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Hà Nội, 2018 



 

 

  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

NGUYỄN NGỌC QUANG 

 

 

 

HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG 

HẢI 1, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ  
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nằm trong vùng văn hóa Đông Nam Á với phương thức sản xuất 

trồng lúa nước là chủ yếu nên trong quan niệm, lối nghĩ đến nếp sống của 

người Việt tôn thờ những sự vật, hiện tượng liên quan đến đời sống nông 

nghiệp như thần Đất, thần Nước, thần Lúa,… đều đồng nhất với Âm và 

nhân hóa thành nữ tính - Mẹ. Đây được xem là căn nguyên cho tín ngưỡng 

thờ Mẫu tam Phủ, tứ Phủ của người Việt. Trong tín ngưỡng này, một hệ 

thống điện thần với hàng mấy chục vị đã dần quy về một vị thần cao nhất là 

Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tín ngưỡng thờ Mẫu, một tín ngưỡng dân gian 

bước đầu đã chứa đựng những nhân tố về một hệ thống vũ trụ luận nguyên 

sơ, một vũ trụ thống nhất chia thành bốn miền do bốn vị thánh Mẫu cai 

quản. Đó là miền trời (Mẫu Thiên), miền đất (Mẫu Địa), miền sông biển 

(Mẫu Thoải) và miền núi rừng (Mẫu Thượng ngàn). Một tín ngưỡng bước 

đầu thể hiện một ý thức nhân sinh, ý thức về Phúc, Lộc, Thọ, ý thức về cội 

nguồn dân tộc, lòng yêu nước. Một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được linh 

thiêng hóa mà Mẫu chính là biểu tượng cao nhất. Trong tín ngưỡng này, 

không thể không nhắc đến nghi thức hầu đồng. Về bản chất, hầu đồng là 

nghi thức giao tiếp giữa con người với thần linh thông qua các ông/ bà 

Đồng. Ở hầu đồng hội tụ rất nhiều thành tố nghệ thuật như âm nhạc, văn 

học, mỹ thuật, múa và diễn trình của buổi hầu đồng có đầy đủ những giá trị 

văn hóa của truyền thống dân tộc, mà ở đó mọi người có thể đến gần với 

nhau hơn, bất kể thân phận, địa vị xã hội. 

Do hoàn cảnh lịch sử đã dẫn đến một số nhận thức chưa đúng về tín 

ngưỡng thờ Mẫu, trong đó nhiều người chưa có nhìn nhận, đánh giá đúng 

về nghi thức hầu đồng và đánh đồng nghi thức này với hủ tục, mê tín dị 

đoan nên còn có thái độ nghi ngờ, kỳ thị. Để góp phần làm rõ hơn về những 
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giá trị văn hóa của một nghi thức cổ truyền trong tín ngưỡng thờ Mẫu của 

dân tộc, giúp cho cơ quan quản lý văn hóa cũng như người dân hiểu đúng 

về bản chất của nghi thức này, chúng tôi lựa chọn đề tài “Hầu đồng tại 

Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng” làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa.  

2. Lịch sử nghiên cứu  

 Liên quan đến đối tượng nghiên cứu của luận văn thì đã có nhiều tài 

liệu, công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Một số cuốn sách có liên 

quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài có thể kể đến như: 

Những ghi chép đầu tiên về nghi thức hầu đồng đã có từ thế kỷ 

XVIII như của tác giả Lê Hữu Trác trong Thượng kinh ký sự đã nói đến 

việc các bà đồng cốt nhảy múa... Sang đến đầu thế kỷ XX, đã có nhiều 

công trình viết về hầu đồng hơn đặc biệt là của tác giả Nguyễn Văn Huyên. 

Tuy nhiên đó chỉ là những ghi chép, kể lại như một hiện tượng tín ngưỡng 

dân gian. 

Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay, nhiều công trình khoa học 

nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng như Đạo Mẫu ở 

Việt Nam (1996) [33], Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc 

người ở Việt Nam và châu Á (2004) [35]; Lên đồng - Hành trình của thần 

linh và thân phận (2010) [37],... của tác giả Ngô Đức Thịnh. Những công 

trình này đã đề cập đến loại hình tín ngưỡng này ở góc độ văn hóa dân 

gian, trong đó chủ yếu về lịch sử hình thành của tín ngưỡng thờ Mẫu, 

những giá trị văn hóa, nghệ thuật của diễn xướng hầu đồng,... Cùng với đó 

có nhiều cuộc hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế đã được tổ chức tại Hà 

Nội, Nam Định và Tiền Giang. Tín ngưỡng thờ Mẫu và hầu đồng cũng đã 

thu hút sự quan tâm của nhiều học giả Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Trung Quốc,... Các nhà nghiên cứu nước ngoài cũng bắt đầu thâm nhập vào 
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thế giới của loại hình tín ngưỡng dân gian này, mà tiêu biểu phải nói đến đó 

là tác giả Lauren Kendall (Bảo tàng Lich sử tự nhiên Hoa Kỳ) với Hợp 

tuyển Những phương pháp tiếp cận nhân học về tôn giáo, nghi lễ và ma 

thuật (2007). Thành tựu thu nhận được bước đầu đã khẳng định một loại 

hình sinh hoạt văn hóa mang dáng dấp của một thứ tôn giáo bản địa, với 

hàng loạt các hệ giá trị văn hóa của nó trong đời sống sinh hoạt văn hóa xã 

hội từ nhiều năm qua của người Việt.  

Những công trình nghiên cứu các yếu tố nghệ thuật của nghi thức 

hầu đồng phải kể đến như: Tìm hiểu ca nhạc dân gian (1960) [24] của tác 

giả Phạm Phúc Minh, Du ngoạn trong âm nhạc truyền thống Việt Nam 

(2004) [20] của tác giả Trần Văn Khê là những chuyên khảo về âm nhạc có 

đề cập đến loại hình âm nhạc trong hát Văn và xếp chúng vào loại hình âm 

nhạc tôn giáo. Tác giả Lâm Tô Lộc viết cuốn Nghệ thuật múa dân tộc Việt 

(1979) [23] đã dành hẳn một chương về múa tôn giáo, trong đó có đề cập 

đến nghệ thuật múa trong hầu đồng. Tác giả Lê Ngọc Canh viết cuốn Văn 

hóa dân gian, những thành tố (1999) [7] cũng dành chương 3 để nói đến 

thành tố nghệ thuật múa dân gian, trong đó xếp múa trong hầu đồng là thể 

loại múa trong tín ngưỡng dân gian và hầu đồng là loại diễn xướng tín 

ngưỡng... 

Liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài, trong những năm gần 

đây cũng đã có những nghiên cứu về giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ 

Mẫu nói chung và nghi thức hầu đồng nói riêng, như bài “Nét đẹp văn hóa 

tâm linh của nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” 

của tác giả Nguyễn Văn Thiện, in trong Kỉ yếu hội thảo khoa học Việt Nam 

học, những phương diện văn hóa truyền thống [32]. Bài “Tính thiêng trong 

lễ hội thờ Mẫu Tứ Phủ ở Phủ Dầy” [13] của tác giả Nguyễn Duy Hùng. Bài 

“Ảnh hưởng của lễ hội thờ Mẫu Tứ Phủ ở Phủ Dầy trong đời sống văn hóa 
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cộng đồng” [14] của tác giả Nguyễn Duy Hùng,… Những bài viết này 

khẳng định về những giá trị tâm linh, nghệ thuật,… và những giá trị này có 

tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của cộng đồng. 

Qua khái lược về lịch sử nghiên cứu, có thể thấy chưa có công trình 

nghiên cứu nào về quản lý hầu đồng ở một Phủ thờ Mẫu trên một địa bàn 

cụ thể ở Hải Phòng, do đó, công trình nghiên cứu của chúng tôi như là một 

sự tiếp nối các nghiên cứu trước đây và làm rõ hơn về công tác quản lý hầu 

đồng nói chung. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu  

Luận văn tập trung nghiên cứu những giá trị văn hóa của nghi thức 

hầu đồng, cách thức quản lý của hầu đồng ở Phủ Thượng Đoạn nhằm đề 

xuất những giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả những giá trị văn hóa này 

trong cộng đồng.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

 Luận văn làm rõ những cơ sở lí luận liên quan đến hầu đồng, những 

giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng, ảnh hưởng của nghi thức hầu đồng 

với đời sống tinh thần của cộng đồng. 

 Khảo sát điều tra thực trạng công tác quản lý hầu đồng trên địa bàn 

nghiên cứu. 

 Đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý hầu đồng 

trên địa bàn, xác định những yếu tố tác động làm biển đổi những giá trị văn 

hóa này và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác quản lý hầu đồng trong đời sống hiện nay. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Công tác quản lý nghi thức hầu đồng. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu  

         + Không gian: Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng. 

         + Thời gian: Từ năm 2012 đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Để thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu chính sau đây: 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tư liệu:  Thông qua các tài liệu, 

các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước, chúng tôi tập hợp, sắp xếp 

lại và làm rõ những giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng trong tín ngưỡng 

thờ Mẫu. 

- Phương pháp khảo sát thực địa: Tìm hiểu thực trạng hoạt động 

quản lý nghi thức hầu đồng, đánh giá sự biến đổi của nghi thức này qua 

khảo sát thực tiễn.  

- Phương pháp thu thập ý kiến: Chúng tôi lấy ý kiến của người dân 

và cán bộ quản lý văn hóa trên địa bàn bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, 

phiếu hỏi, cùng sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật khác như máy ghi 

âm, máy ảnh,… để làm rõ hơn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa của nghi thức này trong đời sống hiện nay. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Kết quả nghiên cứu của luận văn như sự tiếp nối các công trình 

nghiên cứu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nghi thức hầu 

đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở một địa bàn cụ thể, Phủ Thượng Đoạn, 

phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

- Kết quả của luận văn sẽ đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả trong công tác quản lý nghi thức này. 
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- Luận văn cung cấp nguồn tư liệu có hệ thống về công tác quản lý 

nghi thức hầu đồng và là tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu có 

liên quan.  

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát về quản lý di sản văn hoá, Hầu Đồng và  Phủ Thượng 

Đoạn 

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý hầu đồng tại Phủ Thượng Đoạn 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hầu đồng tại Phủ 

Thượng Đoạn 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA, HẦU ĐỒNG VÀ 

PHỦ THƯỢNG ĐOẠN 

1.1.  Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Quản lý, quản lý văn hóa, quản lý di sản văn hóa 

1.1.1.1.  Khái niệm về quản lý  

Theo Đại Từ điển Tiếng Việt, quản lý: Tổ chức, điều khiển hoạt động 

của một số đơn vị, một cơ quan; Trông coi, giữ gìn và theo dõi việc gì,… 

[41, tr.1363]. Trong Từ điển Bách khoa Việt Nam, quản lý được hiểu là: 

“chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức thuộc các giới khác nhau, 

bảo đảm giữ gìn một cơ cấu ổn định nhất định, duy trì sự hoạt động tối ưu 

và bảo đảm thực hiện những chương trình và mục tiêu của hệ thống đó [26, 

tr.580]. Như vậy, khái niệm quản lý có nội hàm nghiên cứu các các mối 

quan hệ giữa đối tượng quản lý và người quản lý (chủ thể quản lý), trong 

đó tìm ra quy luật và những vấn đề có tính quy luật của hoạt động quản lý, 

từ đó xác định nguyên tắc, công cụ, phương pháp và cơ cấu tổ chức quản lý 

đảm bảo tính khoa học, đạt hiệu quả cao. Để làm được điều này, hoạt động 

quản lý cần làm rõ cơ sở khoa học của các khâu, các bước quản lý của một 

tổ chức, bộ máy quản lý cũng như nghiên cứu vai trò của hoạt động quản lý 

trong xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý để đưa ra được 

những phương pháp quản lý tối ưu. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, để xác định được phương thức 

quản lý có hiệu quả, cần có phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm phát 

hiện đối tượng nghiên cứu của mình theo từng bước cụ thể sau:  

Một là, phân tích các tài liệu vàn bản để rút ra các kết luận, những tri 

thức lý luận mang tính khái quát trong quản lý, đồng thời làm cơ sở cho 

nghiên cứu thực tiễn.  
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Hai là, quan sát để thu thập các sự kiện, các vấn đề liên quan đến đối 

tượng nghiên cứu. Kết quả thu được bằng việc quan sát phản ánh trung 

thực, khách quan và có độ tin cậy nhất định.  

Ba là, chủ động tạo ra một hoàn cảnh hội tụ những yếu tố, điều kiện 

để vấn đề quản lý cần nghiên cứu được bộc lộ.   

Bốn là, điều tra bằng việc thu thập ý kiến của chủ thể quản lý, khách 

thể quản lý, người dân tham gia,…nhằm thu thập những thông tin cần thiết 

về vấn đề quản lý được nghiên cứu.  

Năm là, thực nghiệm những giải pháp quản lý nhằm kiểm chứng sự 

phù hợp giữa lý luận và thực tiễn. 

Vì đối tượng quản lý là con người nên ngoài tính khoa học thì còn 

tính nghệ thuật nên bản thân quản lý có tính sáng tạo rất cao và được thể 

hiện ở các chức năng quản lý cơ bản: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ chức năng quản lý 

Trong quản lý, chức năng hoạch định được xem là cơ bản và mở đầu 

bởi điều này gắn liền với việc xác định mục tiêu chiến lược và lựa chọn các 

bước đi để thực hiện việc tổ chức. Hoạch định trong quản lý là một hoạt 

động xác lập mục tiêu, nhiệm vụ, các bước tiến hành, biện pháp và điều 

kiện để thực hiện những mục tiêu đã được xác định. Khi đã hoạch định 

được phương hướng cụ thể thì chức năng tổ chức được hiểu là sắp xếp 

 

Hoạch định 

 

Tổ chức 

 

Kiểm tra, đánh giá 

 

Điều hành 
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công việc theo một trật tự hợp lý, phân chia công việc thành những phần 

việc cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng người đảm trách theo 

khả năng. Đây chính là việc nhà quản lý liên kết các thành viên nhằm thực 

hiện tốt mục tiêu chung đã đề ra. Chức năng điều hành (hay còn gọi là chỉ 

đạo) là việc tác động đến con người bằng các mệnh lệnh, khuyến khích 

bằng các lợi ích làm cho những người đã và đang thực hiện nhiệm vụ được 

phân công làm theo đúng kế hoạch, bổn phận của mình, đồng thời chức 

năng điều hành còn thể hiện năng lực của người quản lý, cũng như bao gồm 

cả việc tạo động lực để con người tích cực hoạt động làm tốt công việc 

được giao. Chức năng cuối cùng trong quản lý là kiểm tra, đánh giá. Mục 

đích của chức năng này là thu thập thông tin để kiểm soát hoạt động, nhằm 

điều chỉnh kịp thời các sai sót, lệch lạc nhằm hạn chế những rủi ro, lệch 

hướng khi thực hiện mục tiêu đã đề ra. Để làm tốt quá trình này cần lưu ý 

một số điểm sau:  

- Xác định tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá.  

- Đo lường việc thực hiện công việc theo tiêu chí đã đề ra.  

- Đánh giá kết quả thực hiện công việc theo tiêu chí, tiêu chuẩn đã 

xây dựng.  

- Kết luận những việc đã làm để rút ra kinh nghiệm, bài học cho 

những việc sẽ làm. Tùy vào thực tế triển khai có thể điều chỉnh tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá cho phù hợp giữa lý luận và thực tiễn. 

1.1.1.2. Khái niệm quản lý văn hóa 

Dưới góc độ quản lý văn hóa, quản lý có hai cấp độ cơ bản sau: 

- Quản lý văn hóa vĩ mô, đó là các chính sách văn hóa chung trên địa bàn 

toàn quốc 
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- Quản lý văn hóa vi mô, đó là quản lý các ngành văn hóa cụ thể như thư 

viện, bảo tàng, di tích…các văn bản chỉ đạo quản lý văn hóa của tỉnh với 

cơ sở… 

Một số quan điểm về nguyên tắc quản lý di sản văn hóa:  

Quản lý có trọng tâm, trọng điểm là phải đồng bộ, đặt trong một kế 

hoạch tổng thể thống nhất từ trung ương xuống địa phương, tránh tình trạng 

“mạnh ai nấy làm”. Phải xây dựng kế hoạch tổng thể trong việc khai thác di 

sản trong phạm vi quốc gia và địa phương. Với phương châm chỉ khai thác 

những di sản văn hóa đáp ứng được các yêu cầu cần và đủ, có phương án 

cụ thể quản lý cái đã có và những tình huống phát sinh từ thực tiễn. 

Quản lý không phá vỡ không gian, không làm biến đổi cảnh quan 

thiên tạo, nhân tạo vốn có. Đây là nguyên tắc  khai thác tối đa các giá trị 

của kho tàng di sản văn hóa nhưng vẫn giữ được tính nguyên trạng của di 

sản ở chính nơi nó đã và đang tồn tại.  

Khai thác phải đi đôi với công tác bảo tồn. Quản lý theo nguyên tắc 

này để có sự hợp lý, hài hòa đảm bảo sự phát triển trong suốt quá trình khai 

thác các hệ thống giá trị của các di sản văn hóa. Tôn trọng và tạo điều kiện 

thuận lợi nhất để có sự tham gia của cộng đồng cư dân sở tại trong quá 

trình quản lý bảo tồn và khai thác giá trị các di sản. 

Tôn trọng và đặt lợi ích của cộng đồng cư dân bản địa  lên trước hết, 

trên hết và xuyên suốt. Đây là nguyên tắc đã trở thành điều kiện tiên quyết 

và xuyên suốt trong quá trình quản lý di sản văn hóa. Chính việc rõ ràng, 

rành mạch và hợp lý trong việc phân chia lợi nhuận thu được từ việc khai 

thác, quản lý các di sản văn hóa, trong đó cần có ưu tiên phù hợp với việc 

tái đầu tư ở địa phương có di sản sẽ đem lại sự bền vững. 

Đảm bảo hài hòa lợi ích nhiều mặt của du khách - cư dân bản địa 
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Xuất phát từ thực tế, bám sát thực tế. Đây cũng được xem là nguyên 

tắc quan trọng, bao trùm lên toàn bộ mọi mặt hoạt động của công tác quản 

lý di sản văn hóa. Việc bám sát thực tế vận động và phát triển chính là 

những động thái tích cực đem sức sống cho di sản, “thổi hồn vào di sản” 

chứ không tách rời di sản khỏi cuộc sống. Chính nguyên tắc này sẽ có 

những điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý. 

1.1.1.3. Quản lý di sản văn hóa 

Quản lý nhà nước về di sản văn hóa được hiểu là bộ máy quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực văn hóa sử dụng cơ chế, chính sách tác động có tính chất 

định hướng theo qui định tới cộng đồng xã hội nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

Trong điều 17, Luật Di sản văn hóa năm 2009 qui định: 

Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông 

qua các biện pháp sau đây: 

- Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi 

vật thể; 

- Tổ chức truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng 

các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; 

- Khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sưu 

tầm, lưu giữ, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi 

vật thể; 

- Đầu tư kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể, ngăn ngừa nguy cơ làm mai một, thất truyền di sản 

văn hóa phi vật thể [49]. 

Điều 54 

Nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa bao gồm: 
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1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách 

phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;  

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn 

hóa; 

3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa;  

4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa;  

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa;  

6. Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa;  

7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa;  

8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa. 

1.1.1.4. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

 Nghi thức hầu đồng được phân loại nằm trong di sản văn hóa phi vật thể, 

do đó, khi quản lý lĩnh vực này cần hiểu đúng và gắn liền với hoạt động bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa. 

- Bảo tồn văn hóa 

 Theo Đại từ điển Tiếng Việt: “Bảo tồn là giữ nguyên hiện trạng, không 

để mất đi” [41, tr.110]. Bảo tồn là bảo vệ và giữ gìn sự tồn tại của sự vật hiện 

tượng theo dạng thức vốn có của nó, bảo tồn là không để mai một không để 

thay đổi, biến hóa hay biến thái. Theo đó, bảo tồn chính là hoạt động giữ gìn 

một cách an toàn khỏi sự tồn tại, sự xuống cấp hoặc phá hoại, nhằm gìn giữ 

các giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp vốn có (truyền thống) của mỗi dân tộc, 
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quốc gia. Như vậy, có thể hiểu là, khi những tác động trong cuộc sống làm 

ảnh hưởng đến quá trình tồn tại của các giá trị văn hóa thì chúng ta cần 

nghĩ đến việc bảo tồn. Do đó, trong tiến trình lịch sử, hoạt động bảo tồn di 

sản văn hóa xuất hiện ngay từ khi con người ý thức được giá trị của di sản 

văn hóa trong đời sống, đồng thời hiểu được mối nguy hại do tác động của 

thiên nhiên và chính con người gây ra, họ đã không ngừng tìm kiếm các 

biện pháp bảo tồn. 

 Công tác bảo tồn di sản văn hóa có nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm 

các hoạt động, như: bảo tồn nguyên trạng, trùng tu, gia cố, tái định vị, phục 

hồi, quy hoạch bảo tồn. Tuy nhiên, cần phải hiểu bảo tồn di sản văn hóa là 

việc bảo vệ, giữ gìn những giá trị liên quan từ quá khứ đến hiện tại làm cho 

di sản văn hóa giàu có hơn là tất yếu, cái được bảo tồn phải phù hợp với 

thời đại để nó có thể tiếp tục song hành cùng xu hướng đi lên của cuộc 

sống. Bảo tồn chính là những nỗ lực nhằm đảm bảo sự an toàn, phát triển 

qua việc giới thiệu, trưng bày, khôi phục, tôn tạo, quảng bá và phát triển 

nhằm phục vụ các hoạt động tiến bộ của con người trong xã hội.   

- Phát huy giá trị văn hóa 

Phát huy được hiểu là những tác động làm cho cái hay, cái đẹp, cái 

tốt được lan tỏa và tiếp tục nảy nở, lan rộng, nhân lên từ ít đến nhiều, từ 

hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong Đại từ điển 

Tiếng Việt có giải thích về “phát huy” như sau: làm cho cái hay, cái tốt 

nhân thêm tác dụng, thúc đẩy tiếp tục nảy nở nhiều hơn [41, tr.1321]. 

          Theo đó, khái niệm “phát huy” trong di sản văn hóa mang ý nghĩa là 

những hoạt động giúp cho giá trị của di sản được nhiều người biết đến hơn 

và từ đó có nhận thức đúng về giá trị đích thực của di sản. Lúc này, phát 

huy có nghĩa giúp cho những giá trị của di sản văn hóa được trao truyền 

một cách có hiệu quả qua các thế hệ, cũng như từ đó đem lại những lợi ích 
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giúp để duy tu, bảo tồn di sản trước những tác động của các yếu tố khách 

quan và chủ quan. Trong hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa rất cần 

có sự phối kết hợp của nhiều ban, ngành có liên quan theo những tiêu chí 

thống nhất, tránh việc lợi dụng hoặc có hoạt động phát huy giá trị của di 

sản không đúng mức, gây tổn hại đến di sản theo một cách vô ý thức.  

Việc phát huy giá trị của di sản được tiến hành theo nhiều hình thức, từ 

tuyền truyền những giá trị sẵn có của di sản qua các phương tiện truyền 

thông, qua các hoạt động tại chính di sản cho đến nội dung giáo dục trong 

nhà trường.  

Nội dung hoạt động phát huy giá trị của di sản văn hóa hướng đến 

những yếu tố vật thể, phi vật thể tại chính di sản và kết quả đem lại giúp 

cho chính di sản đó có thêm điều kiện, cơ hội để phục hồi, tôn tạo lại theo 

đúng những giá trị nguyên bản mà nó vốn có. Giá trị của di sản văn hóa 

được phát huy đúng cách còn có tác động rất lớn đến nhận thức của thế hệ 

trẻ về truyền thống của dân tộc, cũng như thúc đẩy các hoạt động du lịch 

theo hướng bền vững và ở khía cạnh này, giá trị của di sản văn hóa được 

xem là một tiềm lực kinh tế có ý nghĩa đối với địa phương có di sản. 

1.1.2. Quản lý nghi thức hầu đồng 

Quản lý nghi thức hầu đồng nằm trong hoạt động bảo vệ di sản văn 

hóa phi vật thể. Đây là hoạt động nhằm phát huy giá trị đặc trưng của di sản 

theo hướng tích cực, nhằm lưu giữ, bảo tồn những giá trị này trong xã hội 

đương đại. 

Trong một thời gian dài, Việt Nam hầu như không có cơ sở pháp lý 

để bảo vệ các di sản phi vật thể. Điều này đã để lại một hệ quả không tốt và 

là không còn cơ hội bù đắp. Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhiều giá trị 

văn hóa được công nhận, trong và ngoài nước, đã làm biến đổi đời sống 

văn hóa tinh thần của cộng đồng. Có những phong tục tập quán, tri thức 
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dân gian, kỹ năng, kỹ thuật đã chìm vào quá khứ nhưng đã và đang được 

phục hồi và sống lại, trong đó nghi thức hầu đồng trong tín ngưỡng thờ 

Mẫu là một ví dụ điển hình.  

1.2. Cơ sở pháp lý trong quản lý nghi thức hầu đồng 

Sau khi tiếp cận với những quan điểm của quốc tế, của UNESCO và 

đặc biệt từ khi có Công ước Quốc tế năm 2003, quá trình nhận thức và 

hành động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam diễn ra rất nhanh, 

mạnh mẽ và đem lại những kết quả tích cực. Trong những gần đây, các nhà 

nghiên cứu, các nhà quản lý cùng với cộng đồng đã nỗ lực và đạt nhiều kết 

quả trong việc xây dựng các chính sách, triển khai các kế hoạch để bảo vệ 

việc duy trì, trao truyền và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu.  

Đến nay, bên cạnh các văn bản quy định chung như các văn kiện của 

Đại hội Đảng, Hiến pháp,… Nhà nước ta đã có hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh trực tiếp về tín ngưỡng, tôn giáo, gồm: 

- Luật Di sản Văn hóa; 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016 ) . 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 quy 

định về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng; 

- Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn 

hóa,… 

Các văn bản pháp luật trên quy định về các quyền và nghĩa vụ của cá 

nhân, tổ chức tôn giáo, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền 

trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các điều kiện liên quan đến tổ chức 

tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và các hoạt động của họ. 
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          Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản pháp luật quy định riêng đối với 

quản lý nghi thức hầu đồng, hoạt động này vẫn áp dụng các quy định pháp 

luật chung về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong Thông tư số 04/2009/TT – 

BVHTTDL ngày 16/12/2009, có nội dung liên quan đến những quy định cụ 

thể và chế tài xử lý đối với hoạt động Hầu đồng. Theo đó tại điểm b khoản 

1 Điều 3 quy định:  

Những hoạt động có nội dung làm mê hoặc người khác, trái với 

tự nhiên, gây tác động xấu về nhận thức, bao gồm: cúng khấn trừ 

tà ma, chữa bệnh bằng phù phép, lên đồng phán truyền, xem bói, 

xin xăm, xóc thẻ, truyền bá sấm trạng, phù chú, cầu lợi cho mình 

gây hại cho người khác bằng cách yểm bùa, đốt đồ mã ở nơi công 

cộng và các hình thức mê tín dị đoan khác [5]. 

         Dưới góc độ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, xác định tín 

ngưỡng thờ Mẫu là nhu cầu chính đáng của một bộ phận quần chúng nhân 

dân, cần được điều chỉnh bằng pháp luật để bảo đảm quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo của công dân, đồng thời hạn chế việc lợi dụng tín ngưỡng 

thờ Mẫu để thực hiện các hoạt động mê tín, trục lợi ảnh hưởng xấu tới trật 

tự công cộng và sức khỏe của người dân.        

Có thể nhận thấy rằng, hầu đồng có vai trò, vị trí nhất định trong đời 

sống văn hóa, tín ngưỡng của một bộ phận người dân, những người có 

niềm tin về hệ thống Mẫu Tam phủ, Tứ phủ và thực hành các hoạt động 

trong tín ngưỡng này. Tuy nhiên, về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực quản lý văn hóa này còn hạn chế, chưa có văn bản nào 

qui định cụ thể về các bước quản lý đối với nghi thức hầu đồng. Thông tư 

số 04/2009/TT – BVHTTDL ngày 16/12/2009 cũng chỉ đưa ra cơ chế xác 

định và xử phạt những hành vi lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị 

đoan. Theo đó, quản lý nghi thức hầu đồng chính là hoạt động phát huy giá 
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trị đặc trưng của di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại theo hướng tích 

cực, nhằm lưu giữ, bảo tồn những giá trị này trong xã hội đương đại.  

1.3. Tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng ở Phủ Thượng Đoạn, phường 

Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

1.3.1. Khái quát về tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi thức hầu đồng 

1.3.1.1. Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Nằm trong vùng văn hóa Đông Nam Á, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

với phương thức sản xuất trồng lúa là chủ yếu nên trong quan niệm, lối 

nghĩ đến nếp sống của người Việt tôn thờ những sự vật, hiện tượng liên 

quan đến đời sống nông nghiệp như thần Đất, thần Nước, thần Lúa đều 

đồng nhất với Âm và nhân hóa thành nữ tính - Mẹ. Không những thế, nhiều 

hiện tượng vũ trụ và tự nhiên cũng được người Việt gắn cho nữ tính. Đi sâu 

hơn nữa vào đời sống của người nông dân trồng lúa nước, đất và nước là 

những điều kiện quan trọng hàng đầu, nó nuôi sống cây lúa để sinh sản ra 

thóc gạo nuôi sống con người cho nên từ lâu người dân coi đất, nước và 

cây lúa như thần linh, đúng hơn là một biểu tượng mang tính thiêng liêng 

và các vị thần đó đều mang nữ tính: mẹ Đất, mẹ Nước và mẹ Lúa. Quy 

trình canh tác cấy lúa từ lúc cày xới, gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch đều 

được mở đầu bằng nghi lễ. Nhiều khâu công việc trong trồng cấy lúa đều 

gắn với phụ nữ, dành cho phụ nữ, tạo ra những kiêng kỵ đối với nam giới. 

Bởi thế, việc trồng lúa và tín ngưỡng trồng lúa gắn với vai trò và vị trí của 

người đàn bà - người Mẹ.  

Thậm chí, những kiến giải về nguồn gốc con người, nguồn gốc 

vạn vật, nguồn gốc các hiện tượng thiên nhiên có ít nhiều yếu tố 

duy vật thô sơ, vẫn được gắn chặt với sự can thiệp của các nữ 

thần nhiều hơn thần nam, vì vai trò người phụ nữ lớn lao, quan 
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trọng hơn, theo một tâm gương dân gian bản địa là như thế [18, 

tr.16-17]. 

Như vậy, tín ngưỡng thờ Mẫu tam Phủ, tứ Phủ (Tam tòa Thánh Mẫu) 

có quan hệ mật thiết với tục thờ Nữ thần, nhưng không phải là đồng nhất. 

Nói cách khác Mẫu đều là Nữ thần, nhưng không phải tất cả các nữ thần 

đều là Mẫu thần, mà chỉ một số Nữ thần được tôn vinh là Mẫu thần. Tam 

tòa Thánh Mẫu là một bước phát triển, một quá trình phát triển từ một số 

hành vi tôn thờ rời rạc đến một thứ tín ngưỡng có tính hệ thống hơn. Danh 

xưng Mẫu là gốc từ Hán Việt, còn thuần Việt là Mẹ, Mụ (thổ ngữ miền 

Trung). Nghĩa ban đầu, Mẫu hay Mẹ đều để chỉ một người phụ nữ đã sinh 

ra một người nào đó, là tiếng xưng hô của con đối với người sinh ra mình. 

Ngoài ý nghĩa xưng hô thông thường, từ Mẫu và Mẹ còn bao hàm ý nghĩa 

tôn xưng, tôn vinh như Mẹ Âu Cơ, Mẫu Liễu Hạnh... Tuy chưa thống kê 

đầy đủ, nhưng cách tôn xưng là Mẫu, Quốc Mẫu, Vương Mẫu, Thánh Mẫu 

đều liên quan đến các trường hợp sau: 

- Các vị Thánh đứng đầu trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ: Mẫu 

Liễu Hạnh, Mẫu Thượng thiên, Mẫu Thượng ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa, 

Thánh Mẫu Thiên Yana đều được tôn xưng là Thánh Mẫu. 

- Các Thái hậu (mẹ Vua), Hoàng Hậu (vợ Vua), Công chúa (con 

Vua) có tài năng, đức độ, có công lớn lao, hiển linh thì được tôn vinh là 

Mẫu: Quốc Mẫu, Vương Mẫu. Đó là các trường hợp Hoàng hậu và 3 công 

chúa con vua Tống (Tống hậu), Thái Hậu họ Đỗ (?) thờ làm Thành Hoàng 

ở làng Dịch Vọng, Từ Liêm, Hà Nội. Tương truyền bà là mẹ vua Lý Thần 

Tông, Quốc Mẫu (có nơi gọi là Thánh Mẫu) Ỷ Lan ở Quán Đồng Thiên, 

phố Đồng Thiên, ở đền Bà Tấm, Gia Lâm, Hà Nội. Con gái vua Hùng Nghị 

Vương, tôn là Thánh Mẫu thờ ở đền Cao Mại, huyện Phong Châu, Phú 
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Thọ, vợ vua Hùng cũng được phong là Tây Thiên Quốc Mẫu, đền thờ ở 

đỉnh núi Tây Thiên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc… 

Một vài trường hợp khác được tôn xưng là Mẫu như Diệp phu nhân, 

được tôn vinh là Quốc Mẫu Thánh ân thờ ở ngôi đền cùng tên ở huyện 

Trấn Yên, Yên Bái. Hay nữ thần Tam Đảo, là mẹ của thần núi Tản Viên 

cũng được phong làm Quốc Mẫu (Trụ quốc Thái phu nhân hay Quốc Mẫu 

sơn thượng đẳng thần), đền thờ ở Tam Dương, Phú Thọ. Mẹ thân sinh ra 

Thánh Gióng cũng được xưng là Vương Mẫu và lập đền thờ ở cạnh Đền 

Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội. Theo tác giả Ngô Đức Thịnh: "Ở miền Nam cũng 

tục thờ Mẫu dưới dạng các miếu, điện thờ Nữ thần với danh xưng là Chúa. 

Phổ biến hơn cả là các miếu thờ Bà Chúa Ngọc, bà Chúa Xứ mà nhiều nơi 

đồng nhất bà với Thánh Mẫu Thiên Yana" [33, tr.29 - 30]. 

Như vậy, tín ngưỡng thờ Mẫu tam Phủ, tứ Phủ so với tín ngưỡng thờ 

thần đã có bước phát triển đáng kể về tính hệ thống của nó. Trước hết, một 

tín ngưỡng vốn tản mạn, rời rạc nay bước đầu có một hệ thống tương đối 

nhất quán về điện thần với các Phủ, các hàng tương đối rõ rệt. Một điện 

thần với hàng mấy chục vị đã dần quy về một vị thần cao nhất là Thánh 

Mẫu Liễu Hạnh. Tín ngưỡng thờ Mẫu, một tín ngưỡng dân gian bước đầu 

đã chứa đựng những nhân tố về một hệ thống vũ trụ luận nguyên sơ, một 

vũ trụ thống nhất chia thành bốn miền do bốn vị thánh Mẫu cai quản. Đó là 

miền trời (Mẫu Thiên), miền đất (Mẫu Địa), miền sông biển (Mẫu Thoải) 

và miền núi rừng (Mẫu Thượng ngàn). Một tín ngưỡng bước đầu thể hiện 

một ý thức nhân sinh, ý thức về Phúc, Lộc, Thọ, ý thức về cội nguồn dân 

tộc, lòng yêu nước. Một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được linh thiêng hóa 

mà Mẫu chính là biểu tượng cao nhất. Một tín ngưỡng dân gian đã bước 

đầu hình thành một hệ thống thờ cúng trong các đền Phủ, những nghi lễ đã 

được chuẩn hóa, trong đó có hầu đồng là một điển hình. Tất nhiên, bên 
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cạnh đó tín ngưỡng thờ Mẫu tam Phủ/ tứ Phủ còn ẩn chứa nhiều yếu tố của 

tín ngưỡng, ma thuật dân gian, những sắc thái và những biến dạng địa 

phương, khiến người mới bước vào tìm hiểu lĩnh vực này cảm thấy như bị 

lạc vào thế giới thần linh hỗn độn, tùy tiện, phi hệ thống. Qua phân tích, có 

thể thấy rằng tín ngưỡng thờ Mẫu được hình thành và phát triển trên nền 

tảng thờ Nữ thần và Mẫu thần, nhưng sau khi đã hình thành rồi thì tín 

ngưỡng thờ Mẫu lại tác động ảnh hưởng theo xu hướng “Tam Phủ, Tứ Phủ 

hóa” tín ngưỡng thờ Nữ thần và Mẫu thần. Điều này có thể thấy rất rõ ở các 

đền, miếu thờ Nữ thần và Mẫu thần, thể hiện cách phối thờ, các hình thức 

trang trí, tranh tượng, các lễ vật và tục hát chầu văn... 

1.3.1.2. Nghi thức hầu đồng 

Hầu đồng là một dạng thực hành tôn giáo có nhiều dấu tích cổ xưa, 

được các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau hấp thu, phát triển thành một bộ 

phận cấu thành các tín ngưỡng tôn giáo như thờ cúng tổ tiên, Đạo giáo, Sa 

man giáo,… Đây là một hiện tượng tâm lý tôn giáo học rất nguyên thủy và 

phổ biến trên thế giới. 

Diễn xướng hầu đồng còn được gọi là lên đồng, hầu bóng là nghi lễ 

chính của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ (Mẫu Thiên, Mẫu Thượng ngàn, 

Mẫu Thoải), Tứ Phủ (Mẫu Thiên, Mẫu Địa, Mẫu Thoải, Mẫu Thượng 

Ngàn). Đó là nghi lễ nhập hồn của các vị thần linh vào thân xác ông Đồng/ 

bà Đồng nhằm phán truyền, ban phúc lộc cho các tín đồ tín ngưỡng này. 

Trong đó, mỗi một vị thần linh nhập hồn (nhập đồng, giáng đồng), rồi làm 

việc thông qua các nghi lễ như nhảy múa, ban lộc, phán truyền và xuất hồn 

(thăng đồng) được gọi là một giá đồng, hay còn gọi là thời gian thần linh 

ngự trị trên cái giá của mình là các ông Đồng/ bà Đồng. 

- Thời gian diễn ra diễn xướng hầu đồng 
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Hầu đồng thường diễn ra vào nhiều dịp trong một năm. Với các thầy/ 

bà Đồng đền, trong một năm có các lễ như lễ hầu xông đền (sau lễ giao 

thừa năm mới), lễ hầu Thượng Nguyên (tháng giêng), lễ hầu Nhập hạ 

(tháng tư), lễ Tán hạ (tháng bảy), lễ Tất niên (tháng Chạp), lễ Chạp ấn (25 

tháng Chạp)… Trong đó, có hai dịp được coi là quan trọng trong tín 

ngưỡng thờ Mẫu là giỗ Thánh Mẫu vào tháng ba và giỗ Vua Cha Bát Hải – 

Đức Thánh Trần vào tháng tám hàng năm. Tại mỗi đền, Phủ (nơi hoạt động 

của tín ngưỡng thờ Mẫu) thì còn nhiều dịp hầu đồng như: tiệc Cô Bơ 

(12/6), tiệc quan Tam Phủ (24/6), tiệc ông Hoàng Bảy (17/7), tiệc Trần 

Triều (20/8), tiệc Chầu Bắc Lệ (tháng 9), tiệc ông Hoàng Mười (10/10), 

tiệc Quan Đệ Nhị (11/11)… Trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hầu đồng 

được tiến hành, diễn ra theo nhu cầu và có thể diễn ra tại đền, Phủ, điện lớn 

hay các điện thờ tại gia hay có thể nói hầu đồng đã trở thành sinh hoạt tín 

ngưỡng thường xuyên của cộng đồng. 

- Thành phần tham dự một buổi diễn xướng hầu đồng 

Ngoài con hương, ông/ bà đồng, thì trong mỗi buổi diễn xướng hầu 

đồng không thể thiếu hầu dâng và cung văn. Người hầu dâng thường là 

những người đã từng lên đồng và họ giúp ông/ bà đồng trong việc hầu 

Thánh như thắp hương, dâng đồ vật… và giúp ông/ bà đồng trong việc thay 

lễ phục khi chuyển giá đồng. Cung văn có nhiệm vụ xướng nhạc và hát 

trong quá trình trình diễn của ông/ bà đồng. Nhạc cụ chủ yếu của cung văn 

là đàn nguyệt, ngoài ra còn có trống ban (trống nhỏ), cảnh đồng, phách, 

thanh la… Thành phần trong cung văn gồm có người gảy đàn, gõ trống, 

phách… và diễn ra liên tục chỉ trừ lúc Thánh nhập/xuất hay lúc dâng 

hương. Trong múa đồng, phát lộc thì cung văn phải vừa chơi nhạc, vừa hát. 

Việc cung văn chơi đàn hay, hát giỏi, ngưng nghỉ đúng lúc đều được ông/ 
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bà đồng thưởng tiền và ban lộc hay cung văn giữ vai trò quan trọng trong 

hầu đồng khi tác động đến sự thăng hoa của mỗi giá đồng. 

- Diễn trình của một buổi diễn xướng hầu đồng 

Trước khi hầu, ông/ bà đồng thông qua người chủ nơi hành lễ phải 

làm lễ Chúng sinh và lễ Thánh. Đồ lễ chúng sinh được đặt trên mâm, gồm 

có các đồ vàng mã như hình quần áo, tiền, lá vàng, thỏi bạc, bánh trái và 

những thức ăn khác như có mâm còn có mấy đồng tiền bỏ vào chậu nước 

dành cho những vong hồn chết đuối. Theo trật tự thời gian, có thể phân một 

buổi diễn xướng hầu đồng thành các bước: Thánh giáng và Thánh thăng; 

thay lễ phục; dâng hương và làm phép; múa đồng; ban lộc; nghe chầu văn; 

và Thánh thăng.  

Đầu tiên, sau khi làm xong những thủ tục liên quan, ông/ bà đồng 

trùm khăn đỏ Phủ diện lên đầu để thực hiện nghi lễ Thánh giáng/ nhập, một 

nghi lễ quan trọng trong hầu đồng. Lúc đó, cung văn tấu nhạc và xướng văn 

chầu phù hợp với vị Thánh vừa giáng. Lúc Thánh giáng, có hình thức giáng 

trùm khăn (còn gọi là hầu tráng mạn) và giáng mở khăn, tức là Thánh vừa 

giáng vừa nhập đồng. Các giá Thánh Mẫu đều hầu theo hình thức Thánh 

giáng trùm khăn. Khi Mẫu Đệ Nhất giáng thì ông/ bà đồng giơ ngón tay lên 

báo hiệu Mẫu đã giáng và cung văn chỉ tấu tụng kinh với chuông và mõ. 

Khi ông/ bà đồng khẽ rùng mình, bắt chéo tay trước trán báo hiệu Mẫu đã 

thăng và cung văn chuyển sang điệu xa giá hồi cung. Trong hình thức hầu 

mở khăn chủ yếu vào những giá đồng từ hàng Quan trở xuống và lúc này 

Thánh nhập thực sự và xuất hiện trước mặt mọi người. Trùm khăn Phủ diện 

có ý nghĩa quan trọng nhất trong nghi lễ Thánh giáng với quan niệm cho 

rằng ông/ bà đồng chỉ là cái xác, cái giá, cái ghế để Thánh nhập. Khi Thánh 

đã giáng/ nhập thì ông/ bà đồng là hiện thân của thần linh nên những người 

tham dự thưa gửi bằng những cung cách tôn kính nhất. Khi Thánh đã nhập, 
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ông/ bà đồng dùng tay ra hiệu (Thánh nam nhập thì ra hiệu tay trái, còn 

Thánh nữ nhập thì ra hiệu tay phải) và tung khăn Phủ diện. Lúc này, người 

hầu dâng giúp ông/ bà đồng thay lễ phục phù hợp với vị Thánh đã nhập ấy. 

Mỗi vị Thánh đều có lễ phục riêng phù hợp với vị trí và tính cách từng 

người như nếu vị Thánh cùng hàng sẽ mặc một kiểu, còn sự khác biệt thể 

hiện ở màu sắc sao cho phù hợp với Phủ của từng vị hay gốc tích dân tộc 

Dao, Mường… hay quan văn hay võ. Tuy nhiên, trong nhiều giá đồng cũng 

xuất hiện trường hợp Thánh giáng mà không nhập. Trong trường hợp này, 

ông/ bà đồng phải ra dấu hiệu bằng tay cho những người tham dự biết vị 

Thánh nào vừa giáng đã thăng ngay, không chịu nhập hồn để làm nghi lễ 

cầu khẩn vị Thánh tiếp theo. 

Sau khi thay đổi lễ phục, ông/ bà đồng làm lễ dâng hương, đây là nghi 

thức Khai quang không thể thiếu được của bất cứ sự hiện diện nào của các 

vị thần linh. Ông/ bà đồng nhận một số nén hương hay một bó hương từ tay 

người hầu dâng, rút một nén hương cầm trong tay phải huơ lên phía các 

nén hương khác để làm phép, tức là xua đuổi đi cái trần tục, ma quỷ, làm 

thanh sạch để dâng cho các vị thần linh. Việc dâng hương biểu thị hành vi 

tôn kính và làn khói hương như lời cần khẩn gửi lên các vị thần linh. Theo 

quan niệm dân gian, mùi hương từ thảo mộc, hoa quả và màu sắc bài trí 

điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu có mục đích không chỉ làm hài lòng các 

vị thần linh mà còn biểu thị cho sự sống, xua đuổi tà ma. 

Sự nhập hồn và tái sinh của chư vị thần linh vào cơ thể ông/ bà đồng 

còn được biểu hiện sống động qua các động tác múa. Vũ đạo trong hầu 

đồng là sự kết hợp nhịp nhàng theo âm nhạc và lời hát, tạo nên không khí 

lúc nhộn nhịp, lúc hào hùng, khi duyên dáng. Tùy theo mỗi giá đồng, phụ 

thuộc vào vị trí, tính cách của vị Thánh nhập mà động tác múa cũng khác 

nhau. Múa xong, Thánh lại ngồi xuống và cung văn chuyển sang hát những 
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bài chầu văn kể lại sự tích, lai lịch và ca ngợi tài năng, sắc đẹp, công đức 

của vị Thánh đang giáng. Đây cũng là lúc những người tham dự hầu đồng 

được Thánh phán truyền về tương lai hay dâng lễ vật cầu xin tài lộc, sức 

khỏe, công danh,… Mỗi tương tác giữa thần linh và những người tham dự 

có thể bằng lời nói, hành động, ánh mắt… Việc ban lộc cho những người 

tham dự thường xuất hiện vào cuối những buổi hầu đồng. Lộc Thánh gồm 

nhiều thứ, từ nén nhang cháy dở, đến điếu thuốc, lá trầu, quả cau cho đến 

tiền,… và chúng được xem là những thứ thiêng liêng đối với những người 

tham dự. Sau màn ban, phát lộc thì Thánh thăng, tức Thánh xa giá hồi 

cung. Dấu hiệu Thánh thăng thường là lúc ông/ bà đồng ngồi yên, khẽ rùng 

mình, hay tay bắt chéo trước trán hay che quạt lên đỉnh đầu… lúc này, 

người hầu dâng phải nhanh chóng Phủ khăn đỏ lên mặt ông/ bà đồng và 

cung văn tấu nhạc hát điệu xa giá hồi cung. Khi vị Thánh cuối cùng thăng 

thì ông/ bà đồng cởi bỏ trang phục, tạ ơn các vị thần linh trong tín ngưỡng 

thờ Mẫu, cảm ơn những người đã tham dự. 

Trong diễn xướng hầu đồng, việc các vị thần linh trong tín ngưỡng thờ 

Mẫu xuất hiện thường là do ông/ bà đồng thỉnh nhập để đáp ứng được 

những mục đích của buổi hầu đồng về tiền tài, sức khỏe, công danh, bổng 

lộc… hay tùy thuộc vào căn đồng của người thực hành tín ngưỡng (căn 

Quan, căn Cô, căn Cậu, căn Ông Hoàng,…). Trong một buổi hầu đồng ở 

tín ngưỡng thờ Mẫu tam Phủ/ tứ Phủ thì các vị Thánh Mẫu bao giờ cũng 

giáng dưới hình thức không mở khăn. Các vị thần linh khác cũng giáng 

nhiều là Quan lớn Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Ngũ; Chầu Đệ Nhị và 

Chầu Lục; ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười; hàng Cô 

và Cậu. Thánh Ngũ hổ, ông Lốt, vong linh tổ tiên giáng sau cùng nhưng ít 

xuất hiện. 

1.3.1.3. Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống cộng đồng 
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Tín ngưỡng thờ Mẫu tác động không nhỏ đến đời sống văn hóa xã 

hội của cộng đồng địa phương theo những phương diện sau:  

Một là, những giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu giúp cộng đồng địa 

phương trong việc hướng thiệ theo những giá trị được xác lập thông qua tín 

ngưỡng Tam Phủ, Tứ Phủ như: uống nước nhớ nguồn, giáo dục văn hóa 

truyền thống, củng cố niềm tin tới các Thánh Thần, định hướng tâm linh và 

cố kết tình cảm cộng đồng, phát triển kinh tế gia đình, đáp ứng nhu cầu tâm 

linh qua các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng này. 

Hai là, điều có thể nhận thấy rõ nét nhất chính là việc một nhóm 

người dân địa phương cung cấp những dịch vụ liên quan đến việc thực 

hành tín ngưỡng này cho khách thập phương và điều này làm dịch chuyển 

kinh tế nông thôn, làm thay đổi nhịp sống của một làng quê thuần nông 

nghiệp chuyển dần sang làm công việc kinh doanh dịch vụ tâm linh. Đối 

với cộng đồng cư dân địa phương, tín ngưỡng thờ Mẫu đã chuyển dần từ 

một hoạt động tín ngưỡng gắn liền với đời sống cổ truyền của làng xã, đặc 

biệt gắn với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, sang một dạng thức khác, đó là 

hoạt động tâm linh gắn liền với phát triển dịch vụ liên quan đến nhu cầu 

của du khách gần xa. 

Ba là, những tác động của tín ngưỡng thờ Mẫu tới nhóm du khách 

thập phương, những người có mong muốn cầu bình an cho bản thân và gia 

đình, công danh, tài lộc và cầu thoát được bệnh tật, tai qua nạn khỏi, giúp 

họ thanh thản, vững tin hơn trong cả một năm với nhiều lo toan, bận rộn 

trong cuộc sống. 

1.3.2. Khái quát phủ Thượng Đoạn 

1.3.2.1. Địa điểm và lịch sử 

Phường Đông Hải 1 được chia tách từ phường Đông Hải theo Nghị 

định số 57/NĐ-CP ngày 05/4/2007 của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt 
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động từ ngày 19/4/2007. Phường Đông Hải 1 có diện tích tự nhiên 1548 ha, 

gồm khu vực 27 tổ dân phố với 23.000 nhân khẩu và Đảo Vũ Yên. Địa giới 

hành chính phường giáp các phường Vạn Mỹ, Máy Chai, Đằng Giang, 

Đông Khê thuộc quận Ngô Quyền, các phường Đông Hải 2, Đằng Hải, 

Đằng Lâm thuộc quận Hải An và một số xã thuộc huyện Thủy Nguyên. Là 

đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Bắc và Quốc gia với hệ 

thống đường bộ, đường thủy, đường biển, đường sắt nối Hải Phòng với các 

địa phương và thông thương quốc tế qua cửa Nam Triệu.  

Phủ Thượng Đoạn được xây vào khoảng thế kỷ XVI, tọa lạc tại làng 

Thượng Đoạn, hiện nay có địa chỉ tại số 213 đường Phủ Thượng Đoạn, 

đường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đây là một công 

trình kiến trúc được xây dựng theo kiểu “Tiền nhất – Hậu đinh”, gồm có 3 

lớp; từ ngoài vào là cổng tam quan. Sau tam quan là sân lát gạch rộng dẫn 

tới tòa tiền đường. Đây là tòa nhà 5 gian, trong đó có cung gian giữa nối 

tòa tiền đường với hậu cung. Năm 1992, Phủ Thượng Đoạn được công 

nhận và xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Phủ Thượng Đoạn 

thờ Mẫu Liễu Hạnh và được xem là trung tâm của xứ Đông (Hải Dương – 

Hải Phòng) trong việc thờ Mẫu. Phủ Thượng Đoạn được xây dựng trên khu 

đất cao, thoáng đãng. Hướng chính của Phủ trông về hướng Tây nam; trước 

mặt Phủ có hồ nước tạo thế phong thủy, hài hòa âm dương. Trong kháng 

chiến chống Pháp, Phủ Thượng Đoạn là nơi che trở cho cán bộ kháng 

chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, Phủ còn là nơi cất giữ vũ khí, đạn 

dược phục vụ chiến đấu. Khi có thiên tai, cửa Phủ Thượng Đoạn luôn rộng 

mở đón dân làng lánh nạn.  

1.3.2.2. Giá trị lịch sử văn hóa của Phủ Thượng Đoạn 

Phủ Thượng Đoạn là một di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị cả 

quy mô kiến trúc lẫn nghệ thuật trang trí. Đề tài trang trí ở đây rất phong 
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phú và đậm đà tính dân tộc, tính dân dã. Bên cạnh những đề tài truyền 

thống thể hiện tính giai tầng quí tộc như “Lưỡng long chầu nguyệt”, “Tứ 

linh”, “Tứ quí”, “Tam đa”,… còn có những mảng đề tài gắn liền với cuộc 

sống thường nhật của người dân như: tùng tượng (voi với cây tùng); cá, 

tôm vượt vũ môn,… 

- Giá trị văn hóa vật thể 

Phủ Thượng Đoạn được dựng ở thế đất cao mà hẹp. Gò cao hình cổ 

ngựa, khu đất trũng bên trái có thế giống sọt cỏ nên nhìn từ trên cao, Phủ 

Thượng Đoạn có dáng vẻ đặt trên yên ngựa.  

Kiến trúc chính của Phủ là tòa tiền đường. Tòa tiền đình là tòa nhà 

dài 20.5 m, rộng 8.3 m có kết cấu 5 gian (3 gian chính và 2 gian chái), gồm 

6 hàng cột có 24 cột lim nâng đỡ hệ thống vì kèo đồ sộ. Kết cấu vì kèo 

thống nhất 1 kiểu “Trụ chồng đấu sen”, lối rải đòn tay kiểu “Thượng tam 

hạ tứ”. Bước qua ngưỡng cửa gian tiền đình là những mảng chạm khỏe 

khoắn mang nhiều nội dung phong phú: rồng, phượng, ngựa, rùa cùng 

những mảng hoa, quả, hình kỉ hà, chữ triện,… 

 Tiếp đến là hậu cung. Gian thờ này được mở rộng thêm 2 cánh gà 

thành 2 bệ thờ rộng rãi. Do đó, nhìn từ bên trong, hậu cung nối gian tiền 

đường có 3 vì mái. Toàn bộ vì trên (xà thượng) được trang trí bằng các 

mảng họa tiết lớn như “Long vân khánh hội” (một đôi rồng lớn đang vùng 

vẫy trước những cụm mây bông lớn. Toàn bộ tạo hình dáng trang trí mây, 

rồng, vuốt, móng, đầu,… bằng những nét chạm lộng, khỏe khoắn, rõ ràng. 

 Di sản vật thể trong Phủ Thượng Đoạn còn có những đồ vật sau: 

 Hương án gỗ ở khu tiền đường: kích thước 120 x 76 x 154 cm, trang 

trí nghệ thuật bốn mặt bằng các mảng chạm thủng, chạm lộng với nhiều 

kích thước, nội dung khác nhau mang dấu ấn phong cách nghệ thuật thời 

Nguyễn, cuối thế kỷ XIX. 
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 Khán thờ chính giữa hậu cung: kích thước 132 x 94 x 142 cm, trông 

giống một tòa hành cung tôn nghiêm, lộng lẫy với các mảng chạm chổ như: 

cúc, sen, lá hoa xen lẫn áng mây, tượng trưng cho cảnh chốn bồng lai. Trên 

khán thờ là 3 pho tượng Mẫu cao 42 cm, trong tư thế ngồi, tượng mang nét 

dịu dàng, mặt hoa da phấn tượng trưng cho cốt cách tinh thần của phụ nữ 

Việt Nam. Sắc phục của ba pho tượng khác nhau. Pho tượng ở giữa là Mẫu 

Thiên, cai quản miền Trời nên có trang phục màu đỏ. Các pho tả hữu cùng 

ngồi trong khán mặc áo xanh và trắng là Quế Nương và Hồng Nương.  

Góc trái hậu cung có một khán thờ thứ hai nhỏ hơn khán thờ ở gian 

giữa hậu cung nhưng cũng mang những nét trang trí đặc trưng. Ở chính 

diện là các mảng chạm được sơn son, thếp vàng rực rỡ, với các loài hoa, cỏ, 

quả như: sen, cúc, đào, lựu, lẫn áng mây vàng. 4 cánh cửa chính của khán 

được chạm 2 nội dung: nửa trên là chữ thọ được chạm thủng, dưới là bộ tứ 

bình thể hiện 4 mùa của vũ trụ qua hình tượng (tùng, cúc, trúc, mai) đầy 

sống động. Bên trong khán có pho tượng Mẫu, cao 42 cm, trong tư thế ngồi 

hai lòng bày tay ngửa, các ngón tay lồng vào nhau. Đến nay, Phủ Thượng 

Đoạn còn lưu giữ 23 bản sắc phong có niên đại từ năm 1986 – 1924 tấn 

phong cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh là Thượng đẳng thần và có khoảng 30 

hiện vật (trên tổng số 75 hiện vật gồm 39 hiện vật gỗ, 3 hiện vật đồng, 10 

hiện vật sứ, 23 hiện vật gốm) có niên đại trên 100 năm, được xếp vào hàng 

cổ vật như bát hương, bài vị, đài quả, đại tự, bia đá,… Trong gian cung 

giữa có treo bức đại tự sơn son thếp vàng, trong chạm nổi chữ Hán “tối linh 

từ” nhằm khẳng định sự linh thiêng của di tích này. 

 Như vậy, có thể thấy những di sản vật thể như tượng và khán thờ là 

những vật thể có giá trị, mang màu sắc dân gian và được các nghệ nhân thể 

hiện khá thành công trong việc thể hiện vẻ tôn nghiêm và lòng ngưỡng mộ 

của người dân đối với nhân vật được phụng thờ. 
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- Giá trị văn hóa phi vật thể 

Ở Phủ Thượng Đoạn, điện thờ Mẫu có hệ thống đầy đủ, cụ thể là: 

- Tam tòa thánh Mẫu: 3 Mẫu cai quản 3 miền: Trời – Đất – Nước, 

tượng trưng cho sức mạnh tự nhiên. 

- Ngũ vị tôn ông: 5 ông quan lớn cai quản và thực hiện ý đồ của Mẫu 

ở 5 phương. 

- Tứ Phủ quan hoàng, tứ Phủ thánh cô, tứ Phủ thánh cậu: là những 

người phụ tá giúp việc của Mẫu. 

- Hậu cung: thờ Thánh phụ, Thánh Mẫu. 

 Hàng năm, vào dịp tháng 3 âm lịch, Phủ Thượng Đoạn tưng bừng 

mở hội với nhiều hoạt động tế, lễ và nghi thức rước kinh sách từ chùa Vẽ 

về Phủ để phối thờ. Đây là hoạt động chính của lễ hội nhằm tái hiện lại sự 

tích của thánh Mẫu quy y tam bảo. Lễ hội được tổ chức theo lối cách nhật. 

Ngày mồng Một bắt đầu vào hội với tế lễ nhập tịch do dân làng thượng 

Đoạn thực hiện. Trước một ngày nhập tịch, dùng lễ trầu, rượu, gà, xôi cáo 

yết rồi dùng nước thơm tắm thần vị, tắm xong lại lau Phủ nước trầm hương 

một lượt nữa, gọi là lễ mộc dục. Tắm xong thì phong áo mũ đại trào, có thể 

bằng vải, có thể bằng giấy, xong tế một tuần, gọi là tế gia quan. Ngày mồng 

hai hợp tế 3 xã là Đoạn Xá, Vạn Mỹ, Thượng Đoạn. Tối mồng hai tổng Hạ 

Đoạn cử một đoàn chức sắc, chức dịch, lão hạng đến làm lễ yết. Ngày 

mồng ba tế hàng huyện vì đây là một trong những  ngũ linh từ của huyện 

An Dương. Sau đó đóng cửa Phủ từ ngày mồng bốn cho đến hết ngày 

mồng bảy. Ngày mồng 8 mở cửa từ sáng sớm, hội lại tiếp diễn, nghi thức tế 

lễ giống như lần trước. Đặc biệt sáng ngày 11 hội tổ chức đám rước thần 

tượng chúa Liễu từ Phủ Thượng Đoạn ra chùa tân ( nay là chùa Vẽ ) để làm 

lễ chư Phật, xin nghênh rước kinh sách về Phủ để phối thờ hưởng hội lễ. 

Đến ngày 14 tháng ba thì tổ chức rước trả lại chùa. Tương truyền trong một 
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kiếp hóa thân, chúa Liễu đã quy Tam Bảo nên lễ hội của Phủ có việc rước 

kinh phật này nhằm nhắc lại sự tích của Thánh Mẫu. Hôm tổ chức đám 

nghênh rước, mọi người cùng tham dự, ai được phân công mang vác cái gì 

đều phải trai khiết, ăn mặc đồ mới, đồ tốt. Người thủ hiệu phải đánh trống 

từ đêm, để ai nấy vào việc gì sắp sẵn mà đi rước. Rước long kiệu ra đến 

cửa tam quan thì phải dừng lại chờ các xã trong tổng giao hiếu đến đủ, xếp 

hàng đâu đấy mới rước đi. Trong khi rước, các xã giao hiếu, xã nào đàn anh 

thì đi đầu tiên, kế đến là các xã theo thứ tự lần lượt mà đi cuối cùng mới 

chính là dân Thượng Đoạn. Trong những ngày này, du khách bốn phương 

từ khắp nẻo đường đổ về tấp nập, áo quần đua sắc ai nấy đều hồ hởi, vui 

tươi. Trong Phủ khói hương nghi ngút, ngoài sân cờ tán bay phấp phới, 

người vào Phủ kẻ đến chùa, kẻ ra đền chen chúc ngược xuôi. Ngoài hoạt 

động tế lễ trang nghiêm, rước sách kính cẩn và vui nhộn, ngày hội Phủ 

Thượng Đoạn còn tổ chức một số trò chơi dân gian như : tổ tôm điếm, đánh 

cờ, hát ca trù, hát chèo, múa rối nước ...để du khách cùng tham dự, đông 

nhất vẫn là đám hát chầu Thánh Mẫu. Đến ngày 15 tháng ba thì tổ chức lễ 

tạ cuốn cờ kết thúc. 
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Tiểu kết  

Hầu đồng là một nghi lễ không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần,…Về bản chất, hầu 

đồng là một trong các dạng thức của tín ngưỡng Shaman, phổ biến khắp 

các dân tộc. Đó là nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các ông đồng, 

bà đồng.  Chính vì thế cần hiểu rõ, hiểu đúng bản chất của sự việc, tránh để 

mọi việc trở nên cực đoan bởi ranh giới giữa giá trị văn hóa trong hầu đồng 

với việc lợi dụng hầu đồng để có hành vi mê tín dị đoan là không quá rạch 

ròi. Theo đó, nội dung nghiên cứu trong chương 1 đã bước đầu làm rõ các 

khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài như: Quản lý, quản lý văn hóa; Tín 

ngưỡng thờ Mẫu và nghi thức hầu đồng; Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ 

Mẫu trong đời sống cộng đồng. Qua đó xác định được nội dung quản lý 

nghi thức hầu đồng, đối tượng nghiên cứu của luận văn, là hoạt động phát 

huy giá trị đặc trưng của di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại theo 

hướng tích cực, nhằm lưu giữ, bảo tồn những giá trị này trong xã hội đương 

đại. Cũng  qua chương 1, luận văn cũng đã khái quát về không gian nghiên 

cứu, phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng và nêu bật được giá trị lịch sử văn hóa của Phủ Thượng Đoạn. Đây 

là những căn cứ xác đáng giúp luận văn khảo sát thực trạng nghi thức hầu 

đồng tại đây. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HẦU ĐỒNG 

TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng 

Căn cứ vào Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng số 

299/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải 

Phòng, trong đó quy định rất rõ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh 

vực di sản văn hóa như sau: 

Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các 

nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở thành phố sau khi 

được phê duyệt. 

Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa 

phi vật thể ở thành phố. 

Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật 

lịch sử ở địa phương. 

Trực tiếp quản lý, hướng dẫn về công tác chuyên môn quản lý di sản 

văn hóa và di tích lịch sử văn hóa là Phòng Quản lý di sản văn hóa- trực 

thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo Luật Di sản và quy 

định hiện hành.  

Theo đó, đối với quản lý nghi thức hầu đồng ở phủ Thượng Đoạn, 

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng có trách nhiệm ở một số nội 

dung sau: Quản lý chung về các hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn 

thành phố. Có trách nhiệm lập hồ sơ về hoạt động hầu đồng tại phủ Thượng 
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Đoạn, cũng như ở các địa điểm, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo có tổ chức hoạt 

động này. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý văn hóa nói chung và quản lý nghi 

thức hầu đồng đối với các phòng Văn hóa thông tin trên địa bàn trên tinh 

thần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của một hình thức thực hành di sản 

văn hóa phi vật thể, đồng thời kiểm tra và sớm ngăn chặn những hành vi lợi 

dụng tín ngưỡng, thực hành di sản để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, 

gây mất ổn định, hoang mang trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. 

Về cơ cấu tổ chức, Phòng Quản lý di sản - thuộc Sở Văn hóa và Thể 

thao thành phố Hải Phòng được tách ra từ Phòng Nghiệp vụ văn hóa và 

phòng Quản lý văn hóa, hiện tại có 03 cán bộ công chức (trong đó có 01 

Trưởng phòng- phụ trách chung; 01 phó trưởng phòng và 01 chuyên viên 

giúp việc). Trong đó, trình độ thạc sỹ về văn hóa chiếm 66%; trình độ đại 

học chiếm 34%.  

2.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hải An 

Ngoài chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thực hiện đối với các lĩnh vực 

khác bao gồm 13 nhiệm vụ chính trong công tác quản lý nhà nước về văn 

hóa nói chung, phòng Văn hóa và Thông tin quận còn đảm bảo hướng dẫn 

các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong trào văn 

hóa văn nghệ; phong trào thể dục thể thao; lễ hội truyền thống; bảo tồn, 

phát triển các giá trị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và danh lam 

thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, 

khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn quận. 

Đối với lĩnh vực quản lý hoạt động văn hóa trong di tích, Phòng Văn 

hóa và Thông tin quận Hải An chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận, 

đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quy định 

của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Trong lĩnh vực quản lý hoạt động 

văn hóa nói chung và nghi thức hầu đồng trên địa bàn, phòng Văn hóa 
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thông tin phải bám sát vào các văn bản quy phạm pháp luật cho liên quan 

như: - Luật di sản Văn hóa; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 quy định về Quy chế hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 

75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa; Thông tư số 04/2009/TT 

- Bộ văn hoá thể thao và du lịch ngày 16/12/2009,… cũng như những chỉ 

đạo về nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòn, sao cho 

hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và nghi lễ hầu đồng ở phủ 

Thượng Đoạn được diễn ra đúng bản sắc, phát huy được giá trị của loại 

hình di sản phi vật thể nhân loại trên địa bàn. Đặc biệt không để kẻ xấu lợi 

dụng chủ trương tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Chính phủ để hoạt động 

tuyên truyền, chống phá nhà nước, cũng như có những hoạt động sai trái, 

không đúng tôn chỉ, mục đích của loại hình nghi lễ này, gây hoang mang, 

bất ổn trong đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân. 

2.1.3. Ban Văn hóa phường Đông Hải 1 

Ban Văn hóa phường Đông Hải 1 có chức năng, nhiệm vụ sau: 

+ Giúp Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ chức các hoạt động 

thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội 

truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương, điểm vui 

chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn 

việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hóa, nghệ 

thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương. 

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ chức vận 

động để xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, các điểm vui 

chơi giải trí ở địa phương. 
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+ Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, vận động nhân dân thực 

hiện nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, ngăn chặn đấu tranh truyền bá ấn 

phẩm phản động, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục,... 

Trong lĩnh vực quản lý văn hóa liên quan đến nghi thức hầu đồng, 

cán bộ văn hóa phường có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo UBND 

phường những vấn đề liên quan đến nghi thức này như công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa của nghi thức sao cho đúng chân giá trị. Đồng thời, 

cán bộ văn hóa phường còn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hoạt 

động hầu đồng ở phủ Thượng Đoạn sao cho không biến tướng, gây tổn hại 

đến di sản, cũng như ngăn chặn kịp thời những ông/ bà đồng lợi dụng nghi 

thức hầu đồng để hành nghề mê tín dị đoan, gây bức xúc trong cộng đồng. 

2.1.4. Ban quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn 

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa cơ sở là tổ chức thường xuyên 

trực tiếp bên di tích có trách nhiệm trông nom, bải vệ giữ gìn di tích theo 

đúng quy định Luật Di sản văn hóa, thực hiện hướng dẫn việc tham quan, 

công đức đóng góp tu sủa, đèn nhang trong di tích theo đúng quy định các 

văn bản, quy chế đã ban hành. Chức năng, nhiệm vụ của ban quản lý di tích 

thực hiện như sau: 

- Thực hiện bảo vệ, giữ gìn mọi mặt của khu di tích và mùa lễ hội, 

giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo các nguồn thu hút kinh phí của địa 

phương và du khách, thường xuyên tuyên truyền, quảng bá hình ảnh lễ hội 

Phủ Thượng Đoạn. 

- Ban Quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn phối hợp với các phòng 

chức năng của quận, thành phố và chính quyền địa phương, thực hiện bảo 

vệ tài sản, hiện vật, cổ vật, các đồ tế khí thờ tự trong di tích. Hàng năm, có 

nhiệm vụ kiểm tra và kiểm kê lại toàn bộ các hiện vật, cổ vật, đồ thờ tự trên 

theo đúng quy chế. 
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- Thực hiện công tác ngăn chặn chống luận điệu xuyên tạc có nội 

dung phản động của các thế lực, tổ chức lợi dụng lễ hội để thực hiện hành 

vi xấu, kiên quyết bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, thương mại trong 

quần thể di tích và thương mại trong mùa lễ hội. 

- Ban quản lý thường xuyên có báo cáo tham mưu đề xuất với 

UBND quận, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội hàng năm, kết hợp chặt chẽ 

với ban quản lý di tích lịch sử văn hóa thành phố, công an quận Hải An, các 

phòng chức năng của quận cùng phối hợp bảo vệ di tích đặc biệt quản lý lễ 

hội hàng năm. 

- Tuyên truyền, quản lý các dịch vụ thương mại hóa, chụp ảnh, hàng 

lưu niệm, các trò chơi mang nội dung xấu, cờ bạc, quay xổ số. Tại phạm vi 

quần thể di tích, lập phương án bảo vệ, an ninh trật tự, sắp xép bãi trông gửi 

xe theo đúng quy định của UBND quận. 

- Ban Quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn cử nhóm phối hợp với ban 

an ninh xã, ban khánh tiết tại đền phân công người ghi công đức, có giấy 

chứng nhận tiền công đức cho khách thập phương, hướng dẫn khách thập 

phương tự tay bỏ tiền vào hòm công đức đảm bảo tính dân chủ, văn minh, 

công khai. 

- Vào dịp tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích dưới sự hướng dẫn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận duy trì tổ chức các phần “lễ” và một số 

nội dung của phần “hội” do Ban tổ chức lễ hội phân công. Đối với các lần 

tổ chức lễ hội gần đây, do là một lễ hội lớn có quy mô cấp quận, bao gồm 5 

đoàn rước tế lễ của 7 phường tham gia tế lễ về Phủ, vì vậy lễ hội thu hút số 

lượng người dân tham gia khá đông, vì vậy Ban quản lý di tích thực hiện 

các nhiệm vụ chính do ban tổ chức lễ hội phân công. 

- Về phần tài chính, Ban quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn chủ trì, 

phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch quận, UBND phường Đông Hải 1, 
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ban khánh tiết quản lý các nguồn công đức thi chi tại từ. Thường trực cử 

người giám sát nguồn tiền công đức của khách thập phương. Thường xuyên 

giao ban, hàng quý, tháng để công khai thu chi, đánh giá rút kinh nghiệm 

những mặt hạn chế còn tồn đọng, đưa ra định hướng thực hiện trong thời 

gian tới.  

Như vậy, Ban Quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn chịu sự chỉ đạo 

quản lý trực tiếp của UBND quận Hải An, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 

vụ của phòng Quản lý di sản- Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hải Phòng, 

kết hợp với phòng Văn hóa - Thông tin quận, đồng thời Ban Quản lý di tích 

Phủ Thượng Đoạn được phép mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước quận Hải 

An để tiện cho việc nộp các nguồn thu, các nguồn chi đảm bảo tính pháp lý 

và minh bạch. 

2.1.5. Ban khánh tiết và tổ bảo vệ của di tích 

Ban khánh tiết và tổ bảo vệ của di tích được thành lập theo Quyết 

định của Ủy ban nhân dân phường Đông Hải 1.  

Năm 2017, ban khánh tiết có tất cả 5 người thường xuyên túc trực tại 

di tích. Ban khánh tiết của Phủ là những người được lựa chọn rất kỹ theo 

nhiều tiêu chí khác nhau, nhìn chung là những người có tâm, có đức, gia 

đình con cháu bề thế, được nhân dân trong khu kính trọng, dựa trên cơ sở 

đó, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, đại diện các 

trưởng, phó tổ dân phố trong phường Đông hải 1 tiến cử, giao trách nhiệm 

kết hợp quản lýdi tích cùng với Ban Quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn. 

Trưởng ban khánh tiết có trách nhiệm phân công công việc cho các thành 

viên trong ban, cắt cử thay phiên thường trực trong đền đảm bảo công việc 

hương nhang, đèn nến, sắp xếp lễ nghi, làm lễ, đón tiếp khách thập phương 

chu đáo, theo đúng quy định. 



38 

 

  

Kết hợp cùng với Ban khánh tiết còn có tổ Bảo vệ di tích, gồm có 3 

người. Tổ Bảo vệ có nhiệm vụ thường trực 24/24 coi giữ tài sản cuả Phủ, 

tiền bạc các hiện vật, đồ cổ, các hòm công đức. Ban khánh tiết và tổ Bảo vệ 

là nhân lực nồng cốt củadi tích Phủ Thượng Đoạn, là tổ chức xã hội tự 

nguyện, được nhân dân trong làng bầu ra, thực hiện chức năng và nhiệm vụ 

theo quy chế của UBND quận đề ra, kết hợp với chính quyền UBND 

phường Đông Hải 1 đảm bảo việc giữ gìn bảo vệ duy trì hương khói, đèn 

nhang cho di tích, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các đồ tế tự, nhang án, tài 

sản của từ, bảo quản các sắc phong nghiêm mật, vệ sinh khuôn viên xanh, 

sạch. Nếu có sự thay đổi hay muốn cơi nới xây dựng các hạng mục nhỏ 

cũng phải đề xuất báo cáo cho Ban quản lý di tích, UBND phường Đông 

Hải 1, UBND quận Hải An phê duyệt đồng ý. 

2.1.6. Cơ chế phối hợp trong quản lý hầu đồng trên địa bàn 

Trong bộ máy quản lý văn hóa liên quan đến lĩnh vực hầu đồng trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng, cơ chế phối hợp được phân định cụ thể như 

sau: Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng với chức năng, nhiệm vụ của mình có 

trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo UBND ban hành những văn bản quản 

lý trong hoạt động này, cũng như tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc 

triển khai, thực thi các qui định pháp luật có liên quan. Phòng Văn hóa và  

Thông tin quận Hải An chịu tránh nhiệm phổ biến thực hiện và giám sát 

quá trình hầu đồng thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.  

Tuy nhiên, do nhân sự trong hoạt động quản lý văn hóa nói chung 

còn mỏng nên hoạt động quản lý hầu đồng chủ yếu được thực thi, giám sát 

bởi các cấp cơ sở, từ hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân 

cho đến các hoạt động liên quan trực tiếp đến hầu đồng. Mảng công việc 

này được giao cho công chức văn hóa phường Đông Hải 1, ban quản lý di 
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tích, ban Khánh tiết tại phủ Thượng Đoạn, cũng như phụ thuộc nhiều vào 

cộng đồng người dân ở đây. 

2.2. Hoạt động quản lý hầu đồng tại Phủ Thượng Đoạn 

2.2.1. Triển khai thực hiện, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị 

văn hóa của nghi thức hầu đồng 

Tháng 12.2016, UNESCO đã công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu Tam Phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại. Sau gần 2 năm được công nhận, nghi thức hầu đồng ở Phủ 

Thượng Đoạn đã được Ban Quản lý di tích, Ban Khách tiết, cộng đồng 

người thực hành nghi lễ hầu đồng đã tích cực tuyên truyền để người dân, 

những người tham gia và sinh hoạt loại hình tín ngưỡng này nhận thức 

đúng giá trị di sản nói chung và nghi thức hầu đồng nói riêng, để từ đó gìn 

giữ, phát huy nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu sao cho xứng tầm là di sản 

thế giới, là niềm tự hào của người Việt. 

Theo đó, một số nội dung đã và đang được Ban Khánh tiết, ông/ bà 

đồng ở Phủ Thượng Đoạn tuyên truyền trước và sau buổi hầu đồng để mọi 

người hiểu đúng về những sự thay đổi trong nghi thức hầu đồng, tránh đi 

cái nhìn phiến diện về sự thay đổi của các giá trị văn hóa có liên quan:  

Lễ vật cúng trong các buổi hầu đồng vẫn trên nguyên tắc lục cúng 

(hương - hoa - đăng - trà - quả - thực) tiếp tục được duy trì. Việc sử dụng 

những loài hoa, loại quả có màu sắc phong phú, nhập ngoại, thậm chí nến 

đủ màu trạm rồng, phượng, hoa lá, hình tháp, thể loại đa dạng khi dâng 

cúng cũng đã được chấp nhận, tùy theo khả năng tài chính của người làm 

lễ. Bên cạnh đó, những vật phẩm mang tính truyền thống như hoa chỉ dùng 

Hồng, Sen, Cúc, Huệ, hoa gói như Mẫu đơn, hoa sói, lan, ngâu,... hay nến 

thắp chỉ có nến trơn cũng được khuyến khích sử dụng theo nhu cầu thực tế.   
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Y phục: quy định về màu sắc, hình thức áo hầu các Phủ, các giá đều 

có đặc thù riêng để nhận biết như áo các Quan lớn, ông Hoàng. Trong Chầu 

bà có áo chầu thượng thiên - thoải Phủ, địa Phủ có áo sơn lâm, rồi áo cô, 

cậu; riêng y phục sơn trang các chầu thượng, cô thượng, thể hiện đặc thù 

dân tộc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì trên tinh thần, căn cốt này 

đã có sự biến đổi như: đại đa số trang phục không còn dùng gấm vóc dệt, 

thêu thủ công thuần túy nữa mà chủ yếu là thêu kỹ thuật, song song thêu 

thủ công truyền thống có cả thêu máy công nghiệp, thêu 3D. Mầu sắc thì 

ngoài các mầu cơ bản xưa còn có rất nhiều mầu phụ trợ, bên cạnh dùng 

nhiều loại khăn dân tộc, hoa văn, họa tiết phong phú thay cho khăn lèo, 

khăn củ ấu, nón buồm thể hiện chất người thượng của hầu đồng xưa. Hay 

trong đạo cụ như: đao, chèo, hèo, kiếm, mồi … trước đây làm bằng gỗ, 

nứa, tre, song mây; nay được trạm trổ cầu kỳ bằng gỗ thiếp vàng thật, hoặc 

bịt đồng, bịt bạc, khảm ốc, khảm ngà với giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao, 

hoặc như mồi xưa phải tự làm cuốn bằng giấy bản, tờ vàng lá, tận dụng nến 

thừa khi múa mồi thường cháy cả vào tay, nến bắn ra làm sát bỏng người 

xung quanh thì nay chất lượng giấy làm mồi kỹ thuật cuộn mồi mang tính 

chuyên nghiệp vừa an toàn khi cháy và mang tính thẩm mỹ. Nhìn chung về 

vấn đề y phục, đạo cụ phục vụ cho nghi lễ hầu đồng có sự đổi mới nhiều, 

phong phú, đa dạng thể hiện tính thẩm mỹ cao hơn nhưng vẫn giữ được căn 

bản truyền thống. 

Múa trong nghi thức hầu đồng: theo nguyên tắc khi thực hiện vũ đạo 

không quay lưng vào Công đồng, khi múa bộ hay dùng vũ khí không 

hướng vào chính diện Công Đồn; tay trên tay dưới, chân trước, chân sau, 

nhún đi xuyến nhẹ nhàng, diệu dụng, giữ lễ, trang nghiêm, đường nét vũ 

đạo cơ bản trên đa số các thanh đồng vẫn giữ được khi thực hành nghi lễ 

hầu đồng. Tuy nhiên, múa trong hầu đồng hiện nay cũng ảnh hưởng của 
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một số điệu múa dân tộc, thay thế cho một số vũ đạo xưa như: gieo hạt, 

trồng cây, bắt cá, thêu thùa, đánh võ, sao thuốc chữa bệnh,... nhưng không 

phá vỡ tính chất cơ bản trong nghi lễ hầu đồng nên vẫn chấp nhận được, 

chứ không phải biến đổi làm mất đi giá trị văn hóa truyền thống đã tồn tại 

hàng bao thế kỉ.   

Những giá trị văn hóa liên quan đến nghi thức hầu đồng cần hiểu 

đúng bởi nếu không rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi mê tín dị 

đoan, hay lợi dụng nét đẹp trong tín ngưỡng để thỏa mãn nhu cầu, sở thích 

cá nhân. Điều này được đặt ra tại Phủ Thượng Đoạn bởi trong những năm 

qua cũng đã xuất hiện một số biểu hiện thái quá, làm biến tướng những nét 

đẹp trong văn hóa hầu đồng gây nên tác hại nghiêm trọng, làm mất đi sự 

trang nghiêm tôn kính, mất đi nét đẹp trong văn hóa tâm linh trong việc 

thực hành nghi lễ. Nhiều trang phục hầu đồng của nhiều người rất “kỳ quái, 

dị hợm”, có người mặc áo có vạt sau dài đến 3 - 4 m, tay áo thụng tới hàng 

mét, giống như y phục của các đạo sĩ. Có người thì đội những búi tóc độn 

tóc giả cao chót vót xoắn hình trôn ốc, hay những chiếc mũ cánh chuồn 

không ra văn quan, cũng chẳng ra võ tướng, thậm chí, có trường hợp mặc 

cả áo rằn ri, đi giầy tây, đội mũ tai bèo, đội mũ bảo hiểm,... Thậm chí, có 

thanh đồng còn tự bày ra hầu những giá đồng mà từ xưa không có cụ đồng 

nào hầu như hầu Thánh Mẫu, hầu Ngọc Hoàng, hầu Chầu Quế Chầu 

Quỳnh, hầu Đức Chúa công... khiến cung văn không biết bài nào để hát. 

Một số hình thức múa trong hầu đồng mang nặng tính biểu diễn, có thanh 

đồng còn lôi kéo cả người dự hầu nhảy điên loạn như trên vũ trường, làm 

mất hết sự trang nghiêm tôn kính,... rồi tranh cướp lộc hỗn loạn tạo ra 

những hình ảnh phản cảm. Một số thanh đồng muốn phô trương sự giàu 

sang, mà mỗi vấn hầu lên đến hàng tỷ, vàng mã đốt quá nhiều, vô cùng 

lãng phí. Chính những biểu hiện lệch lạc này khiến chính quyền, cán bộ ở 
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nhiều địa phương có thành kiến và hiểu sai về giá trị di sản, đánh giá sai về 

những người thực hành chân chính, làm sai lệch giá trị di sản, khiến không 

ít người băn khoăn lo ngại.   

Vấn nạn này đã đặt ra trong công tác quản lý văn hóa. Năm 2018, 

thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cũng đã 

ban hành văn bản số 618/Bộ VHTT&DL-DSVH gửi các Sở Văn hóa và 

Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đề nghị chấn chỉnh hoạt động Hầu đồng trong thực hành di 

sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt. Công văn 

nêu rõ:  

Để triển khai hiệu quả và nghiêm túc Chương trình hành động 

quốc gia bảo vệ di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ 

của nguời Việt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công 

bố, Bộ yêu cầu các địa phương kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các 

hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi 

vật thể Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người 

Việt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu chỉ tổ chức hầu 

đồng ở những nới có điện thờ Mẫu hoặc di tích thờ Mẫu,… Bên 

cạnh đó, các địa phương cần ngăn chặn, xử lý hiện tượng lợi 

dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, kiếm 

tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng 

đồng. Các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch cần trình UBND tỉnh, thành phố xem xét ban hành quy chế 

bảo vệ, phát huy giá trị di tích, trong đó quy định rõ không gian, 

thời gian được thực hành hầu đồng tại di tích nhằm đảm bảo sự 

trang nghiêm và không gian phục vụ khách tham quan di tích,… 

[6]. 
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2.2.2. Hoạt động bảo tồn giá trị hầu đồng, chấn chỉnh lệch lạc 

Vấn đề cần đặt ra đối với nghi lễ hầu đồng ở Phủ Thượng Đoạn là 

cần phân định được đâu là hành vi mê tín dị đoạn và đâu là nghi thức quan 

trọng của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam. Như đã trình bày, không thể 

phủ nhận những nét đẹp trong nghệ thuật diễn xướng dân gian của hầu 

đồng, từ âm nhạc, vũ đạo, trang phục, đạo cụ đến không gian diễn ra nghi 

lễ đều được chuẩn bị rất công phu, phối kết hợp hài hoà thành một chỉnh 

thể thống nhất. Nghi thức hầu đồng không chỉ đáp ứng nhu cầu về mặt tâm 

linh mà còn cả đời sống văn hóa nghệ thuật. Hầu đồng là một hiện tượng 

sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa đã và đang diễn ra một cách sống động trong 

đời sống người dân Việt, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc. Tuy nhiên, 

không thể phủ nhận hiện tượng có nhiều người lợi dụng nghi thức lên đồng 

để trục lợi, thể hiện hành vi mê tín, dị đoan, lừa gạt niềm tin và tiền bạc. 

Tại Phủ Thượng Đoạn cũng đã từng xuất hiện không ít các buổi lễ diễn ra 

thâu đêm suốt sáng, có những buổi bắt đầu từ tinh mơ đến cuối ngày. Có 

những buổi lễ mà người đứng thanh đồng tiêu tốn hàng trăm triệu đồng để 

dâng lễ lên các vị thần linh và phát lộc phát tài cho chúng sinh, càng những 

gia đình khá giả lễ càng lớn vì họ cho rằng tài lộc mà họ có được trên trần 

gian là do các vị thần linh ưu ái mang tới, vì thế, hàng năm phải mang dâng 

cúng thần linh và chia sẻ cho cộng đồng. Có những buổi lễ mà người đứng 

hầu dù hoàn cảnh kinh tế eo hẹp cũng phải cố vay mượn tiền để thực hiện 

vì “như lời thày phán, không hầu sẽ bị quở phạt, sẽ luôn gặp tai hoạ trong 

cuộc đời”. Một số thanh đồng có lời truyền phán mang nặng tính trách 

phạt, dọa nạt trần tục, mang nội dung trục lợi gây tâm lý lo sợ, hoang 

mang, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của mọi 

người, gây mất đoàn kết trong gia đình, xã hội. Vấn đề là nếu nhu cầu tâm 

linh và điều kiện kinh tế cho phép thì những sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu 
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như hầu đồng là hoàn toàn bình thường, nhưng một số ông/ bà đồng hay 

thầy cúng lợi niềm tin của người dân để trục lợi thì là hành vi sai trái.  

Qua trao đổi với cán bộ văn hóa trên địa bàn quận Hải An cũng như 

qua tìm hiểu kiến thức pháp luật có liên quan thì hành nghề mê tín dị đoan 

liên quan đến nghi thức hầu đồng được hiểu là phải lấy thu nhập từ hoạt 

động hầu đồng làm nguồn thu, nguồn sống chính. Hay chỉ có thể cấu thành 

tội hành nghề mê tín dị đoan khi người thực hành hầu đồng lợi dụng niềm 

tin của người khác để nói những điều không có cơ sở khoa học nhằm trục 

lợi. Trên cơ sở ý thức được điều này, trong những năm gần đây, Ban Quản 

lý di tích Phủ Thượng Đoạn và Ban Khánh tiết cũng đã quán triệt tinh thần 

chỉ đạo chung từ Bộ VHTT và DL, thành phố Hải Phòng và quận Hải An 

trong lĩnh vực này để giám sát chặt chẽ, không để những hoạt động lợi 

dụng nghi thức hầu đồng vào các hành vi mê tín dị đoan tại Phủ Thượng 

Đoạn như không để cho những người hành nghề mê tín dị đoạn hoạt động 

tại Phủ, những ông/ bà đồng nào không chấp hành những qui định chung 

tại Phủ cũng không được phép đăng kí hành nghề tại đây. Thậm chí, cán bộ 

văn hóa cơ sở, thủ nhang cửa Phủ cũng tích cực trong việc nói chuyện, trao 

đổi với người dân địa phương, du khách, ông/ bà đồng hoạt động tại Phủ 

nhiều hơn về những giá trị văn hóa đích thực của tín ngưỡng thờ Mẫu, để 

mọi người hiểu đúng bản chất của nghi thức hầu đồng mà không bị kẻ xấu 

lợi dụng vì sự hiểu biết mơ hồ. Liên quan đến vấn đề này, GS.TS Ngô Đức 

Thịnh cho biết:  

Đạo mẫu đang bị một cái án là do một số người lợi dụng chủ yếu 

kiếm tiền tài là chính, làm biến dạng nghi lễ, sinh ra nhiều hủ tục, 

mê tín dị đoan, như đốt vàng mã quá nhiều. Bây giờ cần chấn 

chỉnh lại đạo mẫu, để trả lại cho nó giá trị đích thực, khắc phục 
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những cái lợi dụng để đạo Mẫu thực sự là đạo bản địa của Việt 

Nam. [42] 

Thanh đồng Nguyễn Thị Chín ( Cộng hoà liên bang Đức) cho biết:  

Hầu đồng được coi là một tín ngưỡng dân gian và hiện nay nghi 

thức này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của 

nhân loại là một tin vui rất lớn với những người đi hầu như chúng 

tôi. Việc thực hành nghi thức hầu đồng là để cho con người ta 

cầu ban được sức khỏe, tài lộc. Tín ngưỡng thờ Mẫu là hướng 

đến cuộc sống an lành, hết sức đời thường, thực tế mà bất cứ thời 

đại nào cũng có. Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt. khi con 

người quá mong muốn cầu xin "lộc" để thuận lợi cho mình thì lại 

càng dễ bị lợi dụng, nhất là trong tín ngưỡng càng dễ bị lừa. 

Chính vì thế cần hiểu rõ, hiểu đúng bản chất của sự việc, tránh để 

mọi việc trở nên cực đoan. Hầu đồng là để cầu xin sự an lành của 

chính mình chứ không phải là nơi xin "lộc, lá". Chính vì mọi 

người hiểu nhầm vấn đề nên những người đi theo làm hầu đồng 

luôn bị hiểu nhầm là mê tín dị đoan hay "buôn thần bán thánh", 

điều đó chỉ xảy ra khi hiểu sai vấn đề hoặc bị lợi dụng mà thôi. 

[phỏng vấn ngày 23 tháng 10 năm 2017]. 

2.2.3. Hoạt động phát huy giá trị hầu đồng trên địa bàn 

Trong các hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng đang tồn tại ở nước ta thì tín 

ngưỡng thờ Mẫu có những nét rất riêng biệt với yếu tố bản địa rõ ràng, 

mang đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Nét đặc trưng riêng đó được thể 

hiện ở nghi lễ hầu đồng bởi nó mang nhiều sắc thái độc đáo để phân biệt 

với tín ngưỡng, tôn giáo khác. Đặc điểm riêng ấy được thể hiện ở việc thờ 

các vị thánh trong đền. Điều này không phải ai đến với tín ngưỡng này đều 

biết và hiểu đúng. Theo đó, khi được UNESCO chính thức ghi danh Di sản 
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Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vào danh sách Di 

sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì hoạt động phát huy giá trị 

hầu đồng trên đã địa bàn đã được thực hiện tích cực hơn, nhằm duy trì, phát 

huy những giá trị chuẩn mực của thực hành di sản.  

Một trong những hoạt động có tính chất thường xuyên của Ban Quản 

lý di tích và Ban Khánh tiết phủ Thượng Đoạn chính là việc thông tin về 

diễn trình, ý nghĩa của nghi thức hầu đồng trên địa bàn. Nội dung thông tin 

thường mang tính chung nhất, góp phần giúp mọi người hiểu đúng về các 

bước và tên gọi trong nghi thức hầu đồng. Thầy đồng Phạm Văn Giáo, thụ 

lễ bởi sư cụ Thích Đàm Thu, chùa Lạc Viên vào năm 1980, cho biết:  

Trong mỗi giá đồng tại Phủ Thượng Đoạn vẫn tuân theo niêm 

luật của nghi thức hầu đồng, đó là các vị Thánh khác nhau sẽ 

nhập vào ông đồng hay bà đồng (gọi là giáng đồng) để làm việc 

quan, thể hiện ở chỗ các ông đồng, bà đồng làm nghi lễ nhảy, 

múa, ban lộc, phán truyền trong tiếng hát văn và nhạc cung văn. 

Mỗi vị thánh nhập được gọi là một giá đồng. Trong nghi lễ hầu 

đồng thường có rất nhiều giá đồng. Trong buổi trình đồng các 

ông đồng, bà đồng đều có người trực tiếp giúp việc đặc biệt phải 

có là hầu dâng và cung văn. Người hầu dâng giúp ông Đồng hay 

bà Đồng các công việc như thắp hương, dâng các đồ trang phục, 

thay lễ phục sau mỗi giá đồng. Các Thanh Đồng (tức ông Đồng 

hay bà Đồng) thường phải lấy khăn đỏ trùm lên đầu để thực hiện 

nghi thức giáng đồng (Thánh giáng), hai tay chắp nén nhang, 

người lắc lư đến khi Thánh nhập, tay Thanh Đồng mới buông 

nén hương và ra hiệu cho người giúp việc biết Thánh nào nhập, 

thuộc hàng thứ bậc nào để dâng lễ, rượu nước, thuốc lá,… Và khi 

đó cung văn mới bắt đầu tấu nhạc và xướng cung văn phù hợp 
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với Thánh vừa nhập. Còn khi người hầu rùng mình bắt chéo tay 

trước trán là báo hiệu Mẫu đã xa giá (Thăng) cung văn hát điệu 

xa giá hồi cung,… Nghi lễ hầu mở khăn chỉ khi thánh nhập thực 

sự và xuất hiện cho mọi người thấy, đây là hình thức dành  cho 

Thánh từ hàng quan trở xuống,… Trong nghi thức Hầu bóng 

thường các vị Thánh nhập hồn bao giờ cũng là các vị Thánh làm 

những điều tốt lành, phù hộ cho ông Đồng, bà Đồng và các con 

nhang, đệ tử làm ăn may mắn, chữa khỏi bệnh tật, trừ được rủi 

ro,… Bởi lẽ các vị Thánh đó lúc sinh thời đều là những người tài 

giỏi, đạo cao, đức trọng và có vị trí cao trong xã hội đã từng có 

công với nước, với dân. Hầu đồng hoàn toàn khác với các hình 

thức nhập hồn khác như nhập hồn không tự nguyện của người bị 

nhập hồn, nhập hồn cản những người “giữ” mang lại tai họa cho 

người bị nhập và những người khác. Vì thế, trong nghi lễ hầu 

đồng bao giờ cũng có nghi thức xin thánh nhập, đây là một nghi 

lễ dân gian được lâu đời truyền lại cần được phân biệt với các 

hình thức hầu bóng mang yếu tố mê tín dị đoan khác. [phỏng vấn 

ngày 24 tháng 10 năm 2017]. 

Để những ai tham dự nghi thức hầu đồng được rõ hơn về các bước, 

chúng tôi đã quan sát và ghi nhận về cách hầu đồng và nguyên tắc chung 

trong hầu đồng trên địa bàn cụ thể như sau: 

Chuẩn bị cho vấn hầu: Chọn ngày tốt để vấn hầu, tránh ngày thần 

cách, sát sư. Xin cung hầu, có trầu cau đến lễ ở đền nơi mình định hầu, 

thống nhất các công việc với nhà đền. Có trầu cau đến lễ ở chốn tổ, mời 

đồng thầy, thầy pháp, cung văn, bạn bè, hầu dâng, thông báo ngày, giờ, địa 

điểm để mọi người sắp xếp công việc. Sắp khăn áo từng giá hầu, những đồ 

cần thiết. Nếu nhà ử xa, cần chuẩ bị xe cộ, phương tiện và thống nhất thời 
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gian, địa điểm, phân công để nhờ nhà đền hay bạn bè đến trước bày lễ, sắp 

xếp. Mua sắm lễ vật đầy đủ: lễ bày Công đồng, lễ phát lộc, lễ mặn, lễ chay, 

cỗ bàn đãi khách, vàng mã, hoa, đăng… 

 Trình tự một vấn hầu: Cúng trước khi hầu: Khi lễ chay, mặn, vàng 

mã đầy đủ, pháp sư thỉnh Phật Thánh các khoa, thanh đồng chỉnh túc cân y 

theo lễ. Việc thụ lộc trước hoặc sau khi hầu tùy thuộc vào thời gian và hoàn 

cảnh công việc cho phù hợp. Trước khi vào hầu, thanh đồng mời đồng đền, 

thủ nhang, đồng thầy, pháp sư và toàn thể bạn bè đạo hữu cho đúng phép 

lịch sự và đảm bảo là hầu dâng đã sắp xếp đầy đủ những thứ cần thiết cho 

một vấn hầu.  

Các nghi thức trong vấn hầu:  

Phủ khăn: Nếu đi hầu trinh xa lần đầu có đồng thầy mở phủ đi cùng, 

tân đồng phải thỉnh đồng thầy hầu vài giá đại diện chứng đàn lễ hoặc thầy 

phải phủ khăn cho thanh đồng vào hầu. Tuần tự hầu tráng bóng (không mở 

khăn phủ diện) Tam Tòa Thánh Mẫu, từ Ngũ vị Tôn Quan đến Tứ phủ 

Chầu Bà, Tứ phủ Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu rồi mới mở khăn phủ 

diện để hầu theo thứ tự các giá đồng. 

Ra tay dấu: Các vị thánh nam ra tay trái, các vị thánh nữ ra tay phải. 

Nếu trên số năm phải ra bằng cả hai tay, như Chầu Lục, Chầu Mười, Ông 

Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười. Sau khi ra tay dấu, tráng bóng rồi xe giá 

hoặc tung khăn hồi dương ngự đồng là tùy vào người hầu. 

Theo tay dấu, cung văn dâng văn, hầu dâng lên y phục cho giá hầu 

đó, giá đầu tiên phải tổng khẩu bằng rượu trước khi hành lễ. 

Hành lễ: các vị Thánh nam dùng khăn tấu hương và lên xuống gối ba 

lần, các vị Thánh nữ dùng quạt và hương quỳ lễ. Khi hành lễ phải trang 

nghiêm, diện dụng. 
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Khai quang: thể hiện uy lực tối cao của Thần Thánh soi xét từ đền 

phủ, lễ vật, giấy sớ của thanh đồng hay lòng thành của các bách gia đệ tử. 

Làm việc quan: thể hiện qua các loại hình vũ đạo tùy theo đặc thù 

từng giá đồng (múa kiếm, cờ, đao, hèo, chèo, đề thơ, múa mồi, múa quạt, 

múa bộ…) Đặc biệt chú ý khi thực hiện những loại vũ đạo trên, người thực 

hiện không được quay lưng vào bàn thờ hoặc đưa kiếm xiên lên hướng bàn 

thờ. Vũ đạo cần nghiêm trang, định đạc, nhẹ nhàng, khoan thai. Thánh nam 

thể hiện đúng chất Thánh nam, thánh Nữ thể hiện khí chất Thánh nữ, đẹp 

mà vẫn tôn nghiêm, đài các mà vẫn gần gũi 

Tọa ngự: Các giá hiến rượu, trầu cau, thưởng thức văn đàn nhã nhạc, 

chấp ngôn tấu đối của bách gia, ban thưởng cung văn, thừa lời truyền phán 

với nội dung chứng giám lòng hành mọi người, ban phúc lành, phù trợ 

quốc thái, dân an, chúng nhân cát khánh. Sau đó, phát lộc bằng tiền hoặc 

hiện vật. 

Một số nguyên tắc cần lưu ý: 

Phát lộc phải tuần tự, các đồng đền, đồng điện, thủ nhang, pháp sư, 

cung văn, tả hữu hầu dâng, các thanh đồng, quan khách tới dự lễ, các cụ 

cao niên, bạn bè, người nhà, chấp tác, nhà bếp bản đền… Tránh phát lộc 

lộn xộn. Khi phát lộc đại trà nên nhờ một người nắm được nghi lễ, quen 

việc làm hộ. 

Sau khi phát lộc thì thưởng thức thêm một, hai khổ văn, ban khen 

đàn hát rồi xe giá. Không nên ngự đồng quá lâu sẽ thành nhạt đồng, gây 

nên tâm lý mệt mỏi, chán chường cho ngươi dự lễ. 

Xe giá (thăng đồng): có hai hình thực là tung khăn lên đầu hoặc che 

quạt vào mặt. Lúc đó, hầu dâng sẽ chủ động phủ khăn, đầu hơi ngả ra sau, 

nhích nhẹ đầu và hai vai, hai tay giơ cao trước mặt hoặc ngang trán, sau đó 

vái tạ để chuyển sang giá đồng khác. 
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Khi vấn hầu đã xong hoàn hảo, có lễ mặn, giấy sớ, vàng hoa, vàng lá 

sắp một mâm nghi thiết bày biện trang nghiêm, mời pháp sư hoặc bản thân 

thanh đồng vừa hầu xong lễ sám hối tạ Thánh. Việc này có thể làm ngay 

sau khi hầu xong hoặc để ba ngày sau khi hầu xong tới đền lễ tạ, tùy theo 

hoàn cảnh, công việc hay xa gần mà thanh đồng chủ động sắp xếp. Sau đó 

biếu lộc quý khách đầy đủ, có lời cảm tạ nhà đền, thầy pháp, cung văn, 

cùng toàn thể những ai đến tham dự.  

Có thể thấy rằng, khi những nội dung, các bước và nguyên tắc trong 

hầu đồng được hiểu một cách rõ ràng cũng rất thuận tiện trong công tác 

quản lý, cũng như góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về 

thực hành tín ngưỡng, từ đó hạn chế tới mức thấp nhất việc đối tượng xấu 

lợi dụng danh nghĩa di sản để trục lợi, làm biến tướng, mất đi những ý 

nghĩa đích thực của hầu đồng. 

2.2.4. Hoạt động tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa trong nghi thức 

hầu đồng 

Bên cạnh những hoạt động tích cực nhằm phát huy giá trị của di sản 

văn hóa hầu đồng thì ở nhiều nơi đã xuất hiện những nghi thức hầu đồng 

khiến dư luận và chính cộng đồng thực hành hầu đồng phải lên tiếng như: 

sử dụng cả bản quốc ca thiêng liêng để nhảy đồng kệch cỡm, thậm chí 

nhảm nhí đến mức thanh đồng để khách nhét tiền vào ngực trong khi hầu 

thánh, hình ảnh các thanh đồng nhảy múa tưng bừng, không theo bài bản 

của một nghi lễ chính thống, cung văn lộn xộn,… Do đó, một trong những 

hoạt động quản lý nghi thức hầu đồng ở Phủ Thượng Đoạn chính là việc 

thực hiện nếp sống văn hóa tại đây, góp phần xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa sinh hoạt tín ngưỡng với  đời sống văn 

hóa ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân 

tham gia. Trong những năm qua, công tác này đã Ban quản lý di tích, Ban 
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Khánh tiết tổ chức tuyên truyền thực hiện và đã thu được kết quả đáng 

khích lệ. 

Hầu hết các buổi hầu đồng đều được tổ chức theo đúng nghi thức của 

tín ngưỡng thờ Mẫu, không xuất hiện những hành vi lợi dụng dạng thức 

thực hành của tín ngưỡng này để trục lợi, hay núp bóng để tuyên truyền 

những tà thuyết trái với giá trị truyền thống của dân tộc, cộng đồng. Chính 

điều này đem lại không khí vui tươi, lành mạnh. Tùy theo nhu cầu và điều 

kiện của người làm lễ mà các giá đồng được tổ chức phù hợp theo tinh thần 

đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm. Một số thủ tục rườm rà, tốn kém như chuẩn bị 

đồ vàng mã xa xỉ như nhà lầu, ô tô hay tiền lộc mệnh giá cao đã giảm. Đa 

số các chiếu hầu đồng được thực hiện đúng thời gian và có qui mô vừa 

phải. Hiện tượng làm những buổi trình đồng, mở Phủ lớn và mời đông 

người tham dự, xong lễ có tổ chức ăn uống linh đình đã giảm đáng kể. Bản 

thân chính ông/ bà đồng cũng là người tuyên truyền, vận động để cho con 

nhang, đệ tử hiểu đúng và nghi thức hầu đồng, đó là phải xuất phát từ nhu 

cầu thực tại của bản thân (có căn) và thực lòng muốn đi theo (có tâm), chứ 

không phải cần tổ chức hoành tráng, qui mô lớn thì Thánh mới chứng, hay 

lễ lớn thì việc cầu xin an lành, sức khỏe, tài lộc mới linh,…  

Chính nhờ việc thực hiện nếp sống văn hóa trong nghi thức hầu đồng 

nên các hủ tục mê tín, lạc hậu trước, trong, sau tổ chức hầu đồng đã giảm 

hẳn. Theo đó, thực hiện nghi lễ hầu đồng thì đầu tiên phải đảm bảo tính 

trang nghiêm, tôn kính thể hiện được yêu cầu tâm linh, cốt cách trang nhã, 

lịch sự, diệu dụng. Chứ không phải cứ tiền nhiều, vàng mã nhiều, khăn áo 

đẹp lạ mắt, diễn xướng khéo, phẩm lộc sang trọng mà tạo nên thành công 

cho một vấn hầu. Bên cạnh đó, việc tổ chức các buổi hầu đồng ở Phủ 

Thượng Đoạn được thực hiện khá chu đáo, an toàn, vệ sinh môi trường, 

không phô trương hình thức; cũng như có sự lồng ghép nội dung giáo dục 
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truyền thống văn hóa qua các giá trị nghệ thuật của múa đồng, âm nhạc 

trong cung văn, hát văn, yếu tố mĩ thuật trong bài trí Ban Công đồng,… đã 

thu hút được nhiều tầng lớp người dân tham gia. Trao đổi với chúng tôi, 

ông Phạm Văn Giao, Đồng thầy tại phủ Thượng Đoạn cho biết:  

Việc tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO công nhận là 

di sản văn hóa phi vật thể là niềm vui đối với chúng tôi. Tín 

ngưỡng thờ Mẫu được thế giới vinh danh càng khẳng định được 

những giá trị thiêng liêng, cần được gìn giữ và bảo tồn. Với tâm 

nguyện giữ gìn những giá trị đó, nhiều năm qua, tại phủ Thượng 

Đoạn đã không chỉ duy trì nét đẹp tín ngưỡng mà còn tổ chức 

nhiều hoạt động thiện nguyện như giúp đỡ người nghèo, xây 

dựng quỹ khuyến học, quỹ phúc lợi cho nhân dân,…. [phỏng vấn 

ngày 24 tháng 10 năm 2017]. 

Thanh đồng Trần Thị Thanh Hải, Hải Phòng, cũng cho biết:  

Hiện nay, nhiều người đang hiểu sai việc thờ tín ngưỡng nên có 

nơi làm chưa đúng. Trước những biểu hiện biến tướng di sản, rất 

cần đến sự nỗ lực của chính các thanh đồng, những người đang 

thực hành và duy trì sức sống đạo Mẫu trong cộng đồng. Bởi bản 

chất của tín ngưỡng thờ Mẫu là đưa con người hướng đến các giá 

trị tốt đẹp, sự đoàn kết, gắn bó chứ không phải các biểu hiện lệch 

lạc như những giá đồng tung tiền mệnh giá lớn, phô trương, khoe 

mẽ hay việc sân khấu hóa tràn lan, lợi dụng di sản để trục lợi. 

[phỏng vấn ngày 24 tháng 10 năm 2017]. 

2.2.5. Quản lý nguồn lực hầu đồng 

2.2.5.1. Cơ sở vật chất, tài chính, nguồn công đức 

Kế hoạch chi tiêu: Khi lấy trích tiền công đức của phủ Thượng Đoạn 

vào việc công, phải đảm bảo có đủ 3 người đại diện cho các ban ngành 
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khác nhau và người làm chứng. Khi thực hiện mở hòm công đức, có biên 

bản ghi ngày giờ và số lượng tiền, người làm chứng để đảm bảo tính 

nghiêm minh, dân chủ, công khai, đồng thời  Ban khánh tiết và tổ bảo vệ  

chịu sự giám sát của Ban Quản lý di tích, UBND phường Đông Hải 1. 

2.2.5.2. Đội ngũ ông/ bà đồng 

Các nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu Tại Phủ Thượng Đoạn do nhân 

dân đến theo hình thức tự nguyện, như các sinh hoạt tín ngưỡng khác. Về 

Hầu Đồng, các ông Đồng, bà Đồng đến Phủ đăng ký hầu đồng khi được sự 

đồng ý của ban quản lý di tích sẽ tiến hành theo quy định, giờ và địa điểm. 

Hàng năm tại Phủ, hầu đồng đông nhất vào tháng 3 và tháng 8 âm lịch, 

theo tục lệ tháng 8 giỗ Cha, tháng 3 giỗ mẹ. Vào 2 tháng này, mỗi tháng có 

đến hơn chục ông Đồng, bà Đồng đăng ký và tổ chức Hầu Đồng. Các tháng 

còn lại chỉ có 2 đến 3 canh Hầu. Để đáp ứng những nhu cầu liên quan đến 

tín ngưỡng thờ Mẫu nên các ông Đồng, bà Đồng cũng như du khách, nhân 

dân thập phương đến vãn cảnh hay hành nghề tại Phủ đều được ban quản lý 

tạo điều kiện và đón tiếp chu đáo.  

2.2.6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Như đã trình bày, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tại 

phủ Thượng Đoạn được phân cấp theo ngành dọc, từ  Sở Văn hóa Thể thao 

Hải Phòng cho đến tận Ban khánh tiết và tổ bảo vệ của di tích, trong đó có 

sự phân cấp xử lý sai phạm đối với từng đơn vị. Vấn đề là trong thực tế, 

hoạt động này chỉ chủ yếu phát hiện, đình chỉ những hoạt động mê tín dị 

đoan, lợi dụng hầu đồng để trục lợi của một số ông/ bà đồng từ nơi khác 

đến đăng kí hành nghề tại phủ. Tuy nhiên, vì hầu đồng mang tính tâm linh, 

gắn với hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu nên từ năm 2014 đến nay, 

chưa có một cá nhân nào bị xử lý hành chính, chỉ có 2 trường hợp ông đồng 

Vũ Văn V và Trần Công T bị Ban khánh tiết và tổ bảo vệ của phủ nhắc nhở 
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khi xin mở phủ cho tín đồ quá tốn kém và định tổ chức liên tục kéo dài liên 

tục 3 ngày, 3 đêm. Trong nội dung quản lý này, mỗi ông/ bà đồng hầu đồng 

ở phủ Thượng Đoạn với hình thức khác nhau, tùy theo căn số của mỗi vị, 

nhưng cán bộ văn hóa rất khó để phân định rằng việc hầu đồng này đã đúng 

với giá trị của nghi lễ hay chưa? Hay rất khó xác định việc phán truyền của 

ông/ bà đồng với con nhang đệ tử, hay người đến dự có ảnh hưởng tiêu cực 

như thế nào đối với đời sống văn hóa tinh thần, để có căn cứ nhận định 

rằng điều này có vi phạm và ở mức độ nào để xử lý? 

2.3. Đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghi 

thức hầu đồng  

2.3.1. Ưu điểm 

Có thể nhận thấy rằng, ở góc độ quản lý văn hóa, nghi thức hầu đồng 

tại Phủ Thượng Đoạn đã có một số mặt tích cực sau: 

Cơ quan quản lý văn hóa địa phương cấp cơ sở (Ban Quản lý di tích, 

Ban Khánh tiết của Phủ Thượng Đoạn) đã làm tốt chức trách của mình 

trong việc tuyên truyền cho người dân địa phương, du khách thập phương 

và cộng đồng người thực hành tín ngưỡng có nhận thức và hiểu biết đúng 

hơn về bản chất của nghi thức này, để từ đó có cách ứng xử phù hợp, không 

bị kẻ xấu lợi dụng trong các hoạt động mê tín, dị đoan. Đa số các thanh 

đồng (ông/ bà đồng) hoạt động tại Phủ Thượng Đoạn cũng phát huy được 

vai trò của mình trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của nghi thức hầu đồng 

trong đời sống, bằng việc chấp hành đúng nội qui của Phủ, cũng như tuân 

thủ theo các giá trị truyền thống của nghi thức hầu đồng. Việc quản lý văn 

hóa ở Phủ Thượng Đoạn đã phát huy được vai trò của người dân trong việc 

gìn giữ, bảo tồn sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu được phát triển rộng khắp, 

thu hút nhiều người cùng tham dự, cả trong và ngoài địa phương, tạo nên 

một nét khá nổi bật trong bức tranh chung vốn hết sức đa dạng và phong 
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phú của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng trong địa bàn tỉnh Hải Phòng nói 

chung và quận Hải An nói riêng. 

2.3.2. Hạn chế và một số nguyên nhân 

Sở dĩ nghi thức hầu đồng ở phủ Thượng Đoạn bị kỳ thị và cho là mê 

tín là do có không ít những biến tướng từ hoạt động này. Nhiều người lợi 

dụng nghi thức này để kiếm tiền mà xa rời tôn chỉ khi đến với tín ngưỡng 

Mẫu là để cầu mong sức khỏe, tài lộc hay buôn bán có nhiều tiền. Cũng 

phải thừa nhận rằng chính một số nhóm những ông/ bà đồng sinh hoạt tại 

Phủ chưa hiểu biết đúng về tín ngưỡng thờ Mẫu nên mới gây ra sự lệch lạc, 

thậm chí lợi dụng niềm tin của con người để thu lợi cho họ.  

Sinh hoạt của các thanh đồng và con nhang đệ tử tại Phủ Thượng 

Đoạn thường theo nhóm riêng lẻ mà chưa có sự liên kết giữa các bản hội. 

Tình trạng này nhiều khi dẫn đến thiếu sự đoàn kết, nhất trí giữa các bản 

hội và giữa các thanh đồng. Thậm chí, dưới sự tác động mang tính chất 

cạnh tranh của cơ chế thị trường đã dẫn đến có hiện tượng bằng mặt không 

bằng lòng, thậm chí nói xấu, chê bai hoặc ganh đua giữa các bản hội hoặc 

giữa các thanh đồng làm mất đi thiện cảm của những người ngoài cuộc đối 

với các ông bà đồng tại Phủ Thượng Đoạn. Do nhu cầu hầu đồng ngày một 

tăng nên đã dẫn đến hiện tượng quá tải trong việc tổ chức hầu đồng tại Phủ 

Thượng Đoạn. Do đó, còn có việc nể nhau trong việc tổ chức nghi lễ hầu 

đồng chưa đúng chỗ qui định, thậm chí ở cả ngoài sân vào những dịp tháng 

3, tháng 10 khiến nghi lễ hầu đồng tổ chức tại Phủ Thượng Đoạn kém đi sự 

tao nhã mà thay vào đó là sự cạnh tranh, lấn lướt nhau. Điều đó đã làm ảnh 

hưởng không ít tới giá trị văn hóa nghệ thuật của nghi lễ lên đồng. 

Trong đội ngũ các ông bà đồng hoạt động ở Phủ Thượng Đoạn vẫn 

còn một số người lợi dụng lòng tin của người dân đến hành lễ để trục lợi, 

họ lợi dụng niềm tin của người hành lễ vào Mẫu để phán bừa hoặc phán vô 
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trách nhiệm khiến người nghe vì sợ mà tốn kém mấy cũng cố kiếm tiền để 

làm lễ giải hạn. Bên cạnh đó lại có hiện tượng “đồng đua”, một số con 

nhang đệ tử vì theo trào lưu mà cũng trình đồng mở Phủ, cũng vay mượn 

làm lễ, bỏ bễ công việc gia đình, gây tốn kém quá mức.  

Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu và thực tế tại khu di tích 

lịch sử văn hóa Phủ Thượng Đoạn và quá trình khảo sát, thực trạng cán bộ 

quản lý làm công tác quản lý di tích, chúng tôi thấy còn nhiều những điểm 

hạn chế thiết sót, đó là: Đội ngũ làm công tác chuyên môn khá mỏng, năng 

lực chuyên sâu về lĩnh vực quản lý di tích còn hạn chế, phần lớn cán bộ ở 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hải An đều trưởng thành từ các phòng 

ban khác nhau, được điều động sang làm công tác văn hóa, kiêm luôn quản 

lý di tích, do vậy công tác tham mưu cho cấp trên còn chưa được kịp thời 

sâu sát. Thực tế, số cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý lại rất ít, và thiếu 

về cả chuyên môn và kinh nghiệm. Số lượng biên chế của phòng Văn hóa 

thông tin còn rất ít, 01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 03 chuyên viên, lại 

đảm nhận một khối lượng công việc nhiều nên chỉ có 01 cán bộ phụ trách 

về mảng di sản văn hóa đồng thời lại phải kiêm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực 

quản lý văn hóa khác nên chưa thể chuyên sâu đối với công tác quản lý di 

tích Phủ Thượng Đoạn nói riêng. Ngoài ra, cán bộ văn hóa tại phường 

Đông Hải 1, nơi quản lý trực tiếp di tích Phủ Thượng Đoạn chỉ có 1 công 

chức, chưa được đào tạo về trình độ chuyên môn quản lý di sản do vậy 

cũng có nhiều hạn chế cho công tác quản lý trong lĩnh vực này. Nguồn 

nhân lực của khu di tích thường xuyên túc trực 24/24 giờ chủ yếu là các 

bậc cao niên có tuổi, một số cán bộ hưu trí, cựu chiến binh có tâm huyết 

gắn bó tham gia. Nguồn nhân lực này sẵn có tại địa phương với nhiều thời 

gian rảnh rỗi, có sự nhiệt tình tham gia, nhưng mặt trái ở đây là tính pháp lý 

không cao, thiếu sự ràng buộc, trách nhiệm không cụ thể. 
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Tiểu kết  

 Tín ngưỡng thờ mẫu, chủ yếu là nghi lễ Hầu đồng của Việt Nam 

được UNESCO công nhận nhiều di sản văn hóa ngày 1/12/2016, trở thành 

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo các nhà nghiên cứu 

văn hóa, nghi lễ Hầu đồng thuyết phục UNESCO chính là giá trị của Tín 

ngưỡng thờ Mẫu, Tam phủ của người Việt - là văn hóa bản địa, là một bảo 

tàng sống về văn hóa,… thể hiện qua những bài chầu văn, những câu 

chuyện lịch sử lồng trong hát chầu văn, những điệu múa, trang phục, cách 

trang trí đền đài. Sau khi đã xây dựng được khung lí thuyết nghiên cứu tại 

chương 1, nội dung nghiên cứu của chương 2 đã nghiên cứu và làm rõ về 

công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, nghi lễ hầu đồng tại phủ 

Thượng Đoạn của các cơ quan chức năng. Đó là: Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố Hải Phòng; Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hải An; Ban Văn 

hóa phường Đông Hải 1; Ban quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn; Ban khánh 

tiết và tổ bảo vệ của di tích. Cùng với đó, luận văn đã khảo sát về công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng tại Phủ Thượng 

Đoạn ở các phương diện sau: Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc tổ 

chức nghi thức hầu đồng; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 

về giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng; Nghiêm cấm lợi dụng nghi thức 

hầu đồng vào các hành vi mê tín dị đoan; Thông tin về diễn trình, ý nghĩa 

của nghi thức hầu đồng trên địa bàn; Đánh giá công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng. 

 Qua nghiên cứu, luận văn đã đưa ra những đánh giá bước đầu về 

công tác quản lý trong lĩnh vực này và đưa ra những nguyên nhân của hạn 

chế. Đây là những căn cứ có cơ sở để luận văn đưa ra những giải pháp 

nhằm phát huy những mặt tích cực, cũng như giảm thiểu những hạn chế 

trong công tác quản lý ở lĩnh vực này ở chương 3. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HẦU 

ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN 

3.1. Một số biến đổi và những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng 

Như đã phân tích trong phần xây dựng khung lí thuyết nghiên cứu 

của đề tài, quản lý nghi thức hầu đồng chính là hoạt động bảo tồn, phát huy 

giá trị đặc trưng của di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại theo hướng 

giúp cho nghi thức hầu đồng được diễn ra theo đúng dạng thức thực hành 

của tín ngưỡng thờ Mẫu, mà không bị biến tướng thành các hình thức mê 

tín, dị đoan, gây ảnh hưởng đến di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

3.1.1. Một số biến đổi của nghi thức hầu đồng 

Với tư cách là một tín ngưỡng có nguồn gốc bản địa, tín ngưỡng thờ Mẫu 

của người Việt gắn bó chặt chẽ với văn hóa Việt Nam, góp phần làm nên 

nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Thông qua nghi lễ hầu đồng, hình ảnh về 

chư vị thần linh trong tín ngưỡng này như được sống mãi với thời gian, 

hiện hữu một cách sinh động cùng chúng ta, nhắc nhở chúng ta về đạo lý 

“Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vốn là nét đẹp trong 

truyền thống văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, có một thực tế rằng ở một 

bộ phận nào đó trong đội ngũ thanh đồng đã làm trái đi những giá trị văn 

hóa vốn có. Nhiều vấn đề thuộc nghi thức hầu đồng đã bị một số thanh 

đồng, cũng như một số người lợi dụng để tuyên truyền mê tín, dị đoan đang 

trở nên nhức nhối, tạo ra những hiểu nhầm tai hại đối với giá trị đích thực 

của di sản. Theo các nhà nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu và hầu đồng, 

trong quá trình bùng nổ nghi lễ chầu văn, bên cạnh những nghệ nhân truyền 

thống, hiện nay đội ngũ những người hát chầu văn khá phức tạp.  
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Xét ở phương diện diễn xướng, nghi thức Hầu đồng được xem là một 

hiện tượng sinh hoạt văn hóa tâm linh mang đậm tính nguyên hợp đã và 

đang tồn tại trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Trong nghi lễ 

hầu đồng đã hội tụ nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật tiêu biểu khác nhau 

như: Nghệ thuật trang trí, trang điểm thể hiện qua việc cắm hoa, sắp xếp đồ 

lễ, may mặc trang phục, trang điểm cho các ông bà đồng trước mỗi giá 

đồng. Lễ vật được bài trí lịch sự, tao nhã, màu sắc hấp dẫn; các thanh đồng 

được hóa trang đẹp đẽ trong các bộ trang phục lộng lẫy,… sẽ mang lại 

niềm tự hào, hân hoan cho bản hội và niềm hứng khởi cho cả những người 

tham dự. Nghệ thuật trình diễn của các ông bà đồng với các màn vũ đạo, 

đối đáp, giao lưu với cộng đồng được coi như là một màn trình diễn sân 

khấu tâm linh đặc biệt mà ở đó các thanh đồng là nhân vật chính. Tuy các 

ông bà đồng thực hành nghi thức này theo một mô thức quy định chung 

nhưng dường như mỗi người lại có những phong cách riêng không ai giống 

ai. Ngoài ra, sức hút của nghi lễ hầu đồng còn phụ thuộc vào “căn” của 

từng người. Ví dụ các ông đồng mà có căn cô (đồng cô) thì khi nhập đồng 

các giá cô, giá chầu rất điệu nghệ, duyên dáng, uyển chuyển, múa hay múa 

đẹp hơn cả các bà đồng nữ. Ngược lại, có những giá quan, giá ông hoàng, 

giá cậu do các bà đồng thực hiện  lại tỏ ra bắt mắt, các động tác ra đồng oai 

phong, dứt khoát hơn so với các ông đồng. Sự tồn tại của nghi lễ hầu đồng 

đã góp phần duy trì tự giác một loại hình diễn xướng dân gian lâu đời của 

người Việt trong một đời sống xã hội đã có nhiều biến đổi theo xu hướng 

toàn cầu hóa, hiện đại hóa hiện nay. Thông qua nghi lễ hầu đồng mà văn 

hóa cổ truyền Việt Nam đã được trình diễn từ phục trang, âm nhạc cho đến 

tích truyện,… Bên cạnh đó, khi quan sát một giá hầu, chúng ta có thể nhận 

thấy sự phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa thanh đồng và cung văn để 

các giá hầu diễn ra theo đúng bài bản, trình tự. Ví dụ khi đã kết thúc một 
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giá đồng và chuẩn bị chuyển sang một giá khác, thanh đồng giơ tay ra hiệu 

theo các quy định, cung văn theo đó mà chuyển giọng hát sang vị thánh 

tương ứng. Tuy nhiên, ở đâu đó đã xuất hiện một số thanh đồng hầu đồng 

không vì mục đích tâm linh mà vì mục đích ganh đua, khoe tài, khoe khéo 

thành ra nặng nề trong biểu diễn, làm mất đi nét văn hóa tâm linh trong 

việc hầu đồng.  

Nhiều nghệ sỹ chèo, cải lương vì kế sinh nhai đã chuyển sang hát 

văn, những người mới học nghề vài ba tháng cũng gia nhập đội ngũ hát 

văn, dẫn đến tình trạng biến dạng nhiều lời hát, vẫn điệu, ảnh hưởng không 

nhỏ đến chất lượng các buổi lên đồng. Hơn nữa, cung văn trước kia chỉ có 

1 - 2 người, nhưng ngày nay, ban cung văn phát triển đến 5 - 6 người có cả 

phối âm, phối khí, diễn xướng. Với số lượng cung văn đông, cộng với thiết 

bị âm thanh chuyên dụng được mở hết công suất, không gian của từng cung 

hầu chật hẹp, cung nọ lấn át cung kia, tạo nên khối tiếng ồn hỗn độn, mất đi 

vẻ tôn nghiêm nơi bản đền, bản phủ. Nhiều ban cung văn còn đưa cả những 

ca khúc tân nhạc theo giai điệu Lào: “Hoa Chăm Pa”, “Em là cô gái Lào”, 

âm nhạc múa sạp của Tây Bắc, hay ca khúc “Em đi chùa Hương”,… vào 

trong nghi lễ chầu văn của tín ngưỡng thờ Mẫu. Đây được coi là hiện tượng 

lai căng biến tướng của chầu văn, làm ảnh hưởng đến giá trị đích thực của 

tín ngưỡng thờ Mẫu.  

Về trang phục cũng có sự thay đổi về hình dáng lễ phục hay hoa văn 

trang trí. Nhiều bộ thay đổi một cách thái quá khiến người xem không nhận 

ra chủ nhân của bộ lễ phục đó là vị thần nào. Trong nhiều giá chầu, có thể 

thấy trang phục lối cổ gần như đã mai một, như giá chầu ông Hoàng Mười 

mà thanh đồng lại khoác thêm áo choàng ngoài mà điều đó là không nên. 

Ngay cả trang sức cũng được các thanh đồng sử dụng chưa hợp lý. Chẳng 

hạn trong các giá chầu Thượng ngàn thanh đồng lại dùng kiềng vàng mà 
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đáng ra phải dùng kiềng bạc,… Đây cũng được coi là một trong những 

nguyên nhân làm sai lệch các lễ thức trong tín ngưỡng thờ Mẫu. 

  Bên cạnh đó, việc sân khấu hóa hầu đồng cũng có chiều hướng quá 

đà. Một số nhà hát đưa hầu đồng lên sân khấu, có những cải biến nhất định 

để phù hợp. Việc đưa lên sân khấu hầu đồng đã góp phần phổ biến nghi lễ 

này, phổ biến làn điệu hát văn nhưng do tính sân khấu nên ông/ bà đồng 

(diễn viên) đã quay lưng, giơ vũ khí về phía ban công đồng, làm mất đi tính 

thiêng của hầu đồng,… Thậm chí, đã xuất hiện tình trạng “cà phê hầu 

đồng”, làm dung tục hóa những nghi lễ linh thiêng. Không chỉ giới nghiên 

cứu, nhiều thanh đồng cũng bất bình trước những biến đổi làm mất giá trị 

đích thực của di sản này. 

3.1.2. Những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa của nghi thức hầu đồng 

Tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng phát triển và dẫn đến có nhiều biến 

đổi, nhất là từ khi được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể 

của nhân loại. Trong lịch sử phát triển, tín ngưỡng thờ Mẫu luôn có sự biến 

đổi, dung nạp những nhân tố mới để thích ứng xã hội. Chẳng hạn như tích 

hợp một số yếu tố của đạo Phật, đạo Lão, thay đổi để phù hợp với văn hóa 

truyền thống, với nhu cầu của người dân từng vùng, miền,… Đây là điều 

khiến tín ngưỡng thờ Mẫu luôn có sức sống mạnh mẽ. Nhưng những biến 

đổi chóng mặt gần đây cho thấy, cần có sự can thiệp, quản lý, để có những 

nhân tố mới phù hợp, không làm sai lạc văn hóa truyền thống. Theo đó, ở 

góc độ quản lý văn hóa thì cần quan tâm đến các yếu tố sau trong công tác 

quản lý nghi thức hầu đồng theo hướng bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa, 

đó là yếu tố giao lưu tiếp biến văn hóa và quá trình phát triển kinh tế đã dẫn 

đến thay đổi trong nghi lễ hầu đồng, ở cả góc độ diễn xướng cũng như các 

hình thức biểu hiện bên ngoài, đội ngũ tham gia nghi lễ này, cộng đồng,… 



62 

 

  

3.1.2.1. Yếu tố giao lưu tiếp biến văn hóa 

Giao lưu văn hóa là sự trao đổi qua lại hai chiều những sản phẩm văn 

hóa giữa các cộng đồng dân tộc quốc gia với nhau, là sự giao thoa, học tập 

lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, bổ sung cho nhau để làm phong phú cho văn 

hóa của mình. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, con người có thể ảnh 

hưởng lẫn nhau, có ảnh hưởng chủ động (học người) và ảnh hưởng thụ 

động (ảnh hưởng mà không biết). Chính quá trình giao lưu văn hóa này dẫn 

đến hiện tượng tiếp biến văn hóa. Đó là là sự tiếp nhận (một chiều) các yếu 

tố văn hóa từ bên ngoài (ngoại sinh) và biến đổi cho phù hợp với các yếu tố 

văn hóa bên trong (nội sinh) để làm giàu cho văn hóa của mình. Từ 1986 

đến nay, với đường lối mở cửa “đa phương hoá, đa dạng hoá” trong quan 

hệ đối ngoại, đất nước ta có điều kiện giao lưu văn hóa với rất nhiều nước 

trên thế giới, trước hết là các nước trong khu vực, trong châu lục. Để vừa 

kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống, vừa tiếp nhận được những 

thành tựu của loài người, trong các nghị quyết của đảng ta đều chỉ rõ: Giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. 

Trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu thì quá trình giao 

lưu, tiếp biến văn hóa được thể hiện ở một số phương diện như: 

Cùng với việc đa dạng hóa các động tác, cử chỉ, điệu bộ từ những 

điệu múa của đồng bào dân tộc thì cũng xuất hiện việc sử dụng ngôn ngữ 

múa hình thể của phương Tây trong biểu đạt trạng thái, hình tượng của các 

thánh, mẫu. 

Bên cạnh việc bổ sung một số làn điệu, tiết tấu vui nhộn từ kho tàng 

âm nhạc truyền thống các các vùng, miền thì cũng xuất hiện những điệu 

thức có tiết tấu nhanh của âm nhạc phương Tây, hay sử dụng các loại đàn 

phím, trang âm để đáp ứng nhu cầu tham dự của đông người.  
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Trang phục trong nghi thức hầu đồng đã có sự thay đổi do nguồn vật 

liệu trong trang phục đa dạng hơn trước. Nhiều bộ trang phục đã sử dụng 

một số hoa văn, họa tiết trên vải lạ mắt, cũng như đồ trang sức được du 

nhập từ những quốc gia khác. 

Thị hiếu thẩm mĩ khi tham dự nghi lễ hầu đồng của chính đội ngũ 

thực hành nghi lễ hầu đồng, cũng như người tham dự cũng thay đổi khi bị 

ảnh hưởng của các hình thức diễn xướng dân gian khác, cũng như của các 

loại hình nghệ thuật diễn xướng khác. 

3.1.2.2. Phát triển kinh tế  

 Quá trình toàn cầu hóa đã và đang trở thành một xu thế khách quan, 

trước hết trong lĩnh vực kinh tế và từ đó tác động mạnh lên mọi mặt đời 

sống. Ở giác độ văn hóa, phát triển kinh tế nhanh chóng đã mở ra khả năng 

to lớn để giao lưu văn hóa toàn cầu, tạo thêm động lực cho quá trình đổi 

mới và hiện đại hóa văn hóa dân tộc. Mặt khác, sự tác động của quá trình 

phát triển kinh tế đã tạo ra “văn hóa tiêu dùng” đang dẫn đến nguy cơ đồng 

nhất về văn hóa, về lối sống, một số thói quen và hình thức giải trí lai căng.  

 Trong nghi thức hầu đồng, quá trình phát triển kinh tế đã tác động 

làm cho một dạng thức thực hành nghi lễ của tín ngưỡng thờ Mẫu trở thành 

một dạng “hàng hóa”, phát triển theo hình thức “cung – cầu”. Tuy nhiên, 

chúng ta cần khẳng định rằng văn hóa không phải là một thứ hàng hóa 

thông thường. Điều này dẫn đến việc chúng ta phải đấu tranh chống lại 

“thương mại hóa” nghi lễ hầu đồng ở các phương diện: tổ chức, thực hành, 

trao truyền và phát huy giá trị.  

Điều này được đặt ra bởi chúng ta đã nhìn thấy bên cạnh những mặt 

tích cực thì phát triển kinh tế đã và đang đặt văn hóa dân tộc nói chung 

trước những thách thức, thậm chí là nguy cơ bị tha hóa nếu thiếu bản sắc 

độc lập, tự chủ. Nó đe dọa xóa bỏ sự khác biệt về bản sắc giữa các nền văn 
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hóa; nguy cơ đồng nhất hóa các hệ thống giá trị dẫn đến xóa bỏ ý thức dân 

tộc, làm cạn kiệt khả năng sáng tạo của các nền văn hóa. Trong nghi thức 

hầu đồng, nếu những biến tướng, biến đổi tiêu cực của nghi lễ này, đã phân 

tích trong chương 2, không sớm có sự tác động tích cực từ phía các nhà 

nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hóa, cộng đồng người tham gia thực hành 

nghi lễ thì hậu quả chúng ta sẽ mất đi một di sản văn hóa phi vật thể tiêu 

biểu của nhân loại ngay sau giai đoạn nghi lễ này được vinh danh là di sản 

văn hóa phi vật thể của nhân loại, trong bối cảnh kinh tế phát triển so với 

những giai đoạn trước đây rất nhiều. 

3.2. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghi thức hầu 

đồng trong bối cảnh hiện nay 

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu sau khi được 

UNESCO vinh danh không phải là nỗi lo thiếu đất diễn, thiếu nghệ nhân, 

thiếu người kế cận như nhiều di sản khác, mà là cách quản lý, thực hành di 

sản thế nào để nghi thức hầu đồng không bị thương mại hóa, sân khấu hóa 

hoặc bị lợi dụng để hành nghề mê tín dị đoan ở các cơ sở tín ngưỡng nói 

chung và Phủ Thượng Đoạn nói riêng. Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thị 

Hiền, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia nhận định: 

Giải pháp bảo tồn di sản tín ngưỡng thờ Mẫu mà Viện Văn hóa 

nghệ thuật quốc gia hướng đến là khôi phục những yếu tố lễ hội 

bị mai một, tiếp tục tư liệu hóa hát văn và các hình thức âm nhạc 

khác, hoàn thiện danh mục kiểm kê các cơ sở thực hành tín 

ngưỡng thờ Mẫu,… Mặt khác, Viện sẽ từng bước nghiên cứu, 

đưa ra biện pháp tích cực nhằm tôn vinh các nghệ nhân hát văn, 

làm rõ vai trò, chức năng của những thanh đồng trong việc thực 

hành nghi lễ lên đồng [43].               

Cùng quan điểm này, GS.TS. Ngô Đức Thịnh khẳng định:  
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Hiện nay, sự biến tướng trong nghi lễ hầu đồng dần được loại bỏ, 

nhưng nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn. Do đó, chúng ta cần có lực 

lượng quản lý, nghiên cứu có thể định hướng cho người dân nhận 

thức đúng, thực hành đúng nghi lễ đặc biệt này [44]. 

Là người trực tiếp thực hành nghi lễ, thanh đồng Nguyễn Tuấn Lâm 

(trụ trì Kim Giang Linh Từ, số 122 đường Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội) 

cho biết:  

Nghi lễ hầu đồng cổ truyền đóng vai trò trung tâm trong tín 

ngưỡng thờ Mẫu, thể hiện rõ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 

“Đền ơn đáp nghĩa” của người Việt. Những tín đồ, đệ tử của tín 

ngưỡng thờ Mẫu khi hành lễ nên “Tâm - Thiện - Nhân”, hướng 

tới những điều tốt đẹp. Các thanh đồng, đệ tử chỉ nên hầu đồng 

tại các đền, Phủ, am, miếu, điện thờ chính thống hoặc các điểm 

phối thờ; không nên tổ chức hầu đồng ở các đền, Phủ không thờ 

các vị thánh thần trong hàng Tam, Tứ Phủ. Thanh đồng khi hầu 

đồng phải trang nghiêm, phán truyền phải cầu cho quốc thái, dân 

an, trăm họ thái bình, an khang, thịnh vượng; tuyệt đối không 

phán truyền những điều phản cảm [44]. 

Liên quan vấn đề này, nhà nghiên cứu Phạm Tứ, Phó Giám đốc Trung 

tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đề xuất:  

Cần tăng cường các giải pháp nâng cao nhận thức và ý thức trách 

nhiệm chấp hành pháp luật của đội ngũ thực hành tín ngưỡng, làm 

cơ sở để định hướng cho các hoạt động tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, các hiện 

tượng mê tín dị đoan trong quá trình thực hành tín ngưỡng [45]. 

Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Phạm Tứ cũng cho rằng: 
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Cần nghiên cứu, đánh giá thường xuyên để nắm được những thay 

đổi của thực hành này cả tích cực và không tích cực để có biện pháp 

kịp thời phát huy hoặc điều chỉnh; kiên quyết xử lý vi phạm đối với 

các hành vi lợi dụng Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu để trục lợi, làm 

ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng tín đồ 

cũng như toàn xã hội,… [46]. 

Đồng tình quan điểm này, TS Lê Thị Minh Lý – Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam cũng cho rằng:  

Cần có các công trình nghiên cứu về Thực hành Tín ngưỡng thờ 

Mẫu trong đời sống đương đại để cập nhật liên tục các cách thức 

thực hành đang diễn ra, từ đó định hình đâu là giá trị cốt lõi của di 

sản, đâu là kế thừa sáng tạo, đâu là biến tướng, có nguy cơ làm mai 

một hay ảnh hưởng đến “danh”, “diện” của di sản này,… [46]. 

Thanh đồng Nguyễn Thị Thìn (quận Ba Đình) cũng cho rằng:  

Cần tuyên truyền, tập huấn kiến thức văn hóa cho ban quản lý 

các di tích, các ông đồng, bà đồng, con nhang, đệ tử để họ có 

định hướng khi thực hành. Bên cạnh đó, cần nghiêm cấm hầu 

đồng ở những di tích không phải nơi thờ Mẫu [46]. 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín 

ngưỡng dân gian, nên mặc dù có một số quy chuẩn nhất định, nhưng nhìn 

chung tín ngưỡng thờ Mẫu vẫn mang tính tự phát, chưa có tổ chức chặt chẽ. 

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này chủ yếu dựa vào Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo, song, chưa bao quát hết được đặc trưng của tín ngưỡng 

thờ Mẫu. PGS.TS. Nguyễn Thị Yên, Viện Nghiên cứu Văn hóa, cho rằng: 

“để tránh sự biến tướng, cần xây dựng quy chế thực hành nghi lễ. Đây là bộ 

khung cơ bản để phân biệt được sự đúng - sai trong thực hiện nghi lễ thờ 
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Mẫu” [47].. TS. Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - 

Hà Nội cũng có quan điểm:  

Bộ VHTT và DL cần có quyết định riêng về quản lý Nhà nước 

đối với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Trong văn bản này, có 

quy định trách nhiệm của người đại diện cơ sở thờ Mẫu và tổ 

chức thực hành nghi lễ thờ Mẫu,… Các tỉnh, thành phố cũng có 

quy chế cụ thể phù hợp tình hình. Về lâu dài, cần nghiên cứu lập 

Hội Thánh Mẫu, để xây dựng tổ chức nghề nghiệp - xã hội vững 

mạnh, thông qua đó, quản lý các hội viên hoạt động đúng chủ 

trương, chính sách của Nhà nước, bảo đảm duy trì bản sắc văn 

hóa của thờ Mẫu” [47]. 

 Như vậy, những ý kiến của các nhà nghiên cứu, một số nghệ nhân là 

cơ sở định hướng trong việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

của công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng trong 

thời gian tới. Tiếp thu ý kiến trên, cũng như trong quá trình nghiên cứu lĩnh 

vực quản lý nghi thức hầu đồng, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có một 

hệ thống các giải pháp hướng đến các nhóm đối tượng: cộng đồng (những 

người tham gia trực tiếp, gián tiếp tín ngưỡng thờ Mẫu) – người thực hành 

nghi thức (thanh đồng) – cán bộ quản lý văn hóa các cấp có liên quan. 

3.3. Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghi thức hầu đồng ở Phủ 

Thượng Đoạn 

3.3.1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức  

Chúng ta cùng thống nhất rằng ranh giới giữa giá trị văn hoá truyền 

thống trong thực hiện một nghi lễ tâm linh với việc mê tín dị đoan là rất khó 

phân định trong một số trường hợp. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng về nghi thức hầu đồng không những người dân đến với tín ngưỡng hiểu 



68 

 

  

đúng về những giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn nhằm hạn chế yếu tố mê tín, 

tránh bị kẻ xấu lợi dụng, trục lợi là điều rất cần thiết, bởi chỉ có nhận thức 

đúng thì mới có được hành vi không sai lầm. Theo quan sát và trải nghiệm 

thực tế nghi thức hầu đồng tại phủ Thượng Đoạn, chúng tôi đề xuất một số 

giải pháp sau: 

Thứ nhất, về phía cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn quận Hải An, 

phường Đông Hải 1 và tại cụm di tích phủ Thượng Đoạn cần có hiểu biết 

đúng về những giá trị tốt đẹp của nghi thức hầu đồng, từ đó đẩy mạnh tuyên 

truyền đến người dân và du khách bằng nhiều hình thức và nội dung phong 

phú, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao nhận thức của họ về nghi lễ thực hành tín 

ngưỡng thờ Mẫu. Cần xác định đây vừa là sinh hoạt văn hoá dân gian hội tụ 

nhiều giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp, vừa là nghi lễ tâm linh nhằm 

thoả mãn nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân. Điều này giúp 

định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực thi 

nghi lễ văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, hướng đến những giá trị nhân văn tốt 

đẹp của nghi lễ như tạo dựng niềm tin, tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sự 

tha thứ trong cuộc sống,... Hoạt động tuyên truyền này cần thực hiện ở nhiều 

hình thức, từ in tờ rơi, viết thành sách, cũng như tổ chức các buổi nói chuyện 

chuyên đề ở những buổi sinh hoạt cộng đồng ngay tại Phủ Thượng Đoạn. Bên 

cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cần tổ chức những buổi hội thảo 

khoa học liên quan đến lĩnh vực này, mời các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến 

trao đổi, làm rõ hơn về những biến đổi, những giá trị mang tính cốt lõi của 

nghi thức hầu đông không thể thay đổi, để giới ông/ bà đồng cũng được cập 

nhật, nâng cao hiểu biết của chính mình. Cùng với đó, ban tổ chức mời ngay 

những ông/ bà đồng có uy tín nói chuyện về những giá trị đích thức của nghi 

thức hầu đồng, cũng như những biểu hiện sai trái của những kẻ mượn danh tín 

ngưỡng để trục lợi. 
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Thứ hai, về phía những nhà nghiên cứu văn hoá, cần khẩn trương hoàn 

thiện và phổ biến rộng rãi hơn nữa những kết quả nghiên cứu về tín ngưỡng 

thờ Mẫu cũng như nghi thức hầu đồng, từ đó xây dựng và định hướng cho 

nhân dân thực hiện nghi thức này phù hợp với phong tục tập quán vừa bảo 

đảm sự tôn nghiêm, thành kính, chuẩn mực, cũng như vừa thuận tiện cho 

nhân dân trong thực hiện nghi thức.  

Thứ ba, cơ quan quản lý văn hóa cũng cần có những dự báo về khả 

năng tồn tại, phát triển và giao thoa, tiếp biến của nghi lễ cùng với sự phát 

triển kinh tế, xã hội để đề xuất những giải pháp giữ gìn, phát huy yếu tố tích 

cực, hạn chế yếu tố tiêu cực, góp phần thực hiện văn minh trong thực hiện 

sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh. 

Thứ tư, về phía những người tham gia nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu, cần nhận thức sâu sắc đây là một sinh hoạt văn hoá tinh thần, có ý nghĩa 

trong việc giải toả phần nào những ẩn ức nội tâm, góp phần làm thay đổi tâm 

trạng, tinh thần theo hướng tích cực, từ đó không đặt nặng vấn đề cầu xin, 

mua đổi trong việc hành lễ.  

Thứ năm, đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cần không ngừng tìm tòi, 

nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về tín ngưỡng thờ Mẫu cũng như nghi lễ hầu 

đồng, từ đó có cái nhìn đúng đắn về sinh hoạt văn hoá tâm linh nói chung, về 

thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng. Sao cho nhận thức đúng về tín 

ngưỡng thờ Mẫu là nét văn hoá tốt đẹp của dân tộc, thể hiện truyền thống 

uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái. Hoạt động diễn xướng thực hành 

nghi lễ hầu đồng có giá trị bởi tích hợp nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, 

mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần người Việt.  

Thứ sáu, cần giáo dục đối với đội ngũ những người hành nghề của 

tín ngưỡng này để cho họ hiểu rất rõ rằng tín ngưỡng này không chỉ là có 

lên đồng mà còn rất nhiều thứ của nó như lễ hội, sáng tạo văn chương,... 
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Điều này giúp cho các thành đồng cần phải bảo tồn những sắc thái cơ bản 

trong khăn áo truyền thống của các bậc tiền bối xưa. 

Thứ bảy, các cơ quan báo chí  sẽ là kênh quan trọng để giới thiệu, 

quảng bá rộng rãi về di sản hầu đồng cho công chúng trong và ngoài nước. 

Theo đó, báo chí sẽ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về di sản, từ đó những 

người thực hành sẽ chủ động tham gia vào quá trình bảo tồn, phát huy kế 

thừa, phát triển một cách đúng đắn. Việc tuyên truyền qua kênh này sẽ giúp 

chính thống hóa các thông tin liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi thức 

hầu đồng, giúp đội ngũ những người thực hành tín ngưỡng hiểu được 

những giá trị nhân văn cao đẹp, bản sắc văn hóa của người Việt; không 

phán truyền sai lệch, không trục lợi. Đồng thời, vinh danh, khuyến khích 

các cung văn giỏi, có công sưu tầm, truyền dạy hát văn, kết hợp với thủ 

nhang, thầy đồng gương mẫu trong thực hành đúng về di sản.. 

Chỉ khi đông đảo người dân có nhận thức đúng và thừa nhận nghi lễ 

hầu đồng là nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, thì vấn đề đặt ra cho các 

nhà nghiên cứu hay những người quan tâm đến nghi lễ hầu đồng là làm thế 

nào để nghi lễ này đi đúng quỹ đạo như vốn có của nó. Nhưng trước hết, đó 

vẫn là ý thức của các thanh đồng, cung văn bởi họ là những người thực 

hành nghi lễ, nắm giữ nghi lễ và giới thiệu giá trị văn hóa của Việt Nam 

đến với đông đảo nhân dân và cả ra thế giới. Theo đó, việc giữ gìn và phát 

huy những giá trị tốt đẹp trong nghi thức hầu đồng là trách nhiệm không 

chỉ của cơ quan quản lý văn hóa mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. 

Mục tiêu cần đạt được trong nhóm giải pháp này không chỉ giúp mọi người 

có nhận thức đúng đắn mà còn tiến tới loại bỏ dần những yếu tố mê tín dị 

đoan, có như thế, mới phát huy được hiệu quả tích cực của di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại mà chúng ta đang sở hữu. 
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3.3.2. Nhóm giải pháp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị đích thực 

của nghi lễ hầu đồng 

Từ thực trạng về sinh hoạt hầu đồng ở Phủ Thượng Đoạn, chúng tôi 

xin đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa của nghi 

lễ này trong đời sống, đó là: 

Việc xây dựng lại hoặc trùng tu Phủ Thượng Đoạn trong thời gian 

tới hướng đến việc mở rộng không gian di tích rộng rãi, thoáng đãng, để 

sau này các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng liên quan đến tục thờ Mẫu như 

hầu đồng có điều kiện phát huy. 

Hệ thống ban Công đồng cần có sự thống nhất về cách bài trí trong 

cùng một địa phương, tránh có sự xuất hiện các nhân vật lịch sử mới trong 

điện thờ Mẫu ở Phủ Thượng Đoạn.  

Giữa các ông/ bà Đồng sinh hoạt ở Phủ Thượng Đoạn cần thành lập 

bản hội, để tăng cường sự đòan kết nhất trí, cũng như xây dựng mối quan 

hệ thân thiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt, thông bản hội góp 

phần tuyên truyền làm việc công đức, xây dựng các hội nghề nghiệp của 

các tín chủ để giúp đỡ nhau trong  việc làm ăn, nuôi dạy con cái.  

Ban Quản lý di tích Phủ Thượng Đoạn, Ban Khánh tiết và bản hội 

cần sớm xây dựng một quy ước chung cho việc tổ chức nghi lễ hầu đồng, 

từ lễ vật, hàng mã, phục trang, hóa trang, múa, âm nhạc, cách thức ban phát 

lộc thánh,… để tiến tới xây dựng những giá hầu thanh lịch và lịch sự, tránh 

phô diễn, khoe trương quá mức. 

Các đơn vị hữu quan trong công tác quản lý Phủ Thượng Đoạn cần 

có sự thống nhất trong việc xây dựng bản quy chế, quy ước chung cho các 

bản hội giống như luật định, để từ đó làm cơ sở đoàn kết quy tụ các thanh 

đồng, các con nhang đệ tử, góp phần làm lành mạnh hóa sinh hoạt văn hóa 

thờ Mẫu tại Phủ. 
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Công tác sưu tầm, nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu, cũng như nghi 

thức hầu đồng ở Phủ Thượng Đoàn cần tiếp tục triển khai nhằm đi đến làm 

sáng tỏ hơn những nét đẹp trong nghệ thuật hầu đồng, quảng bá hơn nữa 

trong đời sống tín ngưỡng ở địa phương, phục vụ nhu cầu của các tầng lớp 

khác nhau trong xã hội. 

Cần xây dựng quy ước cho việc tổ chức nghi thức hầu đồng để Tín 

ngưỡng thờ Mẫu giữ được những giá trị truyền thống và phù hợp với thuần 

phong mỹ tục. Quy ước này cần cụ thể từ lễ vật cung tiến, hàng mã, phục 

trang, hóa trang, vũ đạo, âm nhạc cho đến cách thức ban phát lộc thánh,… 

Đây sẽ là tiêu chí giúp cho những người thực hành nghi thức hầu đồng 

tránh phô diễn, khoe khoang giàu có, trục lợi cá nhân trong các hoạt động 

liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu. Điều này cũng giúp cho hạn chế thấp 

nhất việc biến dạng từ động tác đến lời hát văn, đặc biệt là không được 

thương mại hóa và nếu như thế thì nó sẽ làm mất đi giá trị của văn hóa 

truyền thống Việt Nam. Quy ước này cũng giúp cho những người tham dự 

các vấn hầu hiểu đúng về bản chất, cũng như ý nghĩa của hầu đồng trong 

tín ngưỡng thờ Mẫu. Cùng với đó, cơ quan quản lý văn hóa các cấp trên địa 

bàn cũng có cơ sở để tuyên truyền và quản lý, điều chỉnh cũng như góp ý 

kiến chứ không thể quản lý một cách thô bạo được vì văn hóa tín ngưỡng 

rất tế nhị và tâm linh 

Như vậy, bảo tồn phát huy nét đẹp trong nghi lễ hầu đồng ở Phủ 

Thượng Đoạn của người Việt là một việc làm thiết thực, góp phần giữ gìn 

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa và toàn 

cầu hóa. Công việc này đòi hỏi sự đóng góp công sức của nhiều người mà 

hơn ai hết các thanh đồng với tư cách là những người trong cuộc cần có 

nhiều nỗ lực nhất. Sự quan tâm của nhiều đối tượng như nhà quản lý, nhà 

nghiên cứu, giới thanh đồng,… sẽ là một cách để giúp cho nghi thức hầu 
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đồng ngày một khẳng định vị trí của mình trong đời sống tinh thần của 

người dân, và đặc biệt là khẳng định giá trị của tục thờ Mẫu trong văn hóa 

Việt Nam.                                                              

3.3.3. Nhóm giả i pháp về  tổ  chứ c các hoạ t đ ộ ng trình 

diễ n nghi thứ c hầ u đ ồ ng. 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bảo tồn đúng giá trị truyền thống khi 

thực hành nghi lễ hầu đồng, tránh đi yếu tố thương mại hóa và sân khấu 

hóa làm sai lệch trong nghi lễ hầu đồng như đã từng diễn ra? 

 Vấn đề này cũng được đặt ra trong nghiên cứu của đề tài bởi qua 

quan sát thực tiễn tại Phủ Thượng Đoạn và nghiên cứu văn bản, chúng tôi 

nhận thấy rằng yếu tố “cá nhân” tạo nên sự đa dạng, hấp dẫn của nghi thức 

hầu đồng, hay có thể thấy rằng không một ông/ bà đồng nào có một buổi 

hầu giống nhau, và chỉ thống nhất trong diễn trình mà thôi. Chính điều này 

đã dẫn đến một số nhận thức chưa đúng là nghi thức hầu đồng có tính khá 

tùy tiện. 

 Để giải quyết vấn đề này, qua tham khảo các ý kiến của một số 

chuyên gia, chúng tôi cho rằng điều cốt lõi nằm ở chính những người 

thường xuyên thực hành di sản, trực tiếp là các thanh đồng. Theo đó, đội 

ngũ này cần có tâm thành, lòng thiện, không lợi dụng nghi lễ hầu đồng để 

hành nghề mê tín dị đoan, trục lợi cá nhân. Cùng với đó, các bản hội cần  

thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa các thanh đồng, 

những người thực hành nghi lễ, với người quản lý, người trông coi Phủ 

Thượng Đoạn để tìm một tiếng nói chung thống nhất, tìm những bộ trang 

phục phù hợp và chuẩn nhất cho việc thực hành nghi lễ; thậm chí nghiên 

cứu và đưa ra bộ tài liệu với những thông tin tri thức chuẩn mực nhất về tín 

ngưỡng thờ Mẫu, về cách thực hành nghi lễ,... Chỉ làm được điều này mới 
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tránh được sự lai căng, biến tướng trong chính nghi thức hầu đồng trên 

cùng một địa bàn, từ trang phục, động tác, lời văn,… Về vấn đề này, ông 

Phạm Văn Giao, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ thờ Mẫu và hát Văn Hải Phòng 

cho rằng:  

Các thành đồng cần phải bảo tồn những sắc thái cơ bản trong 

khăn áo truyền thống của các bậc tiền bối xưa. Việc phát huy cần 

đúng mức độ để không bị biến thái. Đồng thời, các thanh đồng 

vẫn phải dựa vào những câu hát văn miêu tả trang phục của các 

vị thánh để có sắc màu, hình thái trang phục cho phù hợp, không 

nên thay đổi theo ý thích riêng của mình [phỏng vấn ngày 27 

tháng 10 năm 2017]. 

Tại buổi Giao lưu và tọa đàm khoa học về “Nghi lễ hầu đồng cổ 

truyền - Bảo tồn và phát triển trong tín ngưỡng thờ Mẫu”, ông Vũ Công 

Hội, Vụ trưởng Vụ Văn hóa (Ban Tuyên giáo Trung ương) chia sẻ:  

Hy vọng trong thời gian tới, công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

Nghi lễ hầu đồng cổ truyền sẽ đạt được những bước tiến vững 

chắc, để hầu đồng trở thành nét văn hóa riêng của Việt Nam, 

đồng thời từng bước đưa nghi lễ này trở lại với giá trị văn hóa 

vốn có của nó.  

[48]. 

Cùng với đó, cơ quan quản lý văn hóa các cấp cần nghiên cứu ban 

hành các quy định về tổ chức thực hiện nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu tại các cửa đền, cửa Phủ như hạn chế tung tiền khi phát lộc, nghiêm 

cấm dâng cúng, đốt vàng mã, quy định thời gian, thời lượng của mỗi buổi 

lễ, quy định về sử dụng đàn, lời hát, điệu múa, trang phục phù hợp với nghi 

lễ truyền thống,... Trước mặt, ban Quản lý di tích, ban Khánh tiết Phủ 

Thượng Đoạn cần thực hiện nghiêm túc đối với hoạt động diễn xướng 
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trong thực hành nghi lễ hầu đồng, tuyệt đối không cho phép những đối 

tượng lợi dụng tín ngưỡng để lừa đảo, mất mất đi hình ảnh đẹp của loại 

hình nghi thức hầu đồng trong sinh hoạt tín ngưỡng tại địa phương. Đẩy 

mạnh thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động những người hành nghề 

thày bói, thày cúng, các thanh đồng cần tuân thủ các quy định của pháp luật 

và thực hiện tâm phúc của những người "được" và "có khả năng" thực hiện 

việc tâm linh. Điều này phù hợp với nội dung văn bản số 618 mà Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành, trong đó yêu cầu các Sở Văn hoá – 

Thể thao/Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố chấn chỉnh 

việc thực hiện hoạt động hầu đồng tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trong 

cả nước. Ông Vũ Trọng Thăng, thủ nhang Phủ Thượng Đoạn cho rằng, đây 

là một văn bản rất kịp thời để chấn chỉnh các hành vi làm biến tướng di sản 

văn hoá phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam tứ phủ của người 

Việt. Theo ông Thăng, hầu đồng là một nghi lễ mang tính linh thiêng, chỉ 

diễn ra ở những điểm thờ tự tôn nghiêm và những di tích tâm linh. Vì thế, 

việc mang hầu đồng ra khỏi các không gian ấy sẽ khiến cho nghi lễ này ít 

nhiều bị biến tướng và bị lợi dụng. Điều này làm ảnh hưởng không ít đến 

sự tôn nghiêm của đạo Mẫu và khiến văn hoá truyền thống bị lệch chuẩn. 

3.3.4. Nhóm giải pháp về tăng cường kiểm tra, giám sát  

Bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phủ 

Thượng Đoan, cũng như trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ là công việc 

lâu dài và đầy khó khăn khi thời gian vừa qua, thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu bộc lộ nhiều hạn chế. Giữa năm 2017, Bộ VHTT&DL đã triển khai 

Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa 

thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam Phủ của người Việt. Song để chương 

trình đi đúng mục đích cần có tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của 
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cả các cơ quan quản lý văn hóa, các tổ chức xã hội và cộng đồng tại chính 

địa bàn. 

Về cơ bản, quận Hải An cần xây dựng quy chế quản lý hoạt động 

thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, quy định rõ hoạt động của Phủ Thượng 

Đoạn, trách nhiệm của thủ nhang, đồng thầy đối với thực hành tín ngưỡng, 

nghi lễ hầu đồng tại đây. Bản Quy chế này cần phổ biến rộng rãi để các 

đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội hiểu rõ về tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ 

hầu đồng, đồng thời hỗ trợ, giám sát các ban quản lý, thủ nhang và đồng 

thầy làm tốt hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu theo quy định. Bên cạnh việc 

hướng dẫn, tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản 

thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trong cộng đồng, chính quyền phường Đông 

Hải 1 cũng cần tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra, trao đổi với người 

dân để nắm bắt sớm tình hình, tránh để bị động hay chạy theo giải quyết 

khi có sự việc sai phạm. Trong đó lưu ý việc kẻ xấu lợi dụng tín ngưỡng 

thờ Mẫu, hầu đồng để trục lợi, mê tín. Đồng thời, khuyến khích những 

nghệ nhân hát văn cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ, tôn 

vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực 

hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Đó cũng là những giải 

pháp để giúp cho tín ngưỡng thờ Mẫu ngày một khẳng định vị trí của mình 

trong đời sống tinh thần của nhân dân. 

 Với chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa trên địa bàn Hải Phòng, 

thời gian tới, Sở VHTT Hải Phòng cần có những hành động thiết thực hơn 

nữa nhằm định hướng bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của tín 

ngưỡng thờ Mẫu, ngăn chặn hiện tượng biến tướng, mê tín trong thực hành 

nghi lễ hầu đồng qua việc thành lập các đoàn kiểm tra văn hóa theo chuyên 

đề, thời gian kiểm tra đột xuất, không báo trước, kể cả ngoài giờ hành 

chính. Đây cũng là nội dung triển khai hiệu quả và nghiêm túc Chương 
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trình hành động quốc gia bảo vệ di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu 

Tam phủ của người Việt đã được Bộ VHTTDL công bố, Bộ VHTTDL yêu 

cầu Sở VHTT/Sở VHTT&DL các địa phương kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh 

các hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật 

thể Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, cụ thể: 

Chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ Mẫu hoặc di tích thờ 

Mẫu; không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất 

một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người thực hành về 

giá trị của di sản, qua đó khuyến cáo hạn chế việc sử dụng nhiều vàng mã 

và đồ lễ đắt tiền để chia, phát lộc trong lễ hầu đồng. 

Ngăn chặn, xử lý hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin 

của nhân dân để trục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm 

linh, tinh thần của cộng đồng. 

Tiểu kết  

Trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, nghi thức hầu đồng 

là nghi lễ chính và là trung tâm của di sản. Loại hình nghi thức này rất 

phong phú thể hiện nhiều nét đẹp của văn hóa tâm linh mang tính dân tộc 

cao, đây thực chất là hình thức diễn xướng dân gian, thể hiện đức tin về sự 

giáng, nhập của các vị thần. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố ảnh hưởng của 

vùng miền, thay đổi theo từng giai đoạn xã hội nói chung và từng cá nhân 

nói riêng nên trong nghi lễ thưc hành có nhiều điểm chưa đồng nhất. Chính 

vì thế chúng ta đã và đang nghiên cứu từ thực tế cuộc sống để có những 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thực hành tín ngưỡng 

thờ Mẫu cho phù hợp với xã hội đương đại mà vẫn giữ được bản sắc và các 

giá trị văn hóa đặc sắc của nghi lễ Hầu đồng.  
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Qua thực kết quả nghiên cứu thực trạng ở chương 2, luận văn đã tìm 

hiểu và đề cập đến các nội dung: xu hướng biến đổi và những yếu tố tác 

động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghi thức hầu 

đồng. Định hướng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghi 

thức hầu đồng trong bối cảnh hiện nay. Từ đó, luận văn đưa ra những đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa của nghi thức hầu đồng ở Phủ Thượng Đoạn. Cụ thể: Tuyên 

truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đội ngũ thực hành 

tín ngưỡng, cán bộ văn hóa các cấp hiểu được những giá trị nhân văn cao 

đẹp, bản sắc văn hóa của di sản, không lợi dụng kiếm lợi, lôi kéo và xúi 

giục người khác thực hiện những hành vi mê tín dị đoan. Những kiến thức 

liên quan đến di sản sẽ được phổ biến rộng rãi để cộng đồng có thông tin 

đầy đủ, hiểu biết đúng. Qua đó, cộng đồng chủ động tham gia vào quá trình 

bảo tồn, phát huy giá trị di sản một cách đúng đắn. Cùng với đó, cơ quan 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa tăng cường hoạt động kiểm tra, 

giám sát để sớm ngăn chặn và kiên quyết xử lý vi phạm đối với các hành vi 

lợi dụng di sản để trục lợi, kiếm tiền, lợi dụng niềm tin vào các vị thánh của 

người dân để tuyên truyền, cổ súy cho những hoạt động gây chia rẽ các thủ 

nhang, đồng đền, làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng 

đồng tín đồ di sản. 
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KẾT LUẬN 

Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt thể hiện truyền thống yêu nước, 

uống nước nhớ nguồn. Điều này được chứng minh qua hệ thống các vị thần 

trong điện thần Tam phủ, Tứ phủ, trong đó nhiều vị vốn là những nhân vật 

lịch sử như Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Xí,... Sau một thời 

gian bị cấm đoán, dị nghị... hiện hoạt động văn hóa tâm linh đặc trưng của 

đồng bằng Bắc Bộ này đã lan tỏa ở nhiều nơi trên đất nước,... Thậm chí tín 

ngưỡng thờ Mẫu còn có mặt ở nhiều nước trên thế giới, nơi có cộng đồng 

người Việt sinh sống. Những năm gần đây, nhiều địa phương liên tục tổ 

chức các kỳ Liên hoan diễn xướng chầu văn, thu hút hàng trăm thanh đồng, 

cung văn tham gia. Điều đáng mừng là hầu hết các nhóm cung văn, thanh 

đồng hiện có thể tự thân tồn tại bằng nguồn kinh phí xã hội hóa,... 

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi thức hầu đồng là nghi lễ chính, có 

vị trí trung tâm của tín ngưỡng. Đây là một hình thức diễn xướng dân gian, 

thể hiện đức tin về sự giáng/nhập của các vị thần trong điện thần của tín 

ngưỡng. Các giá đồng bao gồm hát văn, trang phục, múa thiêng được kết 

hợp một cách hài hòa, thể hiện giáng đồng của các vị thánh mang tính tâm 

linh và biểu tượng. Tuy nhiên, qua nghiên cứu về nghi thức hầu đồng tại 

phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng, cũng như một số đền, phủ có hoạt động thực hành tín ngưỡng này, 

đã đặt ra một số vấn đề liên quan đến nghi thức này như sự biến dạng từ 

đội ngũ ông/ bà đồng, cung văn cho đến trang phục, cách thức diễn xướng 

(múa và phán truyền).  Điều này đặt ra cần có sự quản lý nghi thức này tại 

phủ Thượng Đoạn theo tinh thần chung của Bộ VHTT và DL, cũng như 

yêu cầu cấp bách của địa phương trên tinh thần phát huy giá trị của di sản 

văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại. Theo đó, những biểu hiện 

thương mại hóa di sản nhất thiết phải bị phê phán, loại trừ bằng việc nâng 
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cao nhận thức, xây dựng các chuẩn mực khi thực hành tín ngưỡng, để từ đó 

giúp cho người dân thấu hiểu cặn kẽ những giá trị tốt đẹp của di sản, từ đó 

để mỗi người theo tín ngưỡng với tầm lòng thuần phác, hồn hậu và hướng 

đến những điều thiêng liêng nhất của tín ngưỡng. 

Để làm được điều này, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan 

có liên quan, từ Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng, phòng Văn hóa thông tin 

quận Hải An, cho đến Ban Quản lý di tích; Ban Khánh tiết,… Tuy nhiên, 

kết quả nghiên cứu của luận văn cũng chỉ ra rằng, điều quan trọng nhất vẫn 

chính vai trò chủ nhân của di sản, đội ngũ những người thực hành di sản, 

cũng như cộng đồng những người đi theo tín ngưỡng thờ Mẫu. Bởi chỉ khi 

những thủ nhang, thanh đồng ở khắp mọi miền tổ quốc nhận thức rõ giá trị 

di sản, thực hành di sản với cái tâm trong sáng thì chắc chắn nghi thức thực 

hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ sẽ được bảo tồn, và phát huy những giá 

trị tốt đẹp./. 
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