu đặc trưng, nhưng các cung văn không dùng nhân tố này để biến tấu trên làn điệu xá 

mà sử dụng nó như một phương tiện để sáng tác các bài mới phục vụ cho đoạn múa. 

Tên làn điệu, xá, theo như lời các cung văn, là do lấy tên của dân tộc Xá, thỉnh thoảng 

có cung văn còn gọi là xá sơn trang. Cứ đến hầu nữ thần là cung văn hát điệu xá, rồi 

thay đổi tên thánh tùy vị giáng xuống. Điều này làm chúng ta nhớ đến khái niệm hóa 

thân giữa các hàng của cùng một phủ trong điện thần mà Pierre-Jean Simon và Ida 

Simon-Barouh đề cập tới : đúng là trong các hàng nữ thần nhạc phủ, khái niệm hóa thân 

được phản ánh rõ nhất, liệu cảm giác này có phải một phần do âm nhạc (điệu xá) tạo ra 

chăng ? Ngược lại có lần, có những buổi hầu mà có hai ba vị nhạc phủ xuống liền (cô 

Đôi, cô Sáu, cô Bé), có cung văn đã hát dọc trong lúc lên khăn áo để thay đổi. 

Điệu xá và điệu cờn đã dần dần trở thành gần một ca khúc giành cho một vị thánh hoặc 

một hàng thánh, mặc dù nó vẫn được hát vào hai giai đoạn mà các làn điệu đặc trưng 

được hát trong một giá hầu. 

 

1.4.4 Tóm tắt về cấu trúc làn điệu trong hát văn 

Chúng ta vừa phân tích một số chìa khóa để hiểu được khả năng biến tấu vô tận của 

nghệ nhân qua ví dụ điệu phú và điệu dọc.  

Kỹ thuật sử dụng làn điệu đặc trưng này cũng được nêu ra trên một số công trình nghiên 

cứu như trong ví dụ Kunqu bên Trung Quốc được phân tích bởi François Picard111 . Tuy 

nhiên, mặc dù các nghệ nhân của Kunqu áp dụng cùng một loại quan hệ thanh-nốt (Mỗi 

thanh được hát trên một nốt khác nhau, một số thanh có thể được hát trên một giai điệu 

luyến lên hoặc luyến xuống, một số từ có thể hát trên nhiều nốt khác nhau, với giai điệu 

luyến lên hoặc luyến xuống), cách hát Trung Hoa lại hoàn toàn khác, nguyên nhân tại 

luật lệ thơ: « …những bài thơ được hát trên làn điệu đặc trưng của Kunqu không có 

cùng một số câu, các câu có số từ không đều đặn, các vần không luân phiên đồng đều 

mà mỗi khổ thơ một khác. Thế nhưng các nghệ nhân vẫn có thể lấy các bài thơ đó để 

hát trên một làn điệu đặc trưng, bởi vì chính làn điệu đặc trưng này cũng có nhiều dị 

bản… ». Làn điệu mẫu được phân tích bởi François Picard, để thích hợp với đặc điểm 

trên của lời thơ, phải thích nghi như sau : « …Các câu thơ phải có cấu trúc làm sao cho 

thanh giống nhau giữa các phiên bản và có cùng một hướng giai điệu. Tuy nhiên rất 

khó có thể xác định được một bản mẫu, kể cả mô hình nhịp điệu hoặc mô hình chữ ký 

(nhân tố đặc trưng) ye moge… »   

                                                 
111 François Picard, « La musicalité du Kunqu », sách đã dẫn. 
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Trong âm nhạc dân gian Việt nam, cách áp dụng thể thơ vào làn điệu hoàn toàn khác 

bởi vì thể thơ lục bát cho phép chúng ta có một chu kỳ lặp đi lặp lại về cấu trúc của 

thanh. Cái xương của mỗi làn điệu được dựa hoàn toàn trên kỹ thuật sáng tạo và truyền 

bá các nhân tố đặc trưng của mỗi làn điệu, và giai điệu hát trên lời thơ cũng dựa trên 

thanh âm của từng loại nhân tố luyến láy và nhân tố giai điệu trên bốn thể loại :  

1. Nhân tố giai điệu đặc trưng (định hình, signature identitaire) chính là một phần của 

hồn của làn điệu. 

2. Yếu tố lặp đi lặp lại của nhân tố luyến láy đặc trưng được cấu tạo bằng hiệu quả soi 

gương hay hiệu quả chu kỳ của bố cục thanh trong thể thơ lục bát 

3. Nhân tố cấu trúc (đảo chữ, câu sớm) để phục vụ cho động cơ phát triển âm nhạc 

4. Nhân tố nhạc cụ là nhân tố đặc biệt của thể loại hát văn 

Làn điệu dọc có thể được xếp hàng vào loại “cấu trúc làn điệu” do Tô Ngọc Thanh định 

nghĩa112, trong đó ta thấy yếu tố cố định (nhân tố đặc trưng) và yếu tố biến đổi trong 

khuôn khổ được định vị rõ ràng khi nghe nghệ nhân hát. 

Sau đó, chúng ta phải kể đến các nhân tố khác không phải dễ dàng nắm bắt được lúc 

phân tích như là dấu giọng của cả câu thơ, cách hát các từ trụ của cấu trúc thơ, cách 

thêm các từ ngâm nga không có ý nghĩa để làm tròn câu nhạc… Chính vì vậy việc phân 

tích nhạc dân gian trở nên vô cùng khó, người phân tích phải nắm được cái hồn của nó 

mới có thể tìm được vài chiếc chìa khóa để mở kho báu do các nghệ nhân để lại, như là 

kết luận này của François Picard113 : «…Tất cả những quy tắc phân tích đều có vẻ vô 

cùng phức tạp, nhưng ta cũng có thể nói là đơn giản nhưng có vô số ngoại lệ, nên các 

nghệ nhân có vẻ không còn để ý đến quy luật mà hát một cách thật thoải mái : không, 

trong thực tế, mô hình của các quy luật đã thấm vào tư duy của nghệ nhân và lời hát ra 

chính là tinh túy của mô hình mà nghệ nhân đã thấm nhuần… ». « … Và chúng ta còn 

có thể quan sát rằng không phải là ta phổ nhạc một bài thơ bằng cách cho nó một giai 

điệu bốn nốt trên bốn thanh của dấu giọng vì đó là sự ngâm ngợi chứ không phải là hát. 

Âm nhạc (nốt, cao độ, nhịp điệu, thang âm) và lời thơ (từ, câu thơ, vần) phải theo một 

làn điệu mẫu, làn điệu này có những quy luật của nó nhưng cũng có những khoảng 

trống tự do để cho phép nghệ nhân ứng tác và biến tấu trong hoàn cảnh cần thiết và tùy 

theo tài năng của từng người… ». 

Nghệ nhân và đệ tử trung thành của hát văn chỉ cần nghe thoáng là biết đâu là nghệ 

nhân tài ba, đâu là hát theo lối cổ, đâu là phần nhập ngoại từ các truyền thống khác, 

nhưng với người ngoại đạo và với một số nhà nghiên cứu, họ cần phải nhiều năm mới 

có thể đạt được khả năng ngày, và không phải ai cũng có thể đạt được. Các nghệ nhân 

chỉ hát thôi chứ không bao giờ tổng kết phần lý thuyết, chính vì vậy mới nảy sinh ra rất 

                                                 
112 TÔ Ngọc Thanh, sách đã dẫn 
113 Sách đã dẫn. 
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nhiều trường phái và rất nhiều quan niệm khác nhau để giải thích về hát văn chính 

thống.  

Chúng ta có thể khẳng định là kỹ thuật cấu trúc làn điệu là một trong những chiếc chìa 

khóa quan trọng của hát chầu văn, là sợi chỉ đỏ của tiến trình nhạc trong buổi lễ. Nếu 

một người biết nghe làn điệu và chỉ định đâu là phần khuôn, đâu là phần biến tấu, người 

đó hoàn toàn có thể hiểu và phân tích và đánh giá được một buổi lễ và tài năng cung văn 

một cách tổng hợp và khách quan. 
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1.5 Chương năm: Nghi lễ, điện thần và 
âm nhạc 



 

 

 

200 

Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích các khía cạnh sau : 

Vai trò của làn điệu trong buổi lễ 

Điện thần, định nghĩa và các biến thể của nó 

Vai trò của cung văn với điện thần 

 

1.5.1 Vai trò của làn điệu trong buổi lễ 

Trên đây là một số ví dụ về kỹ thuật diễn tấu và ứng tác của cung văn để duy trì bầu 

không khí linh thiêng cho buổi lễ và tạo được sự lôi cuốn cho cử tọa dự lễ bằng tài năng 

âm nhạc của mình. Sau khi hiểu được cấu trúc của một làn điệu, chúng ta hãy quay lại 

sơ đồ diễn biến của một buổi hầu và một giá hầu để xác định và vai trò của làn điệu 

trong cấu trúc âm nhạc hát văn. 

Sơ đồ nhạc và lễ trong một buổi hầu 

Lễ cúng bắt đầu bằng một tiếng chuông 

Lễ cúng Phật  

Cúng cháo  

Văn thỉnh công đồng  

Sau đó người hầu an tọa trước điện, và buổi hầu bắt đầu : 

Đầu tiên là thỉnh tam tòa Thánh Mẫu  

Tam toà thánh mẫu 
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Thiên I Đệ nhất thượng 

thiên 
Dọc hai câu         

Tụng kinh Nam mô A di đà Phật Theo thầy giải 
thích, trong tích 
có lúc ngài đi tu 

      

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Nhạc II Đệ nhị thượng 

ngàn 

Tụng kinh Nam mô A di đà Phật         

Câu hát thăng         
Câu triệu thỉnh nhịp sai   Thoải III Đệ tam thoải phủ 

Tụng kinh Nam mô A di đà Phật         
Câu hát thăng Thánh giá hồi cung         

Ngũ vị tôn quan 
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Câu triệu thỉnh nhịp sai Kêu ngài đến lúc 
người hầu tung 

khăn phủ diện ra  

Thiên I Quan đệ nhất 

Dọc Hầu dâng lên 
khăn áo 

      

Hương - Bái Làm lễ lạy bàn 
thờ tứ phủ 

      

Lưu thủy Múa long đao       
Sai khai quang (thư hương) Thư hương long 

đao 
      

Phú Ngài ngự thưởng 
văn 

      

Câu hát thăng Thánh giá hồi cung Ngài thăng       

Công chúng dự lễ nín thở để nghe nhịp sai kêu tam vị Thánh Mẫu (mà không giáng) cho 

đến vị Quan lớn đệ nhất, lúc ấy không khí mới hơi giãn ra lúc cung văn bắt đầu hát phú, 

tiếp theo sau là nhịp hưng – bái để làm lễ, rồi điệu Lưu thủy, sau đó quay trở lại điệu 

phú trước khi ngài thăng với câu « thánh giá hồi cung ». Sau đó đến một vị quan lớn 

khác giáng với cùng trình tự hát và múa trên các điệu hát cho từng giai đoạn. Sau khi 

quan lớn Tuần thăng, cung văn mời đến các Chầu, tuần tự diễn biến âm nhạc chỉ thay 

đổi ở điệu dọc thay vì điệu phú, và nhạc múa mồi nhịp một thay vì múa hèo hay múa 

long đao trên Lưu thủy. Trong hàng chầu thường có độ ba đến bốn vị giáng. Mỗi vị có 

một điệu múa riêng, trang sức lộng lẫy, phát lộc với không khí náo nhiệt. Có những vị 

buổi hầu nào cũng giáng, có một số vị chỉ giáng xuống một số người hầu : các nhân tố 

hát, đàn, nói, múa, thánh thường gặp và thánh ít giáng… tạo nên mạch phát triển âm 

nhạc. 

Mỗi một giá hầu là một đơn vị khúc nhạc để từ đó cấu tạo nên tổ khúc của cả một buổi 

hầu. Chu kỳ luân chuyển của tứ phủ (phủ nào có làn điệu đặc trưng đó) và của hệ nam 

thần và nữ thần (mỗi giới có làn điệu riêng) tạo nên hiệu quả leitmotiv (tạm gọi là số 1). 

Đây là một leitmotif về cấu trúc âm nhạc, quay lại mỗi khi bắt đầu một giá hầu mới 

(một đơn vị âm nhạc) tạo nên mạch thứ nhất của cấu trúc âm nhạc hát văn.  

Trong mỗi một đơn vị âm nhạc (= một giá đồng) ta có thể coi là leitmotiv số 2 biểu hiện 

bằng sự thống nhất của cấu trúc trong một giá : giá nào cũng có sự luân chuyển giữa 

những câu hát phải nhắc lại cho phần nghi lễ và những làn điệu để ứng tác : 

Nhạc và lễ trong một giá đồng 

LỄ  NHẠC TÍNH CH ẤT 
Giai đoạn thứ nhất: 
Kêu thánh giáng 

    

Người hầu đảo dưới 
khăn phủ diện 

Cung văn đàn và gõ nhịp 
sai để hát câu triệu thỉnh. 
hòa thanh đệm theo nhạc cụ 
gõ. 

Cùng một điệu cho các 
thánh 
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Giai đoạn thứ hai: 
Thánh ngự đồng: lên 
khăn áo 

    

Người hầu hất vải phủ 
diện. Các người hầu 
dâng bắt đầu lên khăn áo 
theo tích của vị thánh 
ngự. 

Cung văn hát cùng đàn bản 
văn của vị thánh đó với ứng 
tác và sáng tác lời thơ trên 
bốn làn điệu cơ bản : phú, 
dọc, cờn, xá. 

Luân chuyển từ nam thần 
sang nữ thần, từ hát nói 
ngâm ngợi (phú) đến những 
bài gần với ca khúc (xá, 
cờn) 

Giai đoạn thứ ba: Làm 
lễ 

    

Ngài đứng dậy làm lễ, 
lạy trước bàn thờ. 

 Cung văn điểm theo nhịp 
lạy Hưng - Bái. 

Cùng một điệu cho các 
thánh 

Giai đoạn thứ tư: Múa     
Mỗi vị có một điệu múa 
riêng, thường với một 
đạo cụ 

Lưu thủy cho nam thần, 
còn mỗi nữ thần có bài 
riêng cho từng điệu múa. 

Cùng một điệu cho các 
thánh, nhưng khác nhau 
giữa nam thần và nữ thần 

Giai đoạn thứ năm: 
Làm việc quan 

    

Sau khi múa, thánh ngồi 
ngự lại trên chiếu hầu 
trước bàn thờ: nghe văn, 
thưởng thơ, thưởng 
rượu, nghe cầu và ban 
phúc, phát lộc. 

Cung văn hát cùng đàn bản 
văn của vị thánh đó với ứng 
tác và sáng tác lời thơ trên 
bốn làn điệu cơ bản : phú, 
dọc, cờn, xá. 

Luân chuyển từ nam thần 
sang nữ thần, từ hát nói 
ngâm ngợi (phú) đến những 
bài gần với ca khúc (xá, 
cờn) 

Giai đoạn thứ sáu: 
Thăng 

    

Người hầu cầm lấy tấm 
vải phủ diện, chào con 
nhang đệ tử và thăng. 

 Câu tiễn biệt Thánh giá hồi 
cung. 

 Cùng một điệu cho các 
thánh 

Giai đoạn 1, 3, 6 : nhân tố cố định và ngắn, đệm theo nhịp lễ. Trong giai đoạn 1, cá tính 

của nhịp sai được chơi trên nhạc kiều bóng (câu triệu thỉnh) là một nhân tố quan trọng 

để đánh dấu mỗi lúc kêu và đánh dấu nhịp đầu của một đơn vị âm nhạc mới, cũng như 

câu « thánh giá hồi cung » ở giai đoạn 6 là câu đánh dấu đoạn kết của một đơn vị âm 

nhạc (tương đương với một giá hầu). Đây chính là dấu hiệu mở và đóng của leitmotiv số 

2, cấu trúc của một giá hầu. 

Giai đoạn 2 và 4 : nhân tố mở để cho phần ứng tác của nghệ nhân (làn điệu đặc trưng và 

lời thơ dâng vị thánh giáng) 

Giai đoạn 5 : bài ca khúc (hoặc nhạc) cố định cho múa, thường các cung văn thuộc lòng 

và hát đệm cho múa bằng những ca khúc có sẵn. Cung văn có thể sáng tác những bài 

này như ta thấy trên thực tế nhưng phải tôn trọng một số nguyên tắc (nhân tố đặc trưng 

của làn điệu), chứ không phải là muốn sáng tác gì cũng được. 
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Lý thuyết nói rằng chỉ có một số làn điệu, nhưng trong thực tế ta thấy xuất hiện rất 

nhiều bài hát, ca khúc, làn điệu khác nhau được sử dụng cả trong hát hầu và hát thờ. 

Ngoài ra, tính mềm dẻo của cấu trúc một làn điệu làm cho khả năng biến tấu của  

Luật lệ sử dụng các nhân tố đặc trưng giúp cho ta nhận ra sự xuất hiện định kỳ của các 

làn điệu cơ bản, những câu lặp lại để miêu tả quá trình nghi lễ giúp cho ta nhận ra các 

giai đoạn khác nhau của buổi lễ, việc hai loại yếu tố âm nhạc tương phản và bổ sung tạo 

nên sợi chỉ đỏ của cấu trúc hát văn. 

Như vậy, một người cung văn bình thường tối thiểu cần phải làm chủ được kỹ thuật hát 

và biến tấu của những làn điệu chủ chốt, sau đó họ phải biết tất cả các bài và các câu 

phải hát trong suốt buổi hầu. 

 

Kỹ thuật làn điệu sử dụng trong hát văn không phải là một kỹ thuật duy nhất được sử 

dụng, nhưng nó được dùng song song với nhạc cụ, bài hát độc lập, nhạc hát, nhịp lễ… 

Quy luật sử dụng làn điệu và hát đã đưa nghệ thuật hát văn vào nghệ thuật nhạc 

chuyên nghiệp. Ngoài ra, chúng ta không thể quên được rằng, trên những quy luật ngặt 

nghèo đó, nghệ nhân hát văn vẫn có đất dụng võ để biểu hiện tài năng của mình, đó 

chính là ưu điểm của hệ thống làn điệu mở cửa cho ứng tác. Tính cách mở này chính là 

tính cách chủ đạo của âm nhạc hát văn, là chìa khóa để mỗi nghệ nhân mang vào đóng 

góp một khía cạnh của tài năng của mỗi người để góp phần làm giầu cho kho tàng 

chung của hát chầu văn. 

Song song với chìa khóa « lề lối - ứng tác » của từng làn điệu đặc trưng, tính chuyên 

nghiệp của nghệ thuật hát văn còn được thể hiện một cách rõ ràng hơn nữa trong 

mặt kiến trúc của toàn bộ diễn trình nghi lễ. Chiếc chìa khóa thứ hai này chính là 

cấu trúc cố định kết hợp giữa nhạc và lễ trong một giá hầu, đúng như trong nguyên 

tắc « phân ngắt và liên kết. Phân ngắt để liên kết và liên kết trên cơ sở phân ngắt » để 

xây dựng từ khuôn cấu trúc nhỏ nhất (một cú đoạn 6/8) cho đến cấu trúc vĩ mô là một 

buổi hầu. 

« Nhịp điệu nghệ thuật » ở đây hoàn toàn « được « vật chất hóa bởi tổ chức của các giá 

trị thời gian khác nhau. » 114  

 

                                                 
114 Tô ngọc Thanh, Ghi chép về văn hóa và âm nhạc, « Mấy ý kiến về đặc trưng nguyên hợp trong 
nghiên cứu phôn-cơ-lo », Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2007, Hà nội, 910 trang. 
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1.5.2 Điện thần thờ tứ phủ 

Ta vừa tìm ra sợi chỉ đỏ của tiến trình âm nhạc, vậy đâu là sợi chỉ đỏ của tiến trình nghi 

lễ ? Đâu là cốt lõi của vấn đề từ đó sản sinh ra các lề lối về màu sắc, về khăn áo, về âm 

nhạc và các biến thể của chúng ? Đó chính là điện thần, sợi chỉ đỏ thứ hai. Điện thần kết 

hợp chặt chẽ với cấu trúc âm nhạc để trở thành một nghi lễ hoàn chỉnh. 

Vậy điện thần được tổ chức như thế nào ? Quá trình hình thành và phát triển của nó ra 

sao ? Làm sao điện thần biến đổi và thích hợp với nhu cầu của đệ tử đi lễ ? 

Trong các truyền thống nghi lễ khác, khái niệm về mỗi điện thần thường tương đối cố 

định : hoặc là được ghi trong sách (Bénédicte Brac de la Perrière, điện thần của 37 vị 

Naq115), hay là : « … Điện thần của Đạo Lão và thứ bậc của nó được phản ảnh rõ nhất 

trên các tranh thờ… » 116. 

Lúc tôi đi điền dã, có một lần tôi hỏi bác Kha : « …Bác có biết tất cả các thánh tứ phủ 

không ? ». Bác bảo phải hỏi thầy Kiêm hát cho những văn thờ của tất cả các thánh. 

Thầy cười và bảo tôi : « …Có hàng trăm vị, làm sao mà biết được tất cả các vị được ! ». 

Làm sao ta có thể biết chính xác là điện thần tứ phủ có bao nhiêu vị ?  

Trong các công trình nghiên cứu đã công bố về tín ngưỡng hầu bóng, chúng ta có thể 

thấy nhiều cách quan niệm về điện thần trong hầu bóng và cấu trúc của nó. Maurice 

Durand, dựa vào bài Văn công đồng và những tên vị thần linh được liệt kê cho rằng rất 

nhiều vị được lấy nguồn gốc trong đạo Lão hoặc nguồn gốc Trung Hoa. Ngô Đức Thịnh 

không đưa ra danh sách điện thần mà dẫn kết quả của Pierre-Jean Simon và Ida Simon-

Barouh. Jacques Dorais đưa ra một danh sách của các vị thánh hay giáng trong các buổi 

lễ ở Montréal. Claire Chauvet117 tóm tắt như sau về điện thần cô đã quan sát được ở Hà 

nội : « …chỉ có một số đền công đồng là có đầy đủ điện thần chung của nghi lễ hầu 

bóng, còn các đền địa phương hiếm khi có đầy đủ cả điện thần. Thường rất hiếm khi 

chúng ta có thể thấy một điện thần được bày đầy đủ, thường chủ yếu các đền điện chỉ 

bày tượng của khoảng hai mươi vị có tính cách khẳng định rõ ràng mà phần lớn các đệ 

tử đều biết (kêu và hầu)… ».  Barley Norton và Thanh Hà liệt kê làn điệu và điện thần 

như trên một danh sách thống kê. 

Thỉnh thoảng có một số tác giả như Jacques Dorais vẫn lưỡng lự trước lĩnh vực này : 

«…Thờ Mẫu là nghi lễ thờ nữ thần…»118, «…ngoài một số trường hợp ngoại lệ (năm 

ông hoàng thay vì là sáu119 ?) được đề cập trong công trình nghiên cứu của Pierre-Jean 

                                                 
115 Bénédicte Brac de la Perrière, Les rituels de possession en Birmanie, du culte d'Etat aux cérémonies 
privées, Paris, éditions Recherches sur les Civilisations, 1989, trang 30. 
116 Vincent Gossaert et Caroline Gyss, Le Taoïsme. La Révélation continue Gallimard 2010 (coll. 
Découverte Gallimard, Réunion des musées nationaux, Religion), trang 27. 
117 Claire Chauvet, sách đã dẫn. 
118 Jacques Dorais, sách đã dẫn, trang 187 
119 Dorais, trang 191 : Theo Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh, nam thần theo hàng 5 vị một (trang 
81). 
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Simon và Ida Simon-Barouh, thành phần của điện thần tứ phủ tương đối giống với 

những gì đã được Maurice Durand quan sát ở miền bắc (Durand 1959) và ở Pháp 

(Simon 1973) ». 

Nhận xét đầu tiên khi đọc các ý kiến trên là ta thấy tất cả đều xác định một điện thần 

tương đối cố định, mặc dù họ có nói tới những vị thánh có xuất hiện về sau này trong 

văn hoặc khi hành lễ (Văn Bác Hồ, gia đình nhà Trần...). 

Mặc dù sự liệt kê các nguồn khác nhau không thể cho ta có được mô hình và cấu tạo 

của một điện thần, tôi đề nghị là chúng ta hãy thử liệt kê ở đây bốn nguồn dựa trên kết 

quả điều tra của Ida Simon Barouh và Pierre-Jean Simon: các vị được thờ trên điện, các 

vị có mặt trong văn thờ, các vị được kêu và giáng, các vị được kể tên trong văn tứ phủ.  

Bốn cách tiếp cận điện thần theo dữ liệu của Ida Simon Barouh và Pierre-

Jean Simon 

Các vị có trong 
văn (trang 61) 

Các vị giáng 
(trang 49) 

Các vị được thờ trên 
điện (trang 21) 

Các vị được kêu 
trong văn công đồng 
hoặc các văn khác 

(trang 75) 
Văn đức Quan Âm   Phật Phật 
      Vua cai quản địa ngục 
    Quan Thánh Đế Quan đế 
    Quan Bình   
    Quan Châu   
Văn Trần triều     Trần Hưng Đạo 
      Các vị thánh của Đạo 

Lão 
Văn công đồng     Các vị thánh của Tứ 

phủ 
Văn thỉnh mời tam 
toà thánh mẫu 

Tam toà thánh 
mẫu 

Tam toà thánh mẫu 
(nón) 

  

Văn thánh mẫu 
(Liễu Hạnh) 

  

    
Văn vua Động 
Đình 

      

    Quan lớn (tranh và 
mũ) 

  

Quan lớn đệ nhất 
văn 

Quan lớn đệ nhất Quan lớn đệ nhất   

Quan lớn đệ nhị 
văn 

Quan lớn đệ nhị Quan lớn đệ nhị   

Văn quan đệ tam Quan đệ tam Quan đệ tam   
Văn quan đệ tứ Quan đệ tứ Quan đệ tứ   
Văn quan lớn 
Tuần 

Quan lớn Tuần Quan lớn Tuần   
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Quan điều thất Quan điều thất     

  Quan mười     
Văn mẫu đệ nhất 
thượng thiên (chầu 
đệ nhất) 

Chầu đệ nhất Tứ phủ chầu bà (tranh 
và nón) 

  

Văn chầu đệ nhị Chầu đệ nhị Chầu đệ nhị   
Văn chầu đệ tam Chầu đệ tam Chầu đệ tam   
Văn chầu đệ tứ Chầu đệ tứ Chầu đệ tứ   
Văn chầu đệ ngũ Chầu đệ ngũ     
Văn chầu lục, 
chầu bé, cô bé 

Chầu lục     

Văn mẫu cửu       
  Chầu bé Chầu bé   
Văn quan hoàng 
cả 

Ông Hoàng đệ 
nhất 

Ông Hoàng đệ nhất   

Văn quan hoàng 
nhì 

Ông Hoàng đệ nhị Ông Hoàng đệ nhị   

Văn quan hoàng 
bơ 

Ông Hoàng bơ Ông Hoàng bơ   

Văn ông hoàng 
bảy 

Ông Hoàng bảy Ông Hoàng bảy   

    Ông Hoàng chín   
Văn ông hoàng 
mười 

Ông Hoàng mười Ông Hoàng mười   

Văn các cô   Nón các cô   
  Cô đệ nhất Cô đệ nhất   
Cô đôi thượng Cô đệ nhị Cô đệ nhị   
Văn cô bơ thoải Cô bơ Cô bơ   
  Cô đệ tứ Cô đệ tứ   
  Cô đệ ngũ Cô đệ ngũ   
  Cô sáu Cô sáu   
  Cô tám Cô tám   
Văn cô cửu  Cô chín Cô chín   
  Cô bé Cô bé   
Văn các cậu quận       
  Cậu cả Cậu cả   
  Cậu đôi Cậu đôi   
Văn (ba) cậu quận Cậu bơ Cậu bơ   
  Cậu bé Cậu bé   
      Cây hương, thần bản 

mệnh của đền 

    Ông Lốt   
Sai năm dinh   Ngũ Hổ   
      Cô hồn 
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Văn chèo đò       
        

Trên cơ sở này, tôi đề nghị cách phân loại sau :  

Loại 1 : Những vị thánh không bao giờ được kêu và được giáng : đây là những vị thánh 

có tính chất huyền thoại hoặc lịch sử, họ có văn thờ, hiện diện trên điện hoặc được triệu 

trong văn công đồng thuộc về hàng rất cao, nhưng không bao giờ giáng. Ngoài sự liệt kê 

trong danh sách ở đây, tôi không cho là những vị này có sự « hiện diện » cụ thể trong 

điện thần mà chỉ là mang tính chất kể tên và tôn trọng cho phải phép. 

Văn đức Quan Âm   Phật Phật 
      Vua cai quản địa ngục 
    Quan Thánh Đế Quan đế 
    Quan Bình Các vị thánh của Đạo 

Lão 
    Quan Châu   

Loại 2 : Những vị thánh « không thể thiếu được » trong điện thần tứ phủ. Những vị có 

trên điện, có văn (hoặc không) và giáng : đây là tầng lớp các thánh không thể thiếu được 

trong thực hành của nghi lễ hầu bóng. Những vị này là những vị hay gặp nhất trong các 

buổi lên đồng ở Pháp, ở Québec và ở Việt nam trước đây. 

Tuy nhiên, trong những năm đi theo thầy Kiêm, tôi có thấy một hiện tượng sau (Để tiện 

theo dõi, tôi xin gọi những vị hóa thân này là loại thứ ba trong điện thần) : rất nhiều vị 

thánh mà các bà đồng hầu không thuộc loại nào trong hai loại trên cả : họ không có văn 

hầu, không được liệt kê trong văn công đồng nhưng lại được kêu và giáng. Trong một 

buổi đàm đạo gần đây với Piere-Jean Simon, ông xếp các vị này vào hàng thánh hóa 

thân của các vị thuộc loại « không thể thiếu được », quan niệm mà ông đã nghĩ tới trong 

những năm bảy mươi nhưng không có dịp đào sâu vào nghiên cứu. Tôi bèn thử đi tìm 

hiểu diễn biến của quá trình hóa thân này.  

 

Đầu tiên, chúng ta hãy thử đi vào phân tích thành phần các vị thánh được giới đệ tử và 

công chúng biết (được kêu, và giáng) trong các buổi hầu đồng (loại 2). Nhưng một 

người không thể hầu hết các vị thánh trong một vấn hầu. Vậy vị nào được kêu và vị nào 

giáng ? Giáng xuống ai ? Và giáng vào lúc nào ? 

Có một lần năm 2001 tôi có cùng được dự một buổi hầu ở đền Gentilly cùng với bà 

Roberte Hamayon trong đó có hai người hầu cùng nhau : một số vị thánh cùng giáng 

xuống cả hai người, thỉnh thoảng hai vị cùng giáng và cùng ngự một lúc. Liệu hai người 

có nói trước với nhau là sẽ hầu giá nào hay không ? 

Đâu là phần lề lối và đâu là phần ứng tác trong việc kêu thánh và thánh giáng trong một 

buổi hầu ? Những vị nào là bắt buộc ? Theo một bà đồng, lúc hầu dâng và cung văn kêu, 
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nếu ngài giáng, người hầu : « cảm thấy như có một dòng khí xuyên qua trong vòng một 

thoáng, sau đó tỉnh lại trước khi nhập vai… ».  

Tam tòa thánh mẫu chỉ tráng bóng nhưng cũng được coi là giáng120. Tuy nhiên có một 

bác bảo tôi : « …Nếu người nào cứng đồng thì ngài cũng có thể giáng, nhưng rất ít 

người dám hầu… ». Cũng có khi có bà đồng than phiền là một vị không xuống, nhưng 

trường hợp này tương đối hiếm. 

Các ông bà đồng đều bảo rằng không thể nào biết vị nào sẽ giáng trước khi hầu, tuy 

nhiên trong thực tế tôi có quan sát hơi khác với lý lẽ này. Theo quan sát của tôi và các 

nguồn thống kê khác, có một số vị, chủ đạo, giáng trên tất cả các con đồng. Một trong 

những bằng chứng này là việc chuẩn bị lộc trước khi lễ, tất nhiên là có các mâm lộc cho 

các vị chính trong tứ phủ, nhưng rất nhiều lần có nhiều vị lạ hoặc thánh địa phương 

giáng, trên bàn thờ vẫn có mâm lộc của vị thánh đó đã chờ sẵn. Ida Simon-Barouh cho 

rằng có một số vị thánh « quen » giáng xuống một số ông bà đồng, hay nói cách khác, 

mỗi ông bà đồng có một số vị thánh đặc trưng mà họ phải hầu. Cũng có lần lộc ế (vị đó 

không về), nhưng nói chung là đồng đền thường chuẩn bị lộc theo từng căn và thói quen 

của người hầu.  

Liệu chúng ta có thể tìm được câu trả lời bằng cách tìm hiểu những dịp lễ do đồng đền 

hoặc đồng thầy thực hiện được không ? 

 

Lễ do đồng đền thực hiện 

Đầu năm ra ấn, cuối năm xếp ấn, câu này định nghĩa nhiệm vụ tối thiểu mà mỗi đồng 

đền phải hoàn thành mỗi năm tại đền của họ121. Sau đây là những giá bắt buộc và cũng 

chỉ có những vị này về trong dịp này mà thôi : 

Giá Quan lớn đệ nhất  

Giá Chầu đệ nhị  

Giá Chầu lục  

Giá Ông Hoàng Mười  

Giá Cô đệ nhất ou Cô cả  

Giá Cô đôi thượng  

Giá Cậu cả   

Nguồn cung cấp thông tin : anh Nguyễn Cao Phát 

 

                                                 
120 Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh cho rằng Thánh Mẫu chỉ giáng chứ không nhập (Ngô Đức 
Thịnh, trong Lên đồng, cũng nhấn mạnh khái niệm này. Tôi dùng ở đây giáng và nhập trong cùng một ý 
nghĩa, bởi vì theo như tôi được nghe, nếu ngài không giáng thì ngài chỉ tráng bóng. Lúc ngài nhập, ta có 
thể gọi là ngài ngự, hoặc ngài  làm việc quan.  
121 Thầy Kiêm không bao giờ nói là thầy đảm nhận vai trò đồng đền hoặc thầy cúng. 



 

 

 

209 

Lễ tứ phủ trình đồng làm bởi đồng thầy 

Sau đây là danh sách các vị thánh giáng xuống đồng thầy mà Claire Chauvet122 quan sát 

tại Hà nội vào đầu những năm 2000. Những vị thánh này gần như trùng với những gì tôi 

quan sát được lúc được dự một buổi vào cuối những năm tám mươi, buổi đó do thầy 

Kiêm mở phủ : 

Giá Thánh Mẫu  

Các Giá Tứ Vị Quan lớn  

Giá Chầu đệ nhị   

Claire Chauvet có nhấn mạnh rằng Chầu đệ nhị là nơi khởi thủy của khả năng đồng 

bóng [của đồng thầy ?]. 

 

Hầu chữa bệnh 

Trong buổi hầu chữa bệnh duy nhất mà tôi được dự, sau đây là các vị thánh giáng : 

Giá Thánh Mẫu  

Giá Quan lớn đệ nhất  

Giá Quan lớn đệ tam  

Giá Quan lớn Tuần Tranh  

Giá Chầu đệ ngũ  

 

Những vị thánh hay giáng nhất trong các buổi hầu cá nhân 

Theo nhiều tác giả, đây là những vị thánh giáng trong gần như tất cả các buổi hầu cá 

nhân : 

Quan đệ nhị, đệ tam, quan lớn Tuần 

Chầu đệ nhất, đệ nhị, chầu Lục và chầu Bé 

Ông hoàng Ba, ông Bảy, ông Mười 

Cô Bơ, cô Sáu, cô Chín và cô Bé 

Cậu Bơ và cậu Bé 

Ta có thể có cảm giác rõ ràng là phần này của điện thần, ngoài các vị thánh lịch sử, có 

mang tính chất cố định. Pierre-Jean Simon và Ida Simon-Barouh đưa ra thuyết là các vị 

chính có hai loại tổ chức theo hàng (năm, mười cho các nam thần và ba, sáu, chín, mười 

hai cho các hàng nữ thần), trên đó có các hóa thân là các hàng thánh bé hơn nhưng cùng 

phủ (cô, cậu). Trên phần cố định này, điện thờ được bổ xung bằng các nhân thần hoặc 

các vị thần ở từng địa phương.  

                                                 
122 Claire Chauvet, sách đã dẫn, trang 162 
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1.5.3 Vai trò của cung văn trong cấu trúc điện 
thần 

Nhưng đó là quan điểm của các nhà nghiên cứu về hầu bóng cho tới ngày nay. Về phần 

mình, chúng tôi nghĩ rằng ta có thể đi xa hơn trong việc lý giải điện thần này.  

Qua các bảng sơ kết ở trên, ta có thể coi như cốt lõi đầu tiên của điện thần là bộ phận 

bao gồm các vị thánh chủ chốt và không thể thiếu được (được kêu và giáng, đồng thời 

có mặt trong văn thờ). Bộ phận này là hệ quy chiếu cho cả cộng đồng, trên hệ này tất cả 

con nhang đệ tử cũng như các vai trò chủ chốt coi như là tiêu chuẩn chung không thể 

thay đổi. 

Cốt lõi thứ hai của điện thần tứ phủ là tất cả các vị thánh phải thuộc vào một trong bốn 

phủ và phải theo thứ hạng trong từng hàng thánh và giữa các hàng thánh. 

Trên cơ sở hai cốt lõi này, điện thần có thể phát triển và mở rộng theo dòng phát triển 

của tín ngưỡng. Phát triển bằng cách nào ?  

Trước hết, để minh họa một ví chuyển hóa của một vị thánh để hội nhập vào hàng thánh 

Tứ phủ, chúng tôi sẽ lấy ví dụ trường hợp nhà Trần. 

Đối với các vị thánh Trần triều, nhiều tác giả vẫn chưa biết xếp vào loại thánh nào. Bây 

giờ người ta hầu Trần triều trước hàng quan123 hoặc giữa hàng quan và hàng chầu, 

người nào hầu Trần triều có thể tự coi (và được các đệ tử khác coi) như là có quyền 

năng mạnh hơn người bình thường vì căn của nhà Trần là rất nặng124, nhưng nhà Trần 

ngày nay được coi như là một trong những thánh tứ phủ. 

Claire Chauvet xếp nhà Trần vào « loại thánh và nghi lễ không đều đặn »125. Trần quốc 

Vượng126 tóm tắt « cha đây là Trần Hưng Đạo » (như là cha đẻ của tín ngưỡng hầu 

bóng – lời tác giả). Ngô Đức Thịnh127 nhắc tới rất nhiều lần « … Trong điện thần, cùng 

với các hàng quan, thậm chí có vị trí cao hơn hàng quan là đức Thánh Trần cùng với bộ 

tướng và con gái của ngài. Trong các điện thờ Tứ Phủ, có nơi thờ đức Thánh Trần, 

nhưng cũng nhiều nơi không có điện thờ ngài. Bởi vậy, có người coi việc thờ cúng và 

hầu đức Thánh Trần chỉ là hiện tượng cấy sau này của tín ngưỡng dân gian vào tín 

ngưỡng Tứ Phủ, hiện tượng lịch sử hoá của tín ngưỡng Tứ Phủ, thậm chí nằm ngoài 

điện thần Tứ Phủ… » (trang 19) ; hay là : « Sau này ngay cả Trần Hưng Đạo cũng được 

đưa vào điện thần với hàng Vua Cha, cùng với Liễu Hạnh là Thánh Mẫu ghi dấu ấn 

trong câu truyền tụng về hai ngày lễ lớn của đạo Tứ Phủ Tháng tám giỗ cha, tháng ba 

giỗ mẹ… » (trang 27) ; « tháng tám là tháng giỗ đức Vua Cha Bát Hải, đức Thánh 

                                                 
123 Barley Norton, sách đã dẫn., Phạm Qùynh Phương, Hero and Deity, Trân Hung Dao and the 
resurgence of popular religion in Vietnam, Chiangmai, Thailand, Mekong Press, 2009, etc. 
124 Barley Norton, sách đã dẫn. 
125 Claire Chauvet sách đã dẫn., trang 122 và trang 67. 
126 Hội thảo Đạo thờ Mẫu và lễ hội Phủ Giầy, Hà nội, 2002. 
127 Ngô Đức Thịnh chủ biên, Hát văn, sách đã dẫn. 
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Trần… » (trang 28) ; « Trần Hưng Đạo, cũng như các vị tướng của ngài Phạm Ngũ 

Lão, Trần Quang Khải đều được cho vào hàng thánh tứ phủ… » (trang 128). 

Pierre-Jean Simon và Ida Barouh-Simon thấy rằng ngài có giáng xuống một số người 

hầu, và cho rằng đây là một điện thần song song với một số trao đổi với điện thần của 

hầu bóng. 

Thế nhưng trong lịch sử, đây là hai dòng hầu với tính chất khác hẳn nhau, như Maurice 

Durand nói rất rõ : « Thầy phù thủy hầu nhà Trần là một dòng đặc biệt, họ không hầu 

những thánh khác ngoài ông Lốt và nhà Trần, vì tính cách hầu ông Lốt rất hung bạo, 

gần với cách hầu nhà Trần » 128. Thầy Kiêm nói là hai dòng không thể nào giống nhau 

vì phần nhà Trần là mang tính chất phù thủy, còn về hầu bóng là lộng lẫy xa hoa lẫm 

liệt. 

Rất nhiều đền thờ Đức Thánh Trần không còn hoạt động nữa tại Hà nội (hai đền ở phố 

Hàng Thùng), mà cũng không bao giờ có lễ hầu bóng được tổ chức tại đây.  

Bác Kiêm gái có kể với tôi tại Hà-nội, năm 1988 : 

« Thánh Trần là thánh đã chặt được đầu Phạm Nhan (được biết là giặc chém đầu này 

mọc đầu khác) bằng phép thuật. Chỉ có người nào bị ma ám thì mới xin thánh Trần giải hạn 

cho. Hoặc khi bà nào hữu sinh vô dưỡng thì phải mang đứa con vừa sinh lên bán khoán cho 

nhà Trần… phải đi lễ ở đền Kiếp Bạc vào tháng tám âm lịch. Mẹ tôi đi cùng với rất nhiều 

người và lễ vật cùng với một con lợn rất to… »  

Phần tiếp giống như Maurice Durand miêu tả. 

« … Người bị ma ám không bao giờ có đồng. Vì họ không biết, nên phải nhờ ông thầy 

làm cho, họ thành con nhà Trần chứ không thành con nhang tứ phủ…» 

Lúc hầu nhà Trần, cung văn không hát mà chỉ chơi nhạc cụ gõ129. Ngô Đức Thịnh nói là 

có nhạc130, nhưng chúng ta không được biết là nhạc gì. 

Hai điện thần hoàn toàn khác nhau trên nhiều điểm, cách hầu khác nhau. Thường 

thường đệ tử hầu bóng nói rằng « Không có căn mà kêu ngài, ngài về ngài quật chết ». 

Người hầu nhà Trần là thầy phù thủy chuyên nghiệp, hầu để cứu chữa một người khác 

chứ không phải hầu cầu phúc cho mình như hầu tứ phủ. Người ta hầu nhà Trần đuổi tà 

ma, sử dụng các thủ thuật rùng rợn như xiên lình, thắt cổ, cho dấu mặn (cắt lưỡi)… Mặc 

dù hai dòng hầu có chung một điểm là hiện tượng nhập hồn và chức năng bảo vệ đệ 

tử, nhưng dòng Thánh Trần thiên về trừ tà và dòng Tứ Phủ thiên về vũ trụ luận. 

Thế mà ngày nay, càng ngày người ta càng hay hầu nhà Trần ? Vậy sự biến đổi đã diễn 

ra như thế nào ? Đâu là những nhân tố dẫn đến sự hội nhập này ?  

                                                 
128 Maurice Durand, sách đã dẫn, trang 57. 
129  Quan sát tại đền Đức Thánh Trần, Gentilly trong những năm 1990 - 2000. 
130 Ngô Đức Thịnh, sách đã dẫn, trang 57. 
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Thứ nhất là phải kể đến hiện tượng nhập hồn. Người thường không thấy sự khác biệt 

giữa một đệ tử hầu bóng cầu thánh nhập và một thầy phù thủy chuyên nghiệp cầu thánh 

Trần. Thứ hai là do câu tục ngữ « Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ », người ngoại 

đạo có thể cho vào cùng loại Thánh Trần và Vua cha Bát hải Động đình, cả hai cùng có 

ngày đản nhật vào tháng tám ta. Vì có Mẹ thì phải có cha, mà Vua cha Bát hải Động 

đình thì truyền thuyết xa vời quá, không gần gũi như đức Trần Hưng Đạo. Vì thế, bước 

đầu việc các vị Trần Triều đã có một số ngưỡng để giao lưu với các thánh bên Tứ phủ. 

Ta có thể giải thích theo như ông bà Simon trong một buổi đối thoại riêng : trong thời 

gian cấm đoán, nghi lễ Trần Triều thực sự đã mai một đi, nhưng điện thần tứ phủ đã đón 

các vị trong Trần Triều vào điện thờ của mình một cách tự nhiên nhất. Hơn nữa, Trần 

triều thuộc vào hàng anh hùng dân tộc có công với nước, việc Trần triều nhập vào hàng 

thánh tứ phủ cũng mang lại vẻ vang và vinh quang cho điện thần. 

Điều quan trọng với chúng tôi ở đây là xem xét khía cạnh quá trình hội nhập đã diễn ra 

như thế nào ? 

Như chúng ta thấy một phần trong chương phân tích làn điệu, bất kỳ bản văn nào cũng 

có thể hát trên làn điệu hát văn, và lúc đã có bản văn của một vị thánh, ta có thể hát hầu 

vị đó. Vậy nếu ta có văn của nhà Trần hoặc của Bác Hồ, cung văn dùng để hát thờ, và 

sử dụng những đoạn cần thiết để chuyển sang hát hầu.  

Bởi vì bây giờ người ta không hầu đức Thánh Trần như là ngày xưa nữa mà như người 

ta hầu một vị thánh tứ phủ. Nhà Trần thường có Trần Hưng Đạo, các tướng của ngài 

(Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão,  Quan Đệ Tam Cửa Suốt), con rể ngài ; sau đó tới nhị vị 

vương bà là hai bà vợ của ngài và nhị vị vương cô là hai con gái ngài, lúc giáng thường 

múa kiếm, long đao, cờ, chứ không còn ra oai rùng rợn như hầu ngày xưa.  

Điều này thật đơn giản nhưng không ai có thể ngờ rằng nhờ cung văn và các kỹ thuật 

âm nhạc của mình mà thánh Trần trở thành một vị thánh của điện thần tứ phủ, cũng như 

trường hợp hội nhập của một số vị thánh bản địa khác. Vậy các cụ làm bằng cách nào ? 

Theo thầy Kiêm kể lại, lúc thầy khi thầy đi lễ ở một địa phương nào đó mà có một vị 

được dân làng tế tự, thầy hỏi chuyện rồi sáng tác một bài thơ theo luật hát văn thờ tứ 

phủ. Và từ lúc văn thờ sang đến văn hầu, sự chuyển biến này rất tự nhiên nếu như có 

ngày có người muốn hầu vị thánh « mới ». Đây chính là các vị nguồn gốc nhân thần mà 

ta đã biết. Các vị anh hùng dân tộc hiển thánh vào hàng tứ phủ cũng là qua quá trình 

này. Từ bài văn thờ Văn thờ Trần Triều hiển thánh, nhưng nay cung văn có thể hát văn 

hầu theo như những kỹ thuật âm nhạc mà ta phân tích ở trên để các vị thánh thuộc nhà 

Trần hiện hình trong hàng thánh Tứ phủ. 

Lòng tin dân gian tạo nên các vị thần thánh, cung văn là người biến các ngài thành 

một vị thánh tứ phủ với văn thờ, văn hầu và lễ nghi theo như lề lối tứ phủ. Đây chính 

là quá trình phát triển của điện thần. Cũng nhờ quá trình này mà nghi lễ và điện thần 
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tiến triển từ thế hệ này sang thế hệ khác, thêm thắt các vị thánh mà họ biết, hoặc họ cảm 

thấy gần gũi để nguyện cầu.  

Đây là một hệ thống mở được làm giàu qua nhiều thế hệ. Tứ phủ và các hàng thánh thật 

ra là một điện thần được cấu tạo bởi một bộ khung trên đó có một phần là các vị thánh 

« cổ điển » được công nhận và kính nể bởi cả cộng đồng. Trên bộ khung này, có một 

phần dành cho trí tưởng tượng của người con nhang đệ tử, họ là người cảm nhận được 

vị thần linh cần thiết cho nhu cầu cầu phúc của mỗi người và hầu vị đó theo cảm tính 

của từng con đồng, hoặc của một cộng đồng con đồng ở một địa phương. Nếu như một 

vị thánh muốn giáng, việc của cung văn là phải tìm được (hoặc ứng tác) nhạc và văn 

thích hợp với vị thánh đó.  

Đây là một trong những yếu tố giúp để phân biệt giữa cung văn giỏi và các « thợ hát ». 

Ta có thể đi đến một giả thiết cho rằng từ khởi thủy, khung điện thần và các thánh thêm 

vào chủ yếu là các vị thần bản địa, trên đó thêm vào các anh hùng dân tộc. Thế rồi, Bụt 

chùa nhà không thiêng, phong trào nho giáo và ảnh hưởng Trung Hoa với dòng nhạc 

cung đình tạm gọi là bác học làm cho cung văn và con nhang đệ tử có nhu cầu thêm 

vào những vị thần thánh có nguồn gốc lịch sử vinh quang với những miền đất hứa 

đã mang lại thêm các vị thần « nhập cư » từ huyền thoại Trung quốc và/hoặc Lão 

Giáo. Chính vì vậy mà ta có thể suy luận rằng sự xuất hiện của một số vị thần Trung 

Hoa có thể đến tương đối muộn, vào thời điểm mà nghi lễ di cư từ nông thôn ra 

thành thị. Con nhang đệ tử cần phải chứng minh được sự huy hoàng bằng cách 

thêm vào điện thần những vị thánh có tên tuổi để chính thức hóa điện thần và nghi lễ 

hầu bóng đi theo. Tính cách xa vời của các vị này thể hiện ở việc họ chỉ xuất hiện trong 

các bài văn, chứ không được kêu mà cũng không có hình ảnh trên ban thờ. Lúc cần họ 

có thể thêm vào những vị có công với nước, những vị làm tăng giá trị cho điện thần của 

họ như Hồ Chí Minh131. 

Nếu ta biết rằng người Vi ệt vẫn giữ những lòng tin như « Có cúng có thiêng, có kiêng 

có lành » ; « Ra ngõ gặp gái », « Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba », « Hồn cây đa, ma 

cây gạo, cáo cây đề », « Vạn vật hữu linh »… hệ thống này là một hệ thống vô cùng 

thích hợp cho con nhang đệ tử. Như François Picard phân tích : « cúng tức là nhập 

những nhân tố vô lý (duy tâm), nhân tố bất ngờ (nguyên nhân của thảm họa) vào nhân 

tố có lý, kể cả khi nhân tố có lý là một nhân tố không thực. Đây chính là chức năng đích 

thực của nghi lễ này : thay đổi và xâm nhập những vị thần linh mới » 132. 

Cung văn và đồng thầy có nhiệm vụ làm cho nghi lễ hầu bóng được thịnh lên. Vậy nên 

nếu các vị thần thánh mà gần với con nhang đệ tử, họ sẽ cảm thấy lòng tin được vững 

chãi hơn, do đó kéo theo được nhiều người đi lễ.  

                                                 
131 Philippe Papin, « Géographie et politique dans le Viet-Nam ancien », BEFEO, 87, 2000, trang 609-
628. 
132 François Picard, đối thoại riêng. 
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Tuy nhiên, con sâu bỏ rầu nồi canh, cũng có nhiều người buôn thần bán thánh, ranh giới 

giữa chính và tà thường vô cùng khó xác định, nên sinh ra nhiều trường phái và dòng 

nghi lễ lúc thịnh hành, đặc biệt từ ngày được mở cửa.  Cũng như nhiều kiểu hát văn 

mới, có thể có rất nhiều tài hoa về sáng tác âm nhạc, nhưng nếu cung văn không thấm 

nhuần được hồn văn cổ, không hát giỏi được các làn điệu đặc trưng thì làm sao thêm 

thắt và sáng tác được có hồn. Nhưng đây không phải là mục đích của công trình nghiên 

cứu của tôi.  

Tôi nghĩ rằng những tài liệu công bố trong công trình này sẽ đóng góp một vai trò quan 

trọng để  bà con đệ tử, cung văn và các nhà nghiên cứu có một bộ tư liệu đầy đủ về bộ 

mặt truyền thống của hầu bóng và của hát văn vào trước những năm chín mươi, trước 

khi bộ mặt của nó thay đổi như ta thấy ngày nay. 

 

Điện thần trong tứ phủ có tồn tại mặc dù điện thần này không cố định. Cách hoạt động 

của nó tuân theo cùng mô hình hoạt động của âm nhạc : cấu trúc có hai phần, một phần 

cố định và một phần mở. Cố định để duy trì truyền thống, mở để phát triển và thích 

hợp với đòi hỏi của con nhang đệ tử của mỗi thời. Cái khó nhất của một người cung 

văn tài giỏi là biết xác định ranh giới giữa phần mở và phần cố định trong lúc đàn và 

hát, đó cũng chính là tiêu chuẩn để phân biệt tài năng của một người cung văn.  

Nhờ phân tích cấu trúc và quá trình âm nhạc mà chúng ta thấy rõ ràng được cấu 

trúc và cách phát triển của điện thần, từ đó suy luận ra được cả một quá trình lịch 

đại của sự phát triển của tín ngưỡng hầu bóng. Điều này cũng cho phép chúng ta giải 

đáp được rất nhiều câu hỏi đặt ra về thực trạng của các buổi lễ ngày nay. 
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Giả thiết và tổng kết 
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Khuôn và mở 

Một buổi hầu cần phải tập hợp một cách thành công rất nhiều nhân tố : điện thần và 

người hầu, âm nhạc và nghi lễ, ước vọng trần tục và ý muốn thần linh… Các nghệ nhân 

(tín ngưỡng và âm nhạc) vô danh đã tạo ra được một hệ thống hoàn toàn thích hợp để 

trả lời cho những đòi hỏi này của nghi lễ.  

 

Ngoài phần âm nhạc và phần điện thần, chúng tôi nghiệm thấy rằng đặc tính khuôn và 

mở tồn tại trên tất cả các khía cạnh của nghi lễ hầu bóng. Khuôn là phần lệ quy định 

theo truyền thống, mở là phần mà tất cả có thể ứng tác trên một số nhân tố lấy trong 

khuôn. Trong từng khía cạnh ta có thể thấy tính chất này biểu hiện trên nhiều lớp, tựa 

như có một hạt nhân trung tâm và các vệ tinh quay xung quanh. 

Quy tắc khuôn – mở có thể biểu hiện trên sơ đồ sau : mỗi hình tam giác đại diện cho 

mỗi khía cạnh của nghi lễ hầu bóng, dưới nền là những nhân tố khuôn, tầng trên là 

những nhân tố mở.  

Trong cả một hệ thống khuôn mở như vậy, ta chỉ thấy có một nhân tố, tựa như mẫu số 

chung của cấu trúc nghi lễ hầu bóng, không có mở mà chỉ có khuôn, được biểu hiện 

bằng hình chữ nhật : cấu trúc của diễn biến âm nhạc và nghi lễ trong một giá đồng là 

nhân tố cố định và không có ứng tác. 

Phần cố định và phần biến tấu 
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Giải trình sơ đồ : 

Trong quan niệm vũ trụ học, phần khuôn là bốn thế giới và bốn màu là không thay đổi, 

nhưng các ứng tác thì hoàn toàn thoải mái theo trí tưởng tượng của đệ tử : khăn áo, lộc, 

trang sức… 

Trong điện thần, phần khuôn là hàng các vị thánh nền tảng, trên đó cộng đồng đệ tử có 

thể thêm vào bất cứ vị thánh nào họ muốn tôn dâng. 

Trong lời hát, phần khuôn là khổ thơ lục bát, nhưng phần mở là thanh của dấu giọng và 

ý nghĩa của lời thơ. Trong làn điệu phần khuôn là nhân tố đặc trưng, phần mở là dấu 

giọng và cấu trúc thanh điệu của thể thơ ; đặc điểm thanh của dấu giọng tiếng Việt buộc 

cung văn phải ứng tác vô chừng. 

Trong phần sử dụng nhạc cụ, phần khuôn là gõ và nguyệt, phần mở là các nhạc cụ khác. 

Trong phần nhạc, phần khuôn là làn điệu, phần mở là tất cả những nhân tố âm nhạc còn 

lại. Cung văn có thể ứng tác, thậm chí sáng tác bài mới, nhưng phải biết giữ phần 

« hồn » của truyền thống, nếu không những lỗ tai cổ điển nghe là thấy ngay sự lai tạp. 

Khái niệm hồn của nhạc hát văn thật ra không phải là một khái niệm trừu tượng, ta có 

thể phân tích các kỹ thuật âm nhạc để xác định các ngón của nghệ nhân cổ và áp dụng 

vào ứng tác mới. Bởi vì nếu không có hồn, nhạc lễ sẽ không thể đảm nhận được vai trò 

đảm bảo một không gian linh thiêng để tiến hành buổi lễ. 

Sau khi phân tích cấu trúc một số các làn điệu hát văn và cấu trúc điện thần, chúng ta 

thấy được mối liên quan mật thiết và sự giống nhau về cấu trúc vi mô và vĩ mô của hai 

nhân tố quan trọng nhất của nghi lễ hầu bóng. Từ một nhân tố đơn giản ta có thể làm 

được một làn điệu, từ một số làn điệu ta có thể dựng lên được cả phần âm nhạc của một 

buổi lễ. Tô Ngọc Thanh, trong một buổi đàm đạo, nhấn mạnh rằng có hai loại luyến 

láy : nhân tố luyến láy đặc trưng và luyến láy của từng người hát. Lúc đầu, ta có thể 

quan sát sự xuất hiện của một số luyến láy của từng nghệ nhân, sau đó được cộng đồng 

chấp nhận, nhân tố này trở thành luyến láy đặc trưng, là nhân tố cố định của làn điệu. 

Cung văn giỏi là một người nghệ sĩ không giống như khái niệm nghệ sĩ như ta có ngày 

nay. Vinh dự của một người cung văn chân chính không phải là để có một cái tên cá 

nhân, điều quan trọng nhất đối với họ là sự đón nhận bởi cả cộng đồng. Cấu trúc khuôn 

và cửa sổ mở chính là biểu hiện thông minh nhất của một nền âm nhạc truyền miệng, 

các khuôn chính là di sản của cộng đồng, và chính sự đóng góp của cộng đồng đã giúp 

cho bộ khuôn này trở nên bất hủ. Các nghệ nhân chầu văn các thế hệ cổ đã áp dụng một 

cách vô cùng khéo léo kỹ thuật khuôn và mở này để làm giàu cho nghệ thuật của mình. 

Từ một số vị thánh nền tảng con nhang đệ tử có thể tạo ra được vô số vị thánh thích hợp 

với nhu cầu và lòng tin của mình. Một vị thánh được hầu bởi một đệ tử, nếu như các đệ 

tử khác (cộng đồng) chấp nhận, vị sẽ trở nên một vị thánh mới trong điện thần. 
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Ai là chủ tọa thực sự của buổi hầu ?  

Cho đến lúc này, chúng tôi gọi người hầu bằng nhiều từ khác nhau : con đồng, ông bà 

đồng, người hầu, tùy theo vị trí của từ đó trong câu văn, nhưng tôi nghĩ rằng từ thích 

hợp nhất vẫn là từ người hầu.  

Trước khi kết luận, chúng tôi muốn phát triển thêm trên khía cạnh đầu tiên (và là cuối 

cùng) trong nghi lễ hầu bóng : ai là người chủ tọa thực sự trong một buổi hầu ? Chúng 

ta sẽ không đề cập đến vai trò của một đồng thầy hoặc một đồng đền (hầu cho người 

khác) 133 mà sẽ nói tới buổi hầu của các đệ tử bình thường (hầu cho mình). Chúng tôi 

nghĩ rằng không phải là người hầu đóng vai trò chính trong một buổi hầu như công 

chúng và các nhà nghiên cứu thường quan niệm đến ngày nay. 

(Xin nhấn mạnh lại là phân tích này không nhằm xác định là hiện tượng nhập hồn có 

tồn tại hay không hay lòng tin của đệ tử có thành thật hay không. Chúng tôi chỉ tìm cách 

phân tích trên cơ sở thực tế hiện tượng này dựa trên những gì mà nghệ nhân và bà con 

đệ tử thuật lại, trên đó xác định đích thực ai có vai trò gì trong nghi lễ và lý giải nó một 

cách khoa học mà thôi). 

Vậy nếu không phải là người hầu thì ai là chủ tọa ? Các nhà nghiên cứu có thể bị lẫn lộn 

trong vai trò của người hầu, nhưng con nhang đệ tử thì không : họ chỉ coi họ là ghế 

quan thôi.  

Như đã nói ở phần trên, qua một giai đoạn luyện tập, nhiều người có thể thoát được 

phần tâm linh ra khỏi trạng thái bình thường, tình trạng mà ta giả định là người hầu đạt 

được trước khi mời linh của thánh nhập xuống ghế đồng. Cái ngưỡng giữa trạng thái 

này và lúc thánh nhập là một khoảnh khắc rất rõ ràng, nếu người không biết gì về lễ bái 

và đồng bóng thì sẽ khó có thể vượt qua ngưỡng đó. Theo các đồng thầy và các đệ tử, 

nếu không biết kêu hoặc kêu sai, thánh về sẽ quở phạt vì tội báng bổ. Vậy ai là người 

nắm được chìa khóa của việc kêu thánh trong buổi hầu để nó đạt được như kết quả 

mong muốn ? 

Chúng ta cũng đã đề cập tới khía cạnh của một người có đồng rằng họ không phải 

« học » lên đồng. Lúc đã ra đồng, họ làm lễ và giữ một vai trò tương đối thụ động trong 

buổi lễ vì cơ thể họ chỉ là cái ghế để các linh của thánh nhập vào. 

Trong cuốn « Từ vựng trong các nền âm nhạc châu Á », François Picard viết như sau 

trên ví dụ thầy múa rối Ka-lé ở Trung Quốc : « Nghệ nhân múa rối là người duy nhất có 

thể điều khiển các con rối bằng gỗ mà trên đó các thần linh hiện xuống. Nhờ đó nghệ 

nhân là người được thần linh ưu đãi nhất nếu như muốn cầu xin điều gì đó lúc các vị 

thần về cõi khác (nghệ nhân cũng chính là người duy nhất biết làm sao để tiễn biệt các 

                                                 
133  Chúng ta không đề cập đến ở đây vai trò và nhiệm vụ của đồng thầy hoặc đồng đền. 
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ngài đi). Nghi lễ cầu nhập hồn qua một bức tượng này có thể không mạnh bằng thầy 

cúng xin thần linh giáng thẳng xuống họ, nhưng đỡ nguy hiểm hơn (để tránh tình trạng 

« tẩu hỏa nhập ma » cho thầy cúng). Nghệ nhân này không phải lúc nào cũng là nhân 

vật tâm linh, thường họ là người phàm tục… » 134. Tác giả nhấn mạnh trong một bài viết 

khác, « Con rối và thầy múa rối », rằng : «… Đoàn múa rối đóng một vai trò rất quan 

trọng trong xã hội ở làng Quanzhou : nghệ nhân múa rối được mọi người tôn trọng vì 

là người biết điều khiển vị thần bản mệnh của nhà hát. Mặc dù đây chỉ là một vị thần 

rất nhỏ, nhưng ngài lại được giao dịch với cả điện thần, có thể trở thành thiên sứ của 

người trần trên cõi linh thiêng ; nhờ đó ta có thể diễn giải là nghệ nhân múa rối trở 

thành người chủ trì một cuộc lễ mà trong cuộc lễ đó người ta biểu diễn múa rối. Âm 

nhạc đệm cũng là âm nhạc để dâng thần linh, mặc dù buổi biểu diễn là dành cho người 

trần mắt thịt…135». 

Trong một lễ nghi khác rất thịnh hành ở châu Á, lễ tắm tượng, chúng ta thấy có hiện 

tượng thay khăn áo mới cho bức tượng vào mỗi dịp rước lễ, điều này không thể không 

làm ta nhớ tới việc người hầu dâng lên khăn áo cho mỗi vị thánh giáng, hay người nghệ 

nhân múa rối thổi « hồn » vào con rối136. Trong trường hợp người hầu dâng cũng như 

trong trường hợp của các nghệ nhân múa rối, họ đều là những người được chọn lọc vì 

không phải ai cũng làm được việc này. Trong buổi hầu, người hầu dâng làm hết nhưng 

làm một cách rất kín đáo để dành chỗ cho ghế quan (người hầu) biểu hiện quyền lực của 

linh vị thánh đang giáng. Người hầu dâng có hai vai trò : hầu thánh và điều khiển người 

hầu mà ta có thể coi như là một bức tượng, như vậy là người hầu không phải là trung 

tâm nữa mà chỉ là người được điều khiển bởi linh thánh và bởi người hầu dâng.  

Trong một buổi hầu, người sắp xếp lo liệu tất cả những phần không thuộc về âm nhạc là 

những người hầu dâng : kêu thánh xuống, thông báo cho cung văn là vị nào xuống để 

hát đúng bài, lên khăn áo, thắp hương, dâng hương, dâng đạo cụ múa, phát lộc, tâu lời 

kêu của các đệ tử, « phiên dịch » lời thánh ban cho những đệ tử kêu cầu, phát lộc, tiễn 

thánh đi137… Sự hiện diện của người hầu dâng là để hầu thánh chứ không phải để phục 

vụ cho người hầu, bởi vì khi thánh xuống là thánh ngự chứ không còn là người hầu 

hành động nữa. 

Nhân vật chủ chốt thứ hai trong một buổi hầu là cung văn : cùng với người hầu dâng, 

chỉ có cung văn là biết các câu « thần chú » để kêu linh các vị thánh để ngài giáng, chỉ 

có họ mới biết làm sao để tiễn biệt các ngài đi lúc ngài đã làm xong việc quan. Họ là 

người hiểu biết về điện thần, về các thánh, họ là người nắm được phần kỹ thuật của nghi 

lễ hầu, chính cung văn và người hầu dâng mới là chủ tọa của buổi hầu.  

                                                 
134 François Picard, sách đã dẫn. 
135 François Picard, sách đã dẫn. 
136 François Picard, sách đã dẫn. 
137 Chương nói về « Các vai trò chủ chốt trong nghi lễ hầu bóng ». 
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Người hầu giỏi là một người biết hoàn toàn thoát hồn khỏi xác, để xác trở thành ghế cho 

thánh ngự.  

Người hầu dâng giỏi là người biết tổ chức, điều tiết để cho mọi việc trơn chu.  

Cung văn giỏi phải là người biết nhiều tích thánh, thuộc nhiều văn, biết hát nhiều làn 

điệu, giỏi về ứng tác, còn nếu không chỉ là thợ hát và thợ đàn, mặc dù có biết đàn ngọt 

hát hay. Đối với một cung văn giỏi, ngoài những khả năng âm nhạc vừa nêu, họ còn 

phải có tâm với Tứ phủ mặc dù có thể không ra đồng, bởi vì văn và nhạc cũng được coi 

như lộc dâng tứ phủ, tức là lúc đàn hát phải có thần trên cơ sở tài giỏi về mặt kỹ thuật 

âm nhạc. Hơn nữa, họ còn phải là người nhậy cảm, biết quan sát, biết hát sao cho đúng 

tâm của vị thánh đang ngự. Họ chính là người điều chỉnh không khí của buổi hầu, nếu 

đồng cứng thì ứng tác nhiều, với đồng non thì ca những văn giúp họ tự tin vào mình và 

đảm bảo buổi hầu không có lỗi. Họ kêu thánh giáng, tiễn thánh đi, bảo tồn hát văn cổ và 

sáng tạo văn mới, làm cho lễ nghi lộng lẫy để lôi cuốn đệ tử đi theo. Cho đến nay nhiều 

nhà nghiên cứu vẫn quy rằng cung văn giỏi phải biết « hát cho đúng tâm của người hầu 

đồng », nhưng thực ra, làm sao người hầu có « quyền » được ngự và thưởng thức ? Nếu 

như lòng tin của họ mang tính chất chính thống thì họ chỉ còn là cái xác, là ghế quan mà 

thôi, như ta vừa phân tích trên đây ! 

Âm nhạc hát văn là một nền âm nhạc vô cùng khó. Cung văn luôn là người được trọng 

vọng trong hệ thống nghi lễ hầu bóng vì không phải ai nếu muốn cũng trở thành cung 

văn. Ở nước ngoài, lúc hầu mà không có người hát, các đền phải chơi nhạc trên băng 

cassette cùng với một người đảm nhận một chút nhạc cụ gõ và xướng theo những lúc 

kêu, tiễn, hương, bái… Ở đây ta thấy sự luân chuyển vai trò giữa « cung văn » và người 

hầu dâng rõ ràng hơn trong lúc quan sát tại Vi ệt nam lúc hầu có cung văn thật.  

Vậy nhạc chầu văn là nhạc trần tục hay nhạc của thần linh ? Theo như cung văn, nhạc 

này là để dâng tứ phủ. Tương tự như vai trò của người chơi đàn organ trong nhà thờ 

thiên chúa, cung văn là những nhạc công chuyên nghiệp chứ không cần phải là người có 

tiềm lực tâm linh. Vậy làm sao nhạc chầu văn, chơi bởi các nhạc công không có đạo, có 

thể trở thành nhạc thiêng138, phải chăng khi nhịp kiều bóng dạo lên là không khí trong 

đền trở nên thiêng liêng và buổi lễ có thể bắt đầu. Thế nhưng nhịp kiều bóng không kéo 

dài lâu, phần hát và đàn với những làn điệu quen thuộc, dân dã chiếm vai trò chủ đạo 

trong cả buổi lễ, cung văn tài ba có dịp biểu hiện hết tài ứng tác của mình, và người hầu, 

mặc dù được nhập hồn, thường vẫn được coi là « tỉnh lắm, biết hết », họ cũng được 

cũng thưởng thức tài ba của cung văn cùng với linh của thánh nhập. 

 

                                                 
138 François Picard,  « Rituel et théâtre. Chinese Opera and Ritual », 2008 International Opera Forum 
about Ge Zi Xi, Hakka Opera, and Jingju, Salle des conférences internationales, Bibliothèque Nationale ; 
organisée par le National Taiwan College of Performing Arts NTCPA, Taipei, Taiwan, 31 tháng mười 
năm 2008. 
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Nhưng có một điều có vẻ nghịch lý, đó là không phải vì cung văn hát dở mà buổi lễ 

không còn thiêng nữa. Trong thực tế, sự linh thiêng của một buổi lễ không chỉ phụ 

thuộc hoàn toàn vào cung văn ! Sự linh thiêng này phụ thuộc vào toàn thể cử tọa tham 

gia : đệ tử và người hầu, người hầu dâng và cung văn. Chính quan niệm của cử tọa về sự 

thiêng liêng sẽ tạo nên không khí linh thiêng cho buổi lễ. Chẳng hạn nếu họ quan niệm 

sự lộng lẫy hoặc sự phồn thịnh của một buổi lễ là dấu hiệu buổi lễ đó là thành công : họ 

sẽ có một buổi lễ thành công. Bằng chứng của điều này cho thấy ở việc trong các băng 

và đĩa nhạc công bố trong vòng hai mươi năm trở lại đây, tôi chưa thấy có một ai đạt 

nổi tài năng của thầy Kiêm, nhưng điều đó không ngăn cản sự phát triển phồn vinh của 

việc lễ bái tại Vi ệt nam.  

Một ngày kia biết đâu sẽ có một cung văn tài hoa xuất hiện, nhưng trong thời điểm hiện 

nay, tôi chắc chắn rằng kỷ nguyên của thế hệ cung văn cùng lứa với thầy đã chấm dứt. 

Bạn đọc và thính giả có thể tự nhận thấy điều này lúc đọc văn sưu tầm và nghe nhạc hát 

bởi thầy Kiêm được công bố trong công trình này, như là chú Trương Công Đức và tôi 

sáng ngày mùng một tết Kỷ tỵ (2013) cùng đồng thời thốt lên khi nghe khổ nhạc dạo 

bản văn thờ Giáng tiên kỳ lục : « Bao giờ ta mới gặp lại một người chơi nguyệt và hát 

được như ông Kiêm ! ». 
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Quá trình phát triển của nghi lễ hầu bóng 

Để tạm kết luận, chúng tôi xin đưa ra một vài nhận định hoặc giả thiết trên cơ sở kết quả 

của quá trình phân tích cấu trúc và bản chất của âm nhạc hát văn. 

Về vai trò của nghi lễ hầu bóng trong xã hội Vi ệt nam trong từng giai đoạn lịch sử, tôi 

đồng ý với giả thiết cho rằng đây là một trong những lối thoát tâm lý của một tầng lớp 

xã hội Vi ệt nam thời nửa thực dân nửa phong kiến cuối thế kỷ mười chín. Một nghi lễ 

có tính chất lộng lẫy sung túc, trong xã hội Vi ệt nam thời đó, tượng trưng cho một đất 

hứa, một ước vọng về sự may mắn và giàu sang.  Những tiêu chuẩn này có biến đổi theo 

thời thượng, những người đi lễ ngày nay không còn có cùng quan niệm của những 

người đi lễ cách đây một trăm năm. Tuy nhiên, dù ở thời nào đi chăng nữa, đối với 

những người chỉ đi lễ mà không ra đồng, lên đền là một dịp xuất hành hướng thượng. 

Họ có thể chờ đợi ở các thánh sự ban phúc ban lộc, thánh thuộc một thế giới linh thiêng 

nhưng nhờ đặc điểm của điện thần tứ phủ và sự nhập hồn vào người hầu mà họ quen, 

những vị thánh này lại rất gần với cuộc sống hàng ngày của những người dân bình 

thường. Mỗi một buổi hầu là một khoảng thời gian và không gian đẹp đẽ, lộng lẫy : 

Khuôn mẫu và lề lối của điện thần, của âm nhạc, của buổi hầu làm cho họ nhận ra 

những điểm mốc quen thuộc, nhưng sự ứng tác của mỗi khoảnh khắc làm cho buổi lễ 

trở thành luôn mới lạ và không nhàm chán. Trong mỗi buổi họ có thể dâng một lời cầu 

tràn trề hy vọng cho tương lai. 

Đối với người có đồng (không kể đồng thầy có tính cách ông đồng chuyên nghiệp), việc 

ra đồng là việc của mỗi cá nhân. Họ làm lễ là để cầu phúc cho bản thân đã, do đó họ 

không cần phải biểu dương khả năng phù thủy hoặc thần thông biến hóa. Thời tôi đi 

theo thầy Kiêm, khía cạnh nghệ thuật được thầy nhấn mạnh rất nhiều và coi nhẹ việc 

giải thích cho tôi về nghi lễ, nên lễ chủ yếu mà tôi nghiên cứu là những buổi hầu cá 

nhân mà thôi. Những người bị quy tội là buôn thần bán thánh thường là một số đồng 

thầy chuyên nghiệp, mặc dù đa phần đồng đền là chân chính, không có họ thì không có 

tổ chức để đón tiếp các buổi hầu cá nhân, như trong công trình của Claire Chauvet miêu 

tả tại đền Ngũ vị Tôn Quan (trang 93-106). Những người có đồng không phải là người 

nào cũng hiểu biết ngọn ngành về tứ phủ. Các lề luật về lễ bái cũng chỉ truyền miệng từ 

thế hệ này sang thế hệ khác mà thôi, do đó rất khó có thể biết đâu là chân chính đâu là 

lèo lá. Điều này lại càng chính xác khi chúng ta muốn tìm hiểu quá trình phát triển của 

nghi lễ từ khoảng một trăm năm trở lại đây. 

Trên cơ sở những yếu tố đã chứng minh và phân tích, tôi có thể đưa ra một giả thiết sau 

để giải thích quá trình phát triển này : 

Theo Roberte Hamayon, tín ngưỡng chaman hoặc nhập hồn là đặc trưng của những xã 

hội cổ xưa lúc bắt đầu có tư duy biểu tượng của một xã hội bắt đầu có phân tầng, các 
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ông thầy phù thủy thường có vị trí cao nhất trong bộ tộc. Đến khi xã hội được tổ chức 

theo kiểu phong kiến với một dòng tôn giáo lớn nhập ngoại (đạo Phật trong trường hợp 

Việt nam), tín ngưỡng này đi vào bên lề của xã hội mặc dù vẫn tồn tại song song.  

Ta có thể giả định là từ buổi đầu tiên, nghi lễ này xuất hiện tại làng quê bắc Việt, song 

song hoặc cùng một nguồn gốc với một loại nghi lễ gọi hồn và nhập hồn hoặc là do thầy 

cúng đảm nhiệm. Có thể những buổi hầu đồng đầu tiên là do thầy cúng chuyên nghiệp 

gọi hồn để nhập vào người khác (người hầu). Nhạc cụ dùng trong những dịp đó có thể là 

cảnh và phách hoặc một nhạc cụ gõ, nhịp sai cũng có thể đã xuất hiện rất sớm. Song 

song với thể loại lễ này, một số thầy phù thủy chuyên nghiệp hành lễ theo kiểu thờ nhà 

Trần, phù thủy trừ tà, mà nguồn gốc và thời gian xuất hiện cũng không ai chứng minh 

được rõ.  

Cũng không ai có thể biết được là vị thánh nào là vị đầu tiên trong điện thần, ta chỉ có 

thể giả định có một giai đoạn hình thành của nghi lễ trong đó có vị thánh đầu tiên và 

những bài hát đầu tiên.  

Vào cuối thế kỷ mười chín, ta có thêm một số nhân tố mới để làm sáng tỏ dần giai đoạn 

phát triển này. Theo như các cụ nói, cái nôi của nghi lễ là ở Nam định, sau đó mới được 

du nhập ra thành thị (Hải phòng và Hà nội), vậy nền tảng của nghi lễ là một nghi lễ ở 

nông thôn. Theo Nguyễn Tùng, được Martine Wadbled dẫn : « sự tổ chức của điện thần 

theo một mô hình xã hội trong giai đoạn nghi lễ hầu bóng được hình thành vào khoảng 

thế kỷ  19, và dấu vết của nghi lễ này có từ thế kỷ thứ 18139 ».  

Sau đây là một bức ảnh chụp một bà đồng vào khoảng những năm 1900 mà chúng tôi 

tìm thấy trong bộ sưu tập của bảo tàng Albert Khan (Boulogne Billancourt, Pháp) với 

đủ đồ nghề chính : khăn phủ diện, quạt, gương. Bức ảnh không được chụp trong một 

cuộc lễ mà chắc bà lên khăn áo để chụp. Vào những năm 1900, nghi lễ hầu bóng ở Hà 

nội đã tương đối phồn thịnh, ta thấy đã có một sự khác biệt lớn với các bà đồng dưới 

thôn quê. 

Bà đồng vào khoảng năm 1900 

                                                 
139 Martine Wadbled, sách đã dẫn.  
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Chúng ta có thể chắc chắn một điều là nghi lễ hầu bóng đã trải qua các giai đoạn sau : 

hóa thân từ một nghi lễ gọi hồn từ khởi thủy chuyển sang hầu bóng ở nông thôn, hóa 

thân trong giai đoạn di cư sang thành thị và phát triển song song để trở thành nghi lễ hầu 

bóng vào đầu những năm năm mươi.  Vì lý do cấm đoán, bộ mặt này mai một dần cho 

đến cuối những năm tám mươi. Thầy Kiêm đã cho tôi tư liệu trong giai đoạn này. 

Giai đoạn hóa thân từ nông thôn ra thành thị có thể xảy ra vào thời kỳ đô thị hóa Hà nội 

trong thời Pháp thuộc vào cuối thể kỷ mười chín. Việc nghi lễ di cư ra thành thị và hóa 

thân kéo theo cả việc phát triển điện thần, phát triển âm nhạc, thêm thắt trang phục và 

nghi lễ để đạt đến thời phồn thịnh đầu những năm năm mươi. Sự xuất hiện của đàn 

nguyệt cũng như sự củng cố vai trò của nó trong hát văn, sự thêm bài bản âm nhạc cùng 

với sự xuất hiện của các vị thánh mới trong điện thần có lẽ cũng diễn ra trong giai đoạn 

này. Đỉnh cao của giai đoạn đó là những năm ba mươi, bốn mươi của thế kỷ trước mà 

các thầy kể lại trong các cuộc thi văn. Chính trong giai đoạn này các cung văn sáng tác 

văn thờ, lưu lại văn bằng viết, đặt ra một hệ thống điện thần bản địa cùng chung sống 

với các vị có danh giá cao sang để chứng tỏ mức độ bác học của nghệ thuật hát văn và 



 

 

 

226 

nghi lễ đồng bóng. Phương pháp sáng tác thơ và phổ làn điệu vào để hát thờ và hát hầu 

là động cơ chủ đạo cho việc hình thành một hệ thống nghi lễ và âm nhạc của hát văn, 

trải qua giai đoạn biến thể và hình thành một nhân cách mới của tín ngưỡng hầu bóng. 

Nhờ phương phát này mà điện thần luôn được đổi mới và ngày càng nhiều vị hơn, nhờ 

đó có nhiều con nhang đệ tử làm cho tín ngưỡng thịnh hành hơn khi nào hết. Văn thờ, 

mặc dù dùng nhiều chữ nho và chữ cổ, và việc cung văn dâng lễ âm nhạc cho tứ phủ là 

một hiện tượng tương đối mới ở đầu thế kỷ XX. Cũng nhờ chữ viết mà các thầy ghi lại 

những gì không phải để dùng hàng ngày mà để dùng trong các dịp đặc biệt.  

Nhờ việc lưu giữ văn thờ, sự phát triển của nghi lễ hầu bóng và hát chầu văn được 

phong phú thêm nhiều : Một mặt cung văn sáng tác ra bài mới để lưu truyền lại một 

thánh tích, vì thánh đã có văn nên trở nên quen thuộc hơn với con nhang đệ tử, tạo thành 

một nền tảng của điện thần và của nghi lễ hầu bóng. Mặt khác, tính cách mở của nghi lễ 

cho phép sự xuất hiện của các vị thánh mới gần gũi với con nhang đệ tử của từng nơi. 

Từ năm 1954 đến năm 1990, các cung văn không còn thi nữa, thầy Kiêm bảo tồn và 

sáng tác thêm nhiều bản văn để truyền thống hát văn không bị mai một. Như đã nói ở 

trên, nếu cung văn biết hát lề lối giỏi, họ có thể ứng tác, nhưng nếu không biết lề lối 

hoặc biết ít, lúc ứng tác không ai nhận ra đâu là phần khuôn đâu là phần mở nữa. 

Sau thời mở cửa đầu những năm 90, việc lễ bái phát triển rất nhanh, tín ngưỡng đã trải 

qua một giai đoạn hóa thân. Điều đáng tiếc này khó có thể tránh khỏi trong một xã hội 

trên đương tái cấu trúc. Văn và hát theo lề lối cổ không còn nhiều nữa, nhưng vì các đền 

cần cung văn, rất nhiều người quay sang học hát văn gấp rút để đi hát mà không có tư 

liệu cơ bản để trau dồi học phần khuôn và nguyên tắc mở.Ta phải thừa nhận một thực tế 

là giữa hát văn cổ và mới đã bị đứt một thế hệ cung văn. Cả lối hầu cũng vậy, các đồng 

cựu đã bị các thế hệ trẻ vượt xa như trong những miêu tả về nghi lễ và âm nhạc trong 

các công trình gần đây.  

 

Quá trình phát triển của hát văn từ hơn một thế kỷ nay có thể tóm lược trên sơ đồ sau:  

Quá trình phát tri ển của hát văn 
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Chúng ta không thể nào phủ nhận tính chất uyên bác của cấu trúc khuôn và mở. Nó 

thích hợp vô cùng với phương pháp bảo tồn và phát triển của nghi lễ. Thế nhưng, nếu 

phần khuôn không được bảo quản kỹ càng, phần mở không thể có hồn để mở ra đúng 

cách. Đây chính là lời giải thích về tình hình bung ra của hầu bóng và chầu văn sau 

1990, bởi vì lúc đó chúng ta không có một đội ngũ cung văn chững chạc để nắm phần 

cơ bản của lề lối cổ, phần khuôn, để biết mà mở ra. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết chúng 

tôi khao khát được công bố những tư liệu vô giá mà thầy Kiêm và các cung văn cùng 

thời để lại mà tôi được may mắn thừa hưởng trong công trình nghiên cứu này để xác 

định lại một phần khuôn từ xưa để lại. 
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Thay lời kết 

Có nhiều người nói rằng luật lệ hát văn thời nay (cho đến những năm 1980) là có từ thời 

cụ Cả Mã, nhưng thầy Kiêm không đồng ý với ý kiến này. Với thầy, nghệ thuật hát văn 

là tài sản chung của các cung văn và của tứ phủ. 

Thẩy Kiêm không chỉ là một cung văn tài ba, thầy còn đảm nhận chức vụ đồng thầy và 

làm thầy cúng. Trong tất cả cung văn cùng thời không ai có thể vượt được thầy về sự 

thông thái, sự hiểu biết của thầy trong nghi lễ thờ tứ phủ, không kể đến sức mạnh của 

một nhạc công và một nhạc sĩ tài ba. Trong suốt cuộc đời của thầy, thầy âm thầm sưu 

tầm, phân loại và bảo quản những bộ khuôn mẫu vô cùng quý báu của hát văn. Thầy 

cũng sáng tác và sao chép rất nhiều bản văn thờ để làm dụng cụ sư phạm cho đời sau 

mặc dù không bao giờ thầy nhận hết là công của mình. Lúc thầy hát hầu, không ai có 

thể địch được ngón đàn và các làn điệu ứng tác mà thầy hát. Thầy luôn nói là tất cả 

những ưu điểm và tài năng của thầy là nhờ vào tứ phủ. 

Chúng ta có thể khẳng định rằng thầy Kiêm là người cung văn tài giỏi nhất trong thế hệ 

của thầy. Vì hoàn cảnh lịch sử éo le, thầy có nhiều học trò, nhưng theo một số nghệ 

nhân cao tuổi, không có ai là người thật sự có danh để nối nghiệp thầy. Tuy nhiên trong 

suốt cuộc đời thầy không bao giờ ngừng sáng tạo trên cơ sở truyền thống mà thầy gìn 

giữ một cách vô cùng quý báu. 

Việc nghiên cứu và phân tích âm nhạc hát văn và tín ngưỡng hầu bóng cũng phức tạp 

như việc nhà vua đòi hỏi một người mù phải miêu tả con voi. Qua hơn hai mươi năm 

nghiên cứu tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được một phần cơ bản, tựa như có thể nhìn 

con voi bằng một cặp mắt mở và không bị bưng bít, nhưng nó là một phần rất nhỏ trong 

kho tàng thầy Kiêm để lại mà tôi công bố ở đây. Tuy nhiên, tôi tin chắc chắn là tôi đã đi 

được một bước đầu quan trọng để tìm ra chìa khóa mở cửa kho tàng hát văn, một kho 

tàng không có biên giới. 

Xin hiến bạn đọc, con nhang đệ tử, cung văn, kho tàng này mà thầy đã tin tưởng trao 

cho tôi, vì thầy biết rằng một ngày kia tôi sẽ không phụ lòng thầy mà công bố bộ sưu 

tập của thầy trong những điều kiện trang trọng nhất. 

Vì nhiều lý do cá nhân, sự hoàn thành công trình này chắc chắn là hơi muộn so với 

mong muốn của thầy. Nhưng một câu tục ngữ của Pháp có nói : « Thà muộn còn hơn là 

không bao giờ ! ». 
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2. PHẦN HAI                                 

CÔNG BỐ TƯ LIỆU NHẠC 

CHẦU VĂN                               

sưu tập năm 1986-1989               

với các cung văn                         

tại Hà nội và Nam định  
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2.1 Phần nhạc thu thanh 

2.1.1 Các bản nhạc trong đĩa hát theo kèm 

2.1.1.1 Danh mục đĩa hát 
Loại 
băng 

Tên băng Tên giá 
hầu hoặc 
bản văn 

Điệu Tên bài hoặc lời 
văn 

Người hát Dài 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Dọc Mỹ nữ thanh tân Thầy Kiêm 00:00:46 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Ngâm 
bồng 
mạc 

Ai qua phố Cát Thầy Kiêm 00:00:55 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Vãn Bấy lâu cách trở Thầy Kiêm 00:03:12 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Dọc 
song 
thất 

Bóng giăng loan Thầy Kiêm 00:03:07 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Dọc 
nam 

Hàn sơn phong 
mục ba bông 

Thầy Kiêm 00:01:24 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Sai Bóng giăng loan Thầy Kiêm 00:02:20 

E Phỏng vấn bác 
Đoàn Đức Đan 

  Xá nhịp 
một 

Chiếc thoi bán 
nguyệt 

Bác Đoàn 
Đức Đan 

00:00:39 

E Phỏng vấn bác 
Thanh Lâm 

  Sai Có lệnh truyền ra Bác Thanh 
Lâm 

00:00:22 

E Phỏng vấn bác 
Thanh Lâm 

  Sai Cơn nam biến Bác Thanh 
Lâm 

00:00:25 

E Phỏng vấn bác 
Thanh Lâm 

  Cờn 
Oán 

Khăng khăng nắm 
vững cơ trần 

Bác Thanh 
Lâm 

00:00:20 

E Phỏng vấn bác 
Thanh Lâm 

Văn cô Bơ Dọc Hàn sơn tú khí 
trung linh 

Bác Thanh 
Lâm 

00:01:18 

H Cô Thái hầu, 
trích điệu 

Hầu nam 
thần 

Lưu 
thủy 

Lưu thủy Thầy Kiêm 00:01:32 

E Phỏng vấn bác 
Thanh Lâm 

Ông 
hoàng 
Triệu  

Phú, 
nhịp 3 

Phú ông Hoàng 
Triệu 

Bác Thanh 
Lâm 

00:00:39 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Phú 
bình 

Quán liễu thanh Thầy Kiêm 00:01:24 

H Cô Thái hầu, 
trích điệu 

  Nhịp 1, 
xá 

Nhịp 1 trên xá Bác Phán 00:00:49 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Nhịp 2 Nhịp 2 chân 
phương 

Thầy Kiêm 00:00:03 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Nhịp 2 
biến 

Nhịp 2 biến thể Thầy Kiêm 00:00:38 

E Phỏng vấn bác 
Đoàn Đức Đan 

  Nhịp 2 
biến 

Nhịp 2 Đang Bác Đoàn 
Đức Đan 

00:01:18 
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H Cô Thái hầu, 
trích điệu 

  Nhịp 
sai 

Chốn hồng nhan Thầy Kiêm 00:00:14 

H Cô Thái hầu, 
trích điệu 

Chầu lục? Song 
đăng 

Song đăng Thầy Kiêm 00:04:48 

E Minh họa thầy 
Kiêm 

  XX Thấp thoáng 
giang khê 

Thầy Kiêm 00:00:16 

E Phỏng vấn bác 
Đoàn Đức Đan 

  Dọc Xá Tiên thánh 
thượng ngàn dâng 
văn 

Bác Đoàn 
Đức Đan 

00:01:48 

E Phỏng vấn bác 
Thanh Lâm 

Cô chín Nhịp 1, 
xá 

Văn cô Chín Bác Thanh 
Lâm 

00:00:35 

E Phỏng vấn bác 
Đoàn Đức Đan 

  Xá 
Quảng 

Vui chơi vườn 
quế vườn đào 

Bác Đoàn 
Đức Đan 

00:01:01 

T Văn thờ Tuần 
Tranh 

  Cả bản Văn thờ Tuần 
Tranh 

Thầy Kiêm 00:10:40 

H Cô Như hầu   Cả bản Văn công đồng Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:13:18 

H Cô Như hầu   Cả bản Quan đệ tam Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:08:26 

H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh chầu I - 
Giá chầu II 
thượng ngàn 

Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:12:00 

H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh chầu 8-9-
10-Giá chầu bé 
Bắc Lệ 

Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:10:32 

H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh hoàng VII-
Giá Hoàng X 

Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:08:58 

H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh cô I-II-Giá 
cô Bơ 

Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:15:09 

H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh cô III Tây 
Hồ-Giá cô bé 
Minh Lương 

Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:15:13 

H Cô Như hầu   Nguyệt 
lưu 
không 

Lưu không, Kim 
tiền 

Thầy Kiêm 00:02:20 

H Cô Thái hầu   Cả bản Quan đệ nhất 
thượng thiên 

Kiêm, 
Phán, Kha 

00:12:47 

H Cô Như hầu   Cả bản Chầu đệ tam 
Quận chúa Bạch 
Lan 

Thầy 
Kiêm, bác 
Kha 

00:08:13 
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2.1.1.2 Ghi âm một số làn điệu cơ bản 
Hát văn khó có thể ghi âm theo hệ thống ghi nhạc châu Âu, đặc biệt là phần mở trong 

cách hát của mỗi một nghệ nhân. Để tiện việc theo dõi cho bạn đọc, tôi xin để ở đây một 

số bản do Lê Phi Phi (nhạc trưởng) ghi âm, vì tôi thử ghi vài bản nhưng cảm thấy mình 

quá chủ quan khi nghe và chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến kết quả ghi nhạc. Là người 

hoàn toàn có tai nghe khách quan theo truyền thống âm nhạc cổ điển phương tây bộ ghi 

âm của nhạc trưởng đảm bảo tính khách quan của giai điệu cho những bản ghi âm này. 

Mỹ nữ thanh tân 1/2 
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Mỹ nữ thanh tân 2/2 
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2.2 Bộ sưu tập văn của thầy Kiêm 
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  Đây là bộ văn đầy đủ nhất mà chúng ta có được ngày nay. Bộ này, do tôi đánh máy 

năm 1989, được so và bổ xung với bộ mà anh Tường tặng tôi năm 2013 sau khi bảo vệ 

luận văn. Những câu và chữ có trên phiên bản chép tay được để trong ngoặc đơn và viết 

nghiêng để bạn đọc tiện tra cứu. 
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Để nghe các ví dụ nghe (ký hiệu ♫) không thuộc về hát văn: đề nghị bạn đọc truy cập 

trên trang web sau: http://www.plm.paris-sorbonne.fr/spip.php?article617. Các làn 

điệu thuộc về hát văn đề nghị nghe trong đĩa hát (mục lục đi kèm).  
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MỤC LỤC ĐĨA HÁT ĐI KÈM 

Trong gần 100 giờ nhạc và đàm đạo thu được, tôi trích ở đây một số làn điệu cơ bản 

được đề cập đến trong cuốn sách, chủ yếu là các làn điệu cơ bản và nhịp cơ bản do bác 

Thanh Lâm, bác Bùi Trọng Đang và thây Kiêm hát. Sau đó tôi có trích đoạn một số giá 

đồng, và một bản văn thờ, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập của thầy Kiêm 

nói riêng và trong kho tàng âm nhạc hát văn nói chung. 

Đĩa Master : nhạc sĩ Quốc Trung đã giúp tôi làm hai đĩa master này trong điều kiện 

chất lượng thu thanh của bản gốc với các phương tiện có cách đây gần ba chục năm, 

trong điều kiện dã ngoại hết sức khó khăn. Nó là tư liệu để có thể cho bạn đọc theo dõi 

được phần phân tích trong tác phẩm này và  biết được các thầy ngày đó hát như thế 

nào. 
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hát 
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Hàn sơn phong 
mục ba bông 
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trung linh 
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  Dọc Mỹ nữ thanh 
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thượng ngàn 
dâng văn 
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biến 
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Thanh 
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Quán liễu 
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  Xá 
Quảng 

Vui chơi vườn 
quế vườn đào 

Bác Bùi 
Trọng 
Đang 

00:01:01 

  17 E Phỏng vấn bác 
Bùi Trọng Đang 

  Xá 
nhịp 
một 

Chiếc thoi bán 
nguyệt 

Bác Bùi 
Trọng 
Đang 

00:00:39 

  18 E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Ngâm 
bồng 
mạc 

Ai qua phố Cát Thầy 
Kiêm 

00:00:55 

  19 E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Vãn Bấy lâu cách 
trở 

Thầy 
Kiêm 

00:03:12 

  20 E Phỏng vấn bác 
Bùi Trọng Đang 

    Thấp thoáng 
giang khê 

Bác Bùi 
Trọng 
Đang 

00:00:16 

  21 H Cô Như hầu   Cả bản Chầu đệ tam 
Quận chúa 
Bạch Lan 

Thầy 
Kiêm, 
bác Kha 

00:08:13 

  22 H Cô Thái hầu, 
trích điệu, múa 
long đao 

Hầu 
nam 
thần 

Lưu 
thủy 

Lưu thủy Thầy 
Kiêm 

00:01:32 

  23 E Minh họa thầy 
Kiêm 

  Nguyệt 
lưu 
không 

Lưu không, 
Kim tiền 

Thầy 
Kiêm 

00:02:20 

  24 H Cô Thái hầu, 
trích điệu 

  Nhịp 
1, xá 

Nhịp 1 trên xá Bác 
Phán 

00:00:49 

  25 H Cô Như hầu   Cả bản Văn công đồng Thầy 
Kiêm, 
bác Kha 

00:12:48 

  26 H Cô Thái hầu, 
trích điệu 

  Nhịp 
sai 

Chốn hồng 
nhan 

Thầy 
Kiêm 

00:00:14 

  27 H Cô Thái hầu, 
trích điệu 

Chầu 
lục 

Song 
đăng 

Song đăng Thầy 
Kiêm 

00:04:48 
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  28 H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh chầu 8-
9-10-Giá chầu 
bé Bắc Lệ 

Thầy 
Kiêm, 
bác Kha 

00:10:32 

  29 T Thờ Thủy tinh 
long nữ (văn 
Chúa Liễu) 

  Cờn-
Dọc 

Nỗi oan ức trời 
hay 

Thầy 
Kiêm 

00:03:26 

  30 T Thờ Thủy tinh 
long nữ (văn 
Chúa Liễu) 

  Dọc Trăng nét liễu 
thẫn thờ e lệ 

Thầy 
Kiêm 

00:01:50 

                  
                  
CD 
2 

1 H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh chầu I - 
Giá chầu II 
thượng ngàn 

Thầy 
Kiêm, 
bác Kha 

00:12:00 

  2 H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh cô I-II-
Giá cô Bơ 

Thầy 
Kiêm, 
bác Kha 

00:15:09 

  3 H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh cô III 
Tây Hồ-Giá cô 
bé Minh Lương 

Thầy 
Kiêm, 
bác Kha 

00:15:13 

  4 H Cô Như hầu   Cả bản Thỉnh hoàng 
VII-Giá Hoàng 
X 

Thầy 
Kiêm, 
bác Kha 

00:08:58 

  5 H Cô Thái hầu   Cả bản Quan đệ nhất 
thượng thiên 

Kiêm, 
Phán, 
Kha 

00:12:47 

  6 T Văn thờ Tuần 
Tranh 

  Cả bản Văn thờ Tuần 
Tranh 

Thầy 
Kiêm 

00:10:40 
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Cung văn và điện thần, âm nhạc và nghi lễ trong tín ngưỡng hầu bóng ở Việt nam  

Tóm tắt : 

Nghi lễ hầu bóng bị cấm hoạt động trong vòng hơn bốn mươi năm (1954 cho đến đầu 

những năm 1990). Công trình nghiên cứu này dựa trên những tư liệu sưu tập được tại 

Hà nội và Nam định vào cuối những năm 1980, trước phong trào đổi mới và mở cửa 

cho tín ngưỡng được thịnh hành trở lại. Tác giả dựa trên kho tàng âm nhạc và văn học 

do cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm truyền cho để miêu tả một cách chi tiết nghi lễ hầu 

bóng vào thời kỳ đó. Tự đặt cho mình mục tiêu phải giải mã các vấn đề cốt lõi của âm 

nhạc chầu văn và của nghi lễ hầu bóng, tác giả đã sử dụng phần phân tích kỹ thuật biến 

tấu và ứng tác âm nhạc của các nghệ nhân để tìm ra chìa khóa này. 

Công trình công bố bộ sưu tập về làn điệu hát văn và các bản văn do cố nghệ nhân 

Phạm văn Kiêm để lại, được coi là vô giá trong hoàn cảnh nghi lễ hầu bóng được phát 

triển lan tràn ngày nay. 

Từ khóa: thờ tứ phủ, đạo mẫu, hầu bóng, hầu đồng, hát chầu văn, hát văn, đồng bóng, 

Phạm văn Kiêm. 

 

The Master and Deities, music and ritual in the possession cult, hầu bóng (Việt nam) 

Summary : 

The possession ritual practice in Vietnam has been prohibited during more than forty 

years (from 1954 to early nineties). The field-works are done during this important 

period. These studies try to portray an outline of the organisation and development of 

the rite and its music and musicians, especially the most important master at his time, 

Pham Van Kiêm. They also try to explore the musical technics used by masters and 

their role in the ritual practice, the music-language, musical directory-deities pantheon 

relationships. This crucial account allows to put this complex practice, very popular 

nowadays into a perspective.  

Key words : possession, ritual, music, Vietnam, Four Palaces cult, Mother Goddess cult, 

hầu bóng, hầu đồng, hát chầu văn, hát văn, đồng bóng, Pham Van Kiêm, Vietnam, 

possession ritual. 
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