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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Âm nhạc là sự phản chiếu đời sống tinh thần, lịch sử phát triển và 

tâm hồn của một đất nước, một dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử 

dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam vẫn bảo tồn và phát huy được 

những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mang đặc trưng riêng có của con 

người Việt Nam. Cùng với các dân tộc trên toàn thế giới, âm nhạc Việt 

Nam đã có một truyền thống rất lâu đời. Ngay từ xa xưa người Việt cổ đã 

say mê âm nhạc và coi âm nhạc là nhu cầu trong đời sống. Thông qua âm 

nhạc, con người bộc lộ và gửi gắm những tâm tư tình cảm, đưa ra các 

những lời răn dạy khuyên bảo thế hệ sau về những đạo lý làm người trong 

cuộc sống. Không chỉ có vậy, âm nhạc còn là nguồn sức mạnh cổ vũ tinh 

thần trong lao động và trong chiến đấu, để giao tiếp với thế giới thần linh 

trong tâm tưởng hay để mơ tới một cuộc sống tương lai tươi đẹp. Trải qua 

bao nhiêu năm biến thiên, cho đến ngày nay âm nhạc cổ truyền Việt Nam 

vẫn còn lưu giữ một kho tàng các làn điệu dân ca, dân vũ, các nhạc khí dân 

tộc từ thô sơ đến phức tạp rất phong phú và đa dạng. 

 Từ bao đời nay, hát chầu văn luôn được coi là một trong những thể 

loại nghệ thuật âm nhạc truyền thống đặc sắc, mang những đặc trưng của 

âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Theo dòng lịch sử của thời gian, nghệ thuật 

hát chầu văn vẫn tồn tại và giữ được chức năng thực hành xã hội của nó, 

(mặc dù nó đã được đưa lên sân khấu biểu diễn với những biến tấu trong ca 

từ). Hát văn có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động thực hành Tín 

ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Nó đã góp phần giúp cho hoạt động hầu 

đồng có sự thăng hoa, là những giao cảm giữa cô đồng, cậu đồng với thế 

giới thần linh. Nhưng để định hình như một thành tố đóng vai trò chính yếu 

trong tín ngưỡng với trữ lượng lớn cả về số lượng và chất lượng nghệ thuật 
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như hát chầu văn thì không phải loại hình nghệ thuật âm nhạc nào cũng làm 

được. Là một giáo viên âm nhạc, học viên đã được học và tham gia các 

chuyến đi thực tế và nhận thấy hiện nay âm nhạc cổ truyền Việt Nam vẫn 

chưa nhận được sự quan tâm bảo vệ, phát triển một cách toàn diện từ thế hệ 

trẻ. Rất nhiều thể loại âm nhạc dân gian nói chung và hát chầu văn nói 

riêng có lẽ đang dần bị mai một. Để hát chầu văn, một di sản văn hóa dân 

tộc trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, học viên tự nhận thấy vai trò và trách 

nhiệm của mình phải gìn giữ và phát triển nghệ thuật này. 

Học sinh THCS là lứa tuổi đang dần phát triển cả về tâm sinh lý, các 

em đang dần hình thành những kỹ năng, kinh nghiệm cũng như tích lũy 

nguồn kiến thức cho bản thân. Tại trường THCS Thanh Mai các bạn học 

sinh vẫn được học môn âm nhạc, trong đó có nhiều bài dân ca các miền. 

Tuy nhiên hát chầu văn chưa được đưa vào chương trình dạy học chính 

khóa và hoạt động ngoại khóa. 

 Hiện nay, Trường THCS Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ngoài giờ học âm nhạc chính khóa trên lớp, học sinh chưa được tham gia 

học ngoại khóa âm nhạc. Bên cạnh đó, trường THCS Thanh Mai nằm trên 

địa bàn có nhiều đền, chùa thường xuyên diễn ra các lễ hội, hoạt động hầu 

bóng, vì vậy học sinh được tiếp cận xem và nghe nhiều làn điệu chầu văn, 

điều ấy giúp cho học sinh đến gần hơn với hát chầu văn. Việc đưa hát chầu 

văn vào hoạt động ngoại khóa một mặt sẽ lưu giữ và phát triển thể loại 

nghệ thuật này, mặt khác sẽ giúp học sinh có thêm những trải nghiệm mới 

trong mỗi tiết học ngoại khóa. 

Chính vì vậy, để đưa hát chầu văn vào những tiết học ngoại khóa 

hiệu quả nhất cần có những nghiên cứu và trải nghiệm thực tế. Xuất phát từ 

những nhận thức trên tôi chọn hướng nghiên cứu đề tài luận văn: “Đưa hát 

chầu văn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc cho học sinh Trường 

THCS Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội”. 
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2. Lịch sử nghiên cứu  

 Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu, công trình 

nghiên cứu khoa học, học viên nhận thấy một số tài liệu có liên quan trực 

tiếp đến vấn đề nghiên cứu trong đề tài, có thể kế thừa, học hỏi. Đó là các 

tài liệu sau:  

- Bùi Đình Thảo (1998), Hát Chầu văn, Nxb Âm nhạc. Trong cuốn 

này tác giả đã chỉ ra nguồn gốc lịch sử của nghệ thuật hát chầu văn, nghi 

thức hát chầu văn, nội dung các văn bản các giá văn cổ truyền, nhạc cụ 

dùng trong hát văn,... Cùng với đó trong cuốn này tác giả đã có những cái 

nhìn mới mẻ về đặc điểm của hát chầu văn và đưa ra những làn điệu chầu 

văn điệu hát chầu văn cả những làn điệu gốc chính cách và những làn điệu 

biến cách. 

- Thanh Hà (1995), Âm nhạc hát văn, Nxb Âm nhạc. Trong cuốn này 

tác giả đã phân tích các hình thức đoạn nhạc, các liên khúc hát văn, về điệu 

thức, nhân tố phức điệu và nhân tố tiết tấu trong mối quan hệ giữa nhạc hát 

và nhạc đệm. Tác giả đã đưa ra một số khái niệm mới như: quãng trung, 

điệu thức trung. Bên cạnh đó tác giả đã thêm những tư liệu ghi âm  của 

những nghệ nhân nổi tiếng giai đoạn 1965 đến 1972 giúp người đọc có cái 

nhìn trực quan với các làn điệu chầu văn.  

- Hà Thị Hoa (2014), Nhập môn âm nhạc cổ truyền, Nxb Âm nhạc. 

Tác giả đã đưa ra một số khái niệm và thuật ngữ về âm nhạc cổ truyền, 

cùng với đó là đi vào lược sử âm nhạc cổ truyền Việt Nam qua các thời kì. 

Cũng trong cuốn sách này tác giả đã đi sơ lược các vùng dân ca ở nước ta  

và đi tìm hiểu một số thể loại ca hát cổ truyền như hát ru, hát xoan, hát 

quan họ, hát chầu văn, hát xẩm,…. Tác giả cũng đã đi tìm hiểu một vài 

nhạc khí tiêu biểu của người Việt, cuối cùng là một số loại âm nhạc cổ 

truyền trong sân khấu truyền thống Việt Nam. Trong cuốn này tuy chưa 

giới thiệu sâu về nghệ thuật hát chầu văn nhưng tác giả đã khái quát khá 
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sâu sắc về loại hình nghệ thuật này để người đọc có thể hiểu được những 

nét cơ bản về nghệ thuật hát chầu văn. 

- Nguyễn Văn Chính (2015), Những làn điệu hát chầu văn thông 

dụng và các bản văn hầu bóng, Nxb Khoa học xã hội. Trong cuốn này tác 

giả không chỉ tìm hiểu những đặc trưng về hát chầu văn mà còn giới thiệu 

những làn điệu hát văn thông dụng để người đọc có cái nhìn tổng quan hơn 

về các tác phẩm hát chầu văn. 

-Hồ Thị Hồng Dung (2017), Âm nhạc hát văn hầu ở Hà Nội, Luận án 

tiến sĩ âm nhạc học. Trong cuốn này tác giả đã đề cập đến vấn đề hát văn 

hầu được hình thành trên nhiều thang âm điệu thức khác nhau để thấy được 

hát chầu văn hình thành trên các thang âm điệu thức và tương ứng với các 

điệu Cung, Thương, Chủy, Vũ, Oán giúp học viên có thêm cơ sở lý luận để 

nghiên cứu nghệ thuật chầu văn. 

 Những cuốn sách, đề tài nghiên cứu  trên đây  tuy không nghiên cứu 

về vấn đề “ Đưa hát chầu văn vào hoạt động ngoại khóa của Trường THCS 

Thanh Mai”,  song  sẽ là cơ sở  lý luận đầy tin cậy để học viên yên tâm học 

hỏi, kế thừa khi tiến hành nghiên cứu luận văn của mình. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu một số làn điệu hát chầu văn để đưa vào hoạt động ngoại 

khóa âm nhạc cho học sinh Trường THCS Thanh Mai, huyện Thanh Oai, 

Hà Nội. Từ đó giúp học sinh trung học nâng cao nhận thức về âm nhạc hát 

văn, giúp các em thêm yêu trọng, tự hào về di sản nghệ thuật truyền thống 

mà cha ông để lại. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

tại trường THSC Thanh Mai 

- Tìm hiểu về nghệ thuật và đặc điểm âm nhạc trong hát chầu văn 
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- Xây dựng tiết học đưa chầu văn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc. 

đồng thời đưa ra một số kiến nghị giúp học sinh hứng thú hơn với hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Biện pháp đưa hát chầu văn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc cho 

học sinh Trường THCS Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Một số làn điệu hát văn phù hợp với nhận thức của lứa tuổi học 

sinh THCS 

Thực nghiệm trên khối 8 tại trường THCS Thanh Mai, huyện Thanh 

Oai, Hà Nội trong năm học 2016-2017. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Sưu tầm tài liệu: để tìm hiểu về nghệ thuật hát văn, với việc sử 

dụng phương pháp này sẽ giúp cho quá trình tiến hành nghiên cứu có kết 

quả tốt hơn. Viêc sưu tầm tài liệu sẽ giúp cho tác giả có cái nhìn khách 

quan có thể học hỏi được các nội dung, kết quả của các nghiên cứu đi 

trước. Phương pháp này có vai trò rất quan trọng trong việc tổng quan 

nghiên cứu, cũng như việc tham khảo để đi tìm hiểu những nội dung đặc 

điểm các làn điệu hát chầu văn trong đề tài. 

- Phân tích, tổng hợp, so sánh: đây là phương pháp được sử dụng 

nhiều trong các nghiên cứu, phương pháp này giúp cho các vấn đề nghiên 

cứu trong đề tài được làm rõ. Bên cạnh đó, nhờ phương pháp này đã giúp 

cho tác giả sẽ tìm ra được những phát hiện mới cho đề tài. 

- Khảo sát, phỏng vấn: đây là phương pháp cơ bản trong nghiên cứu 

khoa học, phương pháp này được sử dụng nhiều nhất trong ngành Xã hội 

học. Vận dụng phương pháp này vào đề tài này để đi tìm hiểu thực trạng 
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nhận thức cũng như nhu cầu của học sinh THCS tại Trường THCS Thanh 

Mai, để từ đó có thể xây dựng chương trình thực nghiệm sao cho phù hợp 

với thực tiễn. 

- Thực nghiệm sư phạm: là phương pháp rất quan trọng của nghiên 

cứu này, áp dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm sao cho phù hợp để 

có thể cho kết quả tốt nhất. Từ đó, có thể đưa ra tính khả quan của việc đưa 

đề tài vào thực tế và có thể đưa ra các giải pháp, kiến nghị sao cho phù hợp.  

Tóm lại, mỗi phương pháp đều có vai trò nhất định trong nghiên cứu, 

tuy nhiên cần áp dụng các phương pháp sao cho phù hợp để đạt kết quả tốt 

nhất. Chính vì vậy ở đề tài này tác giả không sử dụng các phương pháp một 

cách cứng nhắc mà luôn có sự linh hoạt kết hợp giữa các phương pháp. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Đưa hát chầu văn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường 

THCS Thanh Mai là một hoạt động mới. Với mong muốn giới thiệu một số 

làn điệu trong nghệ thuật hát văn tới học sinh THCS để các em biết đến và 

thêm yêu nghệ thuật truyền thống nói chung và chầu văn nói riêng. Từ kết 

quả của luận văn tác giả mong muốn sẽ được áp dụng và một số trường 

khác trên địa bàn huyện Thanh Oai. 

 Chầu văn là một loại hình nghệ thuật cổ truyền và cũng có hình thức 

biểu diễn đặc trưng, vì vậy sẽ giúp học sinh hiểu biết và gần gũi với loại 

hình nghệ thuật này. Tương lai lâu dài sẽ lưu giữ và bảo tồn được những 

giá trị truyền thống, đưa chầu văn trở nên thân thuộc hơn. 

7. Bố cục của luận văn 

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

văn gồm 2 chương:  

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

tại trường THCS Thanh Mai 

Chương 2: Dạy hát chầu văn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc 
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 Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG THCS THANH MAI 

 

1.1. Các khái niệm của đề tài 

1.1.1. Âm nhạc cổ truyền 

   Về khái niệm âm nhạc cổ truyền, có nhiều cách giải thích khác 

nhau. Theo tác giả Thụy Loan: “Âm nhạc cổ truyền Việt Nam (ở thời kỳ 

hiện đại) là tổng thể những di sản âm nhạc đã hình thành và phát triển trong 

quá khứ ở nước ta - kể từ thời phong kiến trở về trước, còn được lưu truyền 

cho tới nay mà chưa bị ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây”... “Âm nhạc 

cổ truyền Việt Nam bao gồm hai thành phần cơ bản: âm nhạc dân gian, âm 

nhạc cung đình bác học, trong đó âm nhạc dân gian là nền tảng của âm 

nhạc dân tộc” [17, tr.10]. 

 Nhóm tác giả cuốn Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, Quyển 2, 

Nhạc cổ truyền lại viết:  

 Nhạc cổ truyền được coi là tầng nền cơ bản, gắn bó với hàng 

nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Theo mặt 

cắt lịch đại, Âm nhạc cổ truyền là toàn bộ vốn âm nhạc được sinh 

ra từ cuối thời kỳ phong kiến trở về trước, đó là một phong cách 

nghệ thuật với hệ thống đặc trưng gọi là phong cách cổ truyền 

dân tộc… [25; tr.5]. 

   Như vậy, có thể thấy hai cách giải thích trên khá tương đồng. Qua 

tìm hiểu, đọc tài liệu, học viên hiểu về khái niệm âm nhạc cổ truyền như 

sau: Âm nhạc cổ truyền là toàn bộ vốn âm nhạc dân tộc được sinh ra chủ 

yếu từ cuối thời kỳ phong kiến trở về trước, được sáng tác theo phong cách 

dân gian, mang đặc trưng thể loại.   
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1.1.2. Hát chầu văn 

Hát chầu văn là một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, là 

một phần quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của văn hóa Việt Nam.  

 Hát văn còn gọi là chầu văn (miền Bắc) hay hát bóng rỗi (miền Nam), nằm 

trong nghệ thuật ca hát cổ truyền của người Việt, do tộc người Kinh sống ở 

vùng châu thổ Bắc Bộ sáng tạo và nuôi dưỡng. Thời kỳ thịnh vượng nhất 

của hát chầu văn là cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Từ năm 1954, hát chầu 

văn dần dần mai một vì hầu đồng trong đó có hát văn bị cấm do bị coi là mê 

tín dị đoan. Đến đầu những năm 1990, nhờ có nghị quyết TW5 của Đảng về 

việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hát 

chầu văn được phục hồi và phát triển [7, tr.75 -  76].  

1.1.3. Làn điệu 

     Làn điệu là một bài hát hay bài đàn tạo ra được tính điển hình, 

tính khái quát cao có sự thống nhất giữa thơ với nhạc. Để khắc họa chân 

dung, tính cách, công lao của các vị thánh, hát văn đã vận dụng một hệ 

thống làn điệu phong phú, các làn điệu trong hát chầu văn không hề bị 

“đóng khung” mà vẫn tiếp tục được bổ sung bằng cách “chầu văn hóa” 

những điệu dân ca của nhiều vùng trong cả nước. 

1.1.4. Thang âm, điệu thức 

1.1.4.1. Thang âm 

Thang âm là chuỗi các âm sắp xếp theo trật tự cao độ thường từ thấp 

đến cao [39, tr. 61]. 

1.1.4.2. Điệu thức 

Điệu thức là chuỗi âm trong đó mỗi âm đều có vai trò và vị trí xác 

định. [39, tr. 61]. 

1.1.3.3. Điệu thức 5 âm 

     Điệu thức 5 âm là điệu thức gồm 5 bậc âm sắp xếp theo thứ tự từ 

thấp đến cao và theo một quy luật nhất định. Âm nhạc dân gian của nhiều 
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nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật bản, Ấn Độ, Triều Tiên, một số 

nước Trung Á, Việt Nam… đều có sử dụng loại điệu thức này. 

1.1.5. Dạy học và Phương pháp dạy học 

1.1.5.1. Dạy học 

 Dạy học là một quá trình trau dồi, trao đổi kiến thức giữa người dạy 

và người học. Quá trình này gồm hai hoạt động không thể tách rời nhau là 

hoạt động dạy (của thầy) và hoạt động học của (trò). Quá trình dạy học 

luôn bao gồm các vấn đề như mục đích, nhiệm vụ dạy học; chủ thể, đối 

tượng dạy học; nội dung dạy hoc; phương pháp dạy học; hình thức tổ chức 

dạy học; phương tiện dạy học; điều kiện và kết quả dạy học. 

1.1.5.2. Phương pháp dạy học 

Phương pháp dạy học là một khái niệm khoa học phức tạp, có nhiều 

cách hiểu khác nhau. Dù định nghĩa theo cách nào thì phương pháp dạy học 

cũng được hiểu là cách thức phối hợp thống nhất giữa giáo viên và học sinh 

trong quá trình dạy học được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của giáo viên 

nhằm thực hiện tối ưu mục tiêu và nhiệm vụ dạy học [27, tr.184]. 

Từ hai khái niệm trên có thể hiểu hoạt động dạy học là hoạt động 

tương tác, phối hợp và thống nhất giữa hoạt động chủ đạo của học sinh và 

hoạt động tự giác và tiếp cận của học sinh nhằm thực hiện mục tiêu dạy 

học. 

1.1.6. Hoạt động ngoại khóa 

Hoạt động ngoại khóa là hoạt động hiện đang được áp dụng hầu hết ở 

các trường học, đó là những hoạt động được tổ chức theo nhóm, tập thể hay 

các câu lạc bộ với mục đích tạo ra không gian môi trường trải nghiệm, thực 

hành, cùng nhau rèn luyện chia sẻ, mở rộng những hiểu biết về các vấn đề 

lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt hoạt động ngoại khóa âm nhạc là một trong 

những hoạt động không thể thiếu tại các trường học, trong đó có trường 

THCS. Việc tổ chức và tạo điều kiện cho các bạn học sinh tham gia các 
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hoạt động ngoại khóa sẽ đem lại rất nhiều lợi ích giúp cho các em có thể 

phát triển toàn diện hơn. Sau những tiết học căng thẳng, các bạn có thể thư 

giãn nhờ những hoạt động ngoại khóa, đồng thời việc lồng ghép kiến thức 

bài học vào các hoạt động ngoại khóa cũng giúp cho các em có thể học hỏi 

được nhiều và tiếp thu bài học nhanh hơn. Như vậy có thể hiểu hoạt động 

ngoại khóa là một loại hình hoạt động trong giáo dục đào tạo, đó là những 

hoạt động ngoài giờ trên lớp, hoạt động này được diễn ra là sự tham gia chính 

của học sinh, hoạt động có thể có sự hướng dẫn của giáo viên hoặc không. 

1.2. Khái quát về nghệ thuật Chầu văn 

1.2.1. Nguồn gốc ra đời  

   Theo các tác giả nghiên cứu đi trước, hát chầu văn có xuất xứ từ 

vùng châu thổ Bắc Bộ. Các trung tâm của hát văn là Nam Định và một số 

vùng quanh Hà Nội. Theo GS Ngô Đức Thịnh - Ủy viên Hội đồng Di sản 

văn hóa quốc gia cho rằng, thời kỳ thịnh vượng nhất của hát chầu văn là 

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Có rất nhiều giả thiết về sự ra đời của hát 

văn: có ý kiến cho rằng hát văn bắt nguồn từ việc các con nhang đệ tử, thủ 

nhang đồng, đền và đặc biệt là các thầy cúng chuyên khấn những bài khấn 

tứ phủ. Thầy cúng ra đời từ nhu cầu tâm linh của con người thờ cúng thần 

thánh, trời đất hay một thế giới vô hình để mong có được một cuộc sống tốt 

đẹp, ấm no, suôn sẻ. Các bài khấn của thầy cúng thường được viết theo thể 

thơ lục bát, mang tính chất hát nói với vần điệu rõ ràng, dễ nhớ; và sau này 

đã trở thành những lời ca trong điệu chầu văn. Còn theo truyền thuyết thì 

hát văn ra đời từ tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu, từ ý thức lòng dân mà đầu tiên 

được nhân dân suy tôn trong hát văn theo tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu 

Thượng Ngàn, là công chúa Mỵ Nương, con gái Sơn Tinh. Công chúa Mỵ 

Nương, còn tên gọi là La Bình, bà được trông coi 81 cánh rừng, do công 

đức bảo hộ rừng, bảo hộ con người cùng vạn vật bình yên, nhân dân suy 

tôn là Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Và sau tục thờ đức Thánh Trần, hát chầu 



 

 

11 

văn chuyển thành nghi lễ suy tôn người thật, việc thực, những ông, bà có 

công đức với nước cùng toàn thể nhân dân. Vì vậy, hát văn được coi là gốc 

rễ cổ nhất của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. 

Thời kì thịnh vượng nhất của hát chầu văn là vào thế kỉ XIX và XX. 

Vào giữa thế kỉ XX, tín ngưỡng thờ Mẫu bị tác động bởi những yếu tố 

khách quan đã không còn trong sáng và nguyên gốc như khi ra đời và cũng 

vì thế mà hát chầu văn bị quy là mê tín dị đoan. Cho đến năm 1998, thông 

qua nghị quyết 03 NQ/TW ngày 16/7/1998, Hội nghị lần thứ năm của Ban 

chấp hành trung ương Đảng khóa VIII của Đảng về việc xây dựng nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hát chầu văn mới được 

phục hồi và phát triển. Là loại hình nghệ thuật độc đáo trong dân gian, nên 

hát chầu văn có sức lan tỏa, từ vùng Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, 

Nam Định đến Hà Nội, miền Trung, Đông Nam Bộ, Nam Bộ, vùng hải 

đảo… Ngày 1/12/2016, tại Phiên họp của Ủy Ban Liên Chính phủ về bảo 

vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO đã diễn ra tại thành 

phố Addis Ababa, Nước Cộng Hòa Liên Bang Ethiopia, di sản Thực Hành 

Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của nước ta đã chính thức được ghi danh 

tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  

1.2.2. Các nhóm làn điệu 

Gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu, hát chầu văn có vai trò rất quan 

trọng đối với việc góp phần làm lên sự thăng hoa trong hoạt động hầu đồng 

trong Tín ngưỡng thờ Mẫu. Vì vậy, muốn tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Mẫu 

thì phải tìm hiểu về hát chầu văn. Ngược lại, khi tìm hiểu hát văn thì các 

thần tích, thần phả các vị thánh cũng rất quan trọng. Nghe những bản văn, 

có thể rất dễ nhận biết sự tích của các vị thánh cũng như những phong cảnh 

nơi các ngài giá ngự và hiển thánh. 

 Có nguồn gốc từ dân gian nên lời văn trong hát chầu văn thường 

được phổ từ thơ ca dân gian, đôi khi là cả thơ ca bác học ở thể loại lục bát, 
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lục bát biến thể hay thất ngôn, bốn chữ. Các bài văn hát thường sắp xếp 

như một câu chuyện về xuất xứ của thánh và tôn vinh công đức, kỳ tích của 

ngài. Câu văn tuy có vần điệu, niêm luật không chặt chẽ như một bài thơ 

nhưng khi đọc lên mọi người đều cảm nhận được chất thơ của bài văn. Giai 

điệu của hát văn khi thì mượt mà, hấp dẫn, khi lại dồn dập, khoẻ khoắn vui 

tươi. Chất thơ của bài văn đó được nâng lên cao tuyệt đỉnh trong không khí 

tâm linh thành kính, những lời khấn vái, khói hương nghi ngút, có dàn 

nhạc, lời ca phụ hoạ, đưa đẩy và các điệu múa thiêng của Thánh thể hiện qua 

người hầu đồng (Các làn điệu trong hát văn sẽ được tìm hiểu rõ ràng hơn 

trong chương 2). Dưới đây là một vài điểm sơ qua của các làn điệu hát văn: 

Bên cạnh ba hệ thống làn điệu là Cờn, Dọc, Xá. Hát chầu văn còn thu 

nạp nhiều bài bản, làn điệu từ các thể loại dân ca nhạc cổ khác, hình thành 

nhiều làn điệu mang tính chuyên dùng khá cao thể hiện những vai vế, tính 

cách và giới tính riêng biệt. Đó chính là một phần quan trọng biểu hiện mối 

quan hệ hữu cơ giữa âm nhạc và tín ngưỡng. Ngoài ra hát chầu văn còn có 

thể mượn các làn điệu nhạc cổ truyền khác như ca trù, quan họ, hò Huế và 

cả những điệu hát của các dân tộc thiểu số. Xen kẽ những đoạn hát là đoạn 

nhạc không lời, gọi là lưu không. Theo tác giả, chầu văn gồm 13 điệu hát 

hay còn gọi là lối hát: Bỉ, Miễu, Thổng, Phú Bình, Phú Chênh, Phú Nói, 

Phú Rầu, Đưa Thơ, Vãn, Dọc, Cờn, Hãm và Dồn được chia thành các 

nhóm. Các nghệ nhân khi sáng tác thường sử dụng linh hoạt, uyển chuyển 

các lối hát bởi mỗi lối hát có đặc trưng riêng và nhiều khi chỉ được dùng 

trong một hình thức hát. 

- Nhóm Bỉ: có tính chất suy tư, ngẫm ngợi với nhịp độ khá tự do, 

được dùng để hát trước khi chính thức vào một bản văn thờ hoặc văn thi. 

Có 2 cách hát: Bỉ 4 câu và Bỉ 8 câu. Bỉ được lấy theo dây lệch, nhịp theo 

lối dồn phách. 
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- Nhóm Cờn: gồm có các điệu Cờn Xuân, Cờn Oán, Cờn Luyện, 

Cờn Huế…  

Nhóm Cờn thường mang tính chất tự sự, trữ tình với tiết tấu rõ ràng, 

trái ngược với điệu Bỉ. Tuy nhiên, tùy vào lời văn, nên Cờn Huế không chỉ 

mang tính chất tự sự, mà còn mang tính chất ngậm ngùi, oán thán, Ví dụ  

làn điệu hát dâng văn cô Bơ thoải.  

“Hoa đào còn đợi i í gió í i ì hoa đào có còn đợi gió đông í i í i ì i  

Xót người thục nữ ì i í tơ hồng i í chưa í i ì í ì tơ hồng mà chưa trao í i í i ì i  

Vẻ thanh giá ngọc ì i càng í i ì vẻ thanh giá ngọc Cô càng cao í i í i ì i  

Biết đâu quân tử ì i í mà trao i í duyên í i ì í ì mà trao duyên hài  

Nương dâu một phút biến giãi bụi trần, rũ sạch hoa người thần Tiên thuyền bè  

Thuyền bè xuôi ngược các miền í i ì” 

Hay điệu Cờn Xuân trong giá chầu bé thì lại có tính chất tươi vui,  

nhì nhảnh.  

- Nhóm điệu Dọc: Gồm dọc bắc và dọc nam. Dọc bắc tính chất khúc 

chiết, đĩnh đạc, rõ ràng còn dọc nam được hát ở tốc độ chậm rãi, thanh 

thản, với tính chất buồn man mác. 

         - Nhóm điệu Phú: gồm các điệu như Phú Chênh, Phú Nôi, Phú Dầu… 

với tính chất tao nhã, thanh tao ngâm ngợi nhưng lại sử dụng đảo phách, 

nghịch phách. 

          - Nhóm điệu Xá: có các điệu như Xá Thượng, Xá Quảng, Xá Bắc… 

tiết tấu nhanh, vui với tính chất trữ tình, tự sự 

- Nhóm Nhịp một thường dùng đệm cho múa hầu đồng với tiết tấu rõ 

ràng và tính chất vui, khỏe [7, tr.76] . 

1.2.3. Về giai điệu hát văn 

Giai điệu là một trong những thành tố quan trọng của âm nhạc. Các 

nhà nghiên cứu đi trước đã có nhiều định nghĩa khác nhau về giai điệu. 
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Theo tác giả V.A.Vakhrameep trong cuốn Lý thuyết âm nhạc cơ bản do Vũ 

Tự Lân dịch, cho biết: “Giai điệu là sự nối tiếp các âm thanh một bè, có tổ 

chức về phương diện điệu thức, nhịp điệu và tiết tấu”. 

Học giả Willi trong cuốn từ điển Harvard Dictionary of Music đã viết:  

Theo nghĩa rộng, giai điệu là một chuỗi các nốt nhạc, trái ngược 

với hòa âm là các nốt nhạc vang lên cùng một lúc. Giai điệu và 

hòa âm là đại diện cho chiều ngang và chiều dọc của cấu trúc âm 

nhạc. Tuy nhiên, giai điệu rất tự nhiên không thể tách rời nhịp 

điệu. Mỗi âm thanh có 2 đặc tính cơ bản, cao độ và trường độ, và 

cả hai đặc tính này nằm trong chuỗi các giá trị cao độ và trường 

độ được gọi là giai điệu. Xem xét giai điệu và nhịp điệu tách biệt 

hoặc thậm chí là hiện tương loại trừ lẫn nhau như chúng ta 

thường làm là việc sai lầm [5, tr.126]. 

Qua các nhận định trên, các nhà nghiên cứu đều thống nhất khi tìm 

hiểu về giai điệu thì không chỉ phân tích về cao độ mà phải gắn liền với 

nhịp điệu. Bởi vậy, giai điệu hát văn sẽ bao gồm hai vấn đề: âm điệu và 

nhịp điệu. 

Vấn đề đầu tiên là về âm điệu, âm điệu bao gồm âm vực, hướng tiến 

hành, trang điểm âm. Trong đó âm vực được hiểu là khoảng cách từ âm 

thấp nhất tới âm cao nhất trong một làn điệu. Đối với hát chầu văn, mỗi làn 

điệu không phải lúc nào cũng có sự thống nhất về mặt âm vực. Trong hát 

văn hầu có rát nhiều quãng âm vực khác nhau của 38 làn điệu, các giai điệu 

chuyển động chủ yếu từ quãng 8 tới quãng 13. Lấy đơn cử như âm vực 

quãng 10, âm vực quãng 10 có nhiều nhất trong các làn điệu hát văn. Nếu 

âm vực quãng 9 là kết quả của việc mở rộng khung tựa âm điệu quãng 8 lên 

trên hoặc xuống dưới một quãng  2 trưởng thì âm vực quãng 10 lại là sự kết 

hợp giữa khung tựa âm điệu quãng 8 với quãng 3 thứ ở trên hoặc ở dưới. 
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Các làn điệu quãng 3 thứ mở rộng lên phía trên (phú nói, phú bình, phú 

rầu, hãm chuốc rượu nhịp ba, kiều bóng, xá dậy bằng, bỏ bộ nữ thần, sa 

mạc, sai), chiếm ưu thế hơn quãng 3 thứ mở rộng xuống phía dưới (kiều 

dương, xá quảng). Âm vực quãng 10 còn được hình thành trên khung tựa 

âm điệu quãng 8 được mở rộng cả trên và dưới quãng 2 trưởng, như trong 

cờn luyện, luyện tam tầng. Có thể coi âm vực quãng 10 là phổ cập nhất, vì 

nó có trong nhiều làn điệu nhất, do thuận tiện cho việc phổ nhạc vào nhiều 

loại thơ, lại phù hợp với âm vực giọng hát của nhiều cung văn [5, tr.128]. 

Về hướng tiến hành, trong hát văn hướng tiến hành giai điệu chủ yếu là 

hướng đi xuống dần, đầu tiên là xoay quanh âm chủ trên, sau đó lại quay 

quanh âm chủ dưới. Cùng với đó là lối tiến hành theo hình chữ A, chữ V 

rồi cả hướng đi ngang, tuy nhiên những hướng đi này là rất ít. Còn trang 

điểm âm, đối với hát văn trang điểm âm là điều khá quan trọng, nó giúp 

cho giai điệu của các bài văn trở nên sinh động hơn. Những kỹ thuật chính 

dùng để trang điểm âm trong chầu văn đó là các kỹ thuật luyến, rung, nhấn 

vuốt,… Đây được coi là cách để cung văn thể hiện trình độ, trổ tài của 

minh để góp phần làm đẹp cho giai điệu bài văn.  

Vấn đề thứ hai đó là nhịp điệu, nhịp điệu trong hát văn thường là 

nhịp một, nhịp đôi, nhịp ba của bộ gõ, đây là những nhịp điệu mang tính 

chu kỳ. Hát văn là thể loại được hình thành từ nền thơ vì vậy nó bị ảnh 

hưởng khá nhiều bởi lối hát đảo phách mà trọng âm của thơ thường rơi vào 

phách yếu. 

Giai điệu trong hát chầu văn vô cùng phong phú và đa dạng phụ 

thuộc vào từng phần trong bài. Mở đầu giá đồng, cung văn hát điệu văn 

thờ, điệu này tiết tấu nhanh, gấp; sau đó khi Thánh đã nhập đồng thì hát 

văn hầu để ca ngợi công tích hay sự tích các thánh, sau đó chuyển hát dọc 

để kích thích khả năng thăng thoát của người ngồi đồng. Điệu này nhạc dồn 

dập, tưng bừng. Khi nhân vật đã nhập vai các thánh thì chuyển điệu còn là 
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điệu thức cao hơn dọc một cung bậc. Vì vậy, hát văn không chỉ khó mà còn 

đòi hỏi người cung văn phải nhanh, linh hoạt để vừa có thể chuyển lời, 

giọng và nhạc cho ăn khớp mà vẫn hay, vẫn sát giá của người ngồi đồng; 

thậm chí phải hát lặp lại, luyến láy, kéo dài câu ca, tiếng nhạc trong thời 

gian chuyển tiếp giữa hai giá hầu. Khi hát, cung văn phải thể hiện được tâm 

lý tình cảm của các nhân vật nên giọng hát phải chuyển đổi luôn luôn. Vì 

thế mà chỉ trong một thể hát thì cũng có nhiều dạng khác nhau: thể phú thì 

có phú dựng, phú chênh để diễn tả tâm trạng vui, phú rầu để diễn tả tâm 

trạng buồn. Những khi thay đổi như vậy, âm nhạc đều chuyển điệu thức 5 

âm để phụ họa theo. Đó là cách người cung văn thể hiện tài năng riêng của 

mình [44]. 

Sự độc đáo của hát chầu văn còn được thể hiện qua sự xuất hiện của 

các nhân vật với tính cách khác nhau, được thể hiện tinh tế và đặc sắc qua 

hát, múa và nhạc đệm. Có thể coi đây chính là loại hình nghệ thuật tạo tiền 

đề cho sự hình thành của loại hình sân khấu dân tộc.  

1.2.4. Đặc điểm âm nhạc trong làn điệu hát chầu văn 

 1.2.4.1. Cấu trúc làn điệu 

Hiện có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về cấu trúc, tùy vào các 

tiếp cận và mục đích nghiên cứu của mỗi tác giả.  

Theo định nghĩa từ trang Wikipedia “Cấu trúc là một sự sắp xếp và tổ 

chức các yếu tố bên trong một vật hay hệ thống nào đó, hoặc các đối tượng, 

hệ thống tổ chức như vậy” [42]. 

Cấu trúc là những quan hệ bên trong giữa các thành phần tạo nên 

một chỉnh thể”… Cách phân tích cấu trúc làn điệu ở đây dựa vào 

trổ, lấy trổ hoặc sự nối tiếp liên tục nhiều trổ với nhau làm thành 

thân bài, rồi chia làm ba dạng cấu trúc: 1) cấu trúc chỉ có một 

phần thân bài; 2) cấu trúc thêm phần mở cho thân bài; 3) cấu trúc 

thêm phần mở, phần đóng cho thân bài…[5, tr.88]. 
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Như vậy, có thể hiểu cấu trúc là quan hệ các yếu tố bên trong có sự 

sắp xếp tổ chức nhất định tạo lên một chỉnh thể hoàn chỉnh.  

Nếu trong hát văn thờ, hát văn thi, làn điệu thường có cấu trúc một 

phần (phần thân) thì trong hát văn hầu, bên cạnh vị trí chiếm ưu thế của cấu 

trúc một phần còn ghi nhận cấu trúc hai phần: phần mở theo lối hát ngâm 

trên nhip dồn phách, phần thân hát theo lối có nhịp; hiếm gặp cấu trúc ba 

phần (mở, thân, đóng) [5, tr.148]. Cấu trúc một phần là chỉ có phần thân mà 

không có phần mở và phần kết. Làn điệu đối với cấu trúc một phần trong 

hát văn có các dạng như: làn điệu hình thành trên một trổ hát có một bộ 

phận; làn điệu hình thành trên một trổ hát có hai bộ phận; làn điệu hình 

thành trên một trổ hát có ba bộ phận; làn điệu hình thành trên ba trổ hát.  

Có thể thấy cấu trúc trong hát chầu văn có mối quan hệ rất chặt chẽ 

với lời thơ của mỗi bài văn, nó góp phần định hình được cấu trúc nhạc. Còn 

cấu trúc hai phần trong chầu văn gồm phần mở và phần thân. Phần mở 

được ngâm trên nhịp tự do ứng với hai cặp lục bát (6/8/6/8). Phần thân 

chuyển sang lối hát có nhịp vào nửa sau của trổ hát nghĩa là hát câu 2 và bộ 

phận đóng, sang trổ tiếp sau mới hát trọn vẹn cả trổ… như vậy có thể thấy 

đối với cấu trúc hai phần thường được hát theo lối hát ngâm trên nhịp tự do 

tạo ranh giới với phần thân hát theo lối có nhịp. Về cấu trúc ba phần, là làn 

điệu gồm ba phần với phần mở, phần thân, phần đóng. Có thể thấy cấu trúc 

làn điệu ba phần trong hát văn hầu đồng không phải là dạng phổ biến, chủ 

yếu xuất hiện trong lối hát chèo đò. 

Tóm lại cấu trúc làn điệu trong hát văn rất đa dạng và phong phú với 

những đặc điểm chung và riêng có. Nhưng nhìn chung có ba dạng phổ biến 

nhất đó là dạng cấu trúc một phần, cấu trúc hai phần và cấu trúc ba phần. 

1.2.4.2. Thang âm, điệu thức  

Theo tác giả Hồ Thị Hồng Dung, hát văn hầu được hình thành trên 

nhiều dạng điệu thức năm âm khác nhau. Các dạng điệu thức năm âm trong 
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hát văn hầu có cấu trúc giống điệu thức năm âm của Trung Quốc, ngoài ra, 

còn ghi nhận sự có mặt của điệu thức tương đương với điệu Oán trong âm 

nhạc Nam Bộ. Tác giả đã đặt các tên gọi như sau: 

- Điệu thức dạng 1: do-re-mi-sol-la (tương ứng với diệu Cung) 

- Điệu thức dạng 2: do-re-fa-sol-sib (tương ứng với điệu Thương) 

- Điệu thức dạng 3: do-re-fa-sol-la (ương ứng với điệu Chủy) 

- Điệu thức dạng 4: do-mib-fa-sol-sib (tương ứng với điệu Vũ) 

- Điệu thức dạng 5: do-mib-fa-sol-la (tương ứng với điệu Oán) 

 Mỗi làn điệu đều được hình thành trên các thang âm điệu thức khác 

nhau. Trong hát văn hầu, ta có thể thấy những làn điệu hình thành trên một 

dạng thang âm, điệu thức. Ở đó, thành phần âm, trục quãng 5 giữa với âm 

gốc với âm bán gốc, quan hệ hút dẫn giữa các bậc âm không thay đổi,…đã 

tạo nên tính chất ổn định cho những làn điệu này từ đầu tới cuối [5, tr.104]. 

- Điệu thức dạng 1, trong hát văn thường có mặt ở các làn điệu: Cờn, 

Cờn xuân, Phú giàn, Xá dây lệch, Xá cờ, lý tham thất, hò Huế. 

- Điệu thức dạng 2, thường xuất hiện trong các làn điệu dọc, dọc sững, 

kiều bóng, sai, luyện sơn trang hay luyện phong nhang trong các bản văn hầu. 

- Điệu thức dạng 3, trong hát văn hầu lại được xuất hiện trong làn 

điệu kiều dương. Tuy đây là làn điệu được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng 

nó được dùng phổ biến trong âm nhạc cổ truyền của người Việt Nam, 

nhưng trong hát văn hầu nó lại được dùng một cách khiêm tốn. 

- Điệu thức dạng 4 xuất hiện khá nhiều trong các làn điệu của hát văn 

hầu như Phú nói, phú rầu, phú hạ, dọc nam, xá tố lan, sa mạc. Điệu thức 

dạng này được xuất hiện với tư cách độc lập. 

Bên cạnh đó làn điệu trong hát văn hầu còn được hình thành trên 

những thang âm, điệu thức khác nhau. Có thể lấy ví dụ như cùng âm, khác 

giọng; cùng giọng khác điệu; cùng thành phần âm, khác giọng, khác điệu; 

khác thành phần âm, khác giọng, khác điệu; kết hợp điệu thức. 
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Tóm lại, dù làn điệu có hình thành theo dạng nào thì mỗi dạng đều có 

nét đặc trưng riêng và nó có vai trò quan trọng riêng đối với hát văn hầu.   

1.2.4.3. Nhịp phách trong làn điệu chầu văn 

Qua quá trình khảo sát, theo các nghệ nhân chầu văn, chúng tôi được 

biết “Nhịp nội là cách gọi dạng âm hình tiết tấu trong âm nhạc cổ truyền 

mà ở đó các từ, các chữ được nhấn vào đầu nhịp (phần mạnh của phách 

mạnh). Nhịp ngoại là cách gọi dạng âm hình tiết tấu trong âm nhạc cổ 

truyền mà ở đó các từ, các chữ không nhấn vào đầu nhịp (phần mạnh của 

phách mạnh) mà được nhấn ở phần yếu của phách mạnh hay ở phách yếu 

hoặc trường độ của nốt nhạc (chữ hay từ) được nối từ phách yếu nhịp trước 

sang phách mạnh nhịp kế tiếp. Cũng qua quá trình nghiên cứu, tiếp xúc với 

các nghệ nhân, chúng tôi nhận thấy trong Chầu văn, đa số các làn điệu 

thường sử dụng nhịp ngoại, tạo cảm giác mông lung, huyền ảo cho người 

nghe/xem. Một số nghệ nhân cũng cho biết, nhịp ngoại là “tính” đặc thù 

trong nghệ thuật hát chầu văn. Sự ứng tác tài tình của các cung văn “thời 

xưa”, có lẽ chính là nguyên nhân của việc xuất hiện nhịp ngoại trong chầu 

văn [35, tr.18.19]. 

Phách là đơn vị cơ bản để tính thời gian trong âm nhạc. Khi vừa hát 

vừa gõ một cách đều đặn thì thời gian của mỗi cái gõ như vậy được gọi là 

một phách. Thời gian của phách được tính từ khi đầu bàn tay (hoặc đầu bàn 

chân) ở trên cao đưa xuống điểm gõ cho tới khi nó lại được đưa lên cao để 

gõ tiếp [16, tr.26]. 

1.2.5. Một số làn điệu hát chầu văn thông dụng 

 Trong hát chầu văn nói riêng và các loại hình nghệ thuật âm nhạc 

khác nói chung, thường có những làn điệu đặc trưng với nhiều nét độc đáo, 

phong phú. Để khắc họa chân dung, công lao cũng như tính cách của các vị 

thánh, hát văn hầu bóng đã vận dụng một hệ thống làn điệu phong phú.  
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Từ quá trình nghiên cứu tổng quan tác giả thấy rằng, có rất nhiều 

cách chia cách sử dụng các làn điệu khác nhau. Nhưng tựu chung lại, trong 

hát văn hầu bóng các làn điệu được chia thành bốn nhóm làn điệu chính. 

Thứ nhất đó là nhóm làn điệu Dọc, thứ hai là nhóm làn điệu Cờn, tiếp theo 

là nhóm làn điệu Phú, cuối cùng là nhóm làn điệu Xá. Ngoài ra trong hát 

văn trong các giá hầu còn có một số làn điệu như Kiều bóng, Kiều dương, 

Lưu không, Bỉ, bài Sai, Chèo đò, Lý thiên thai… 

Trong luận văn này vì lý do khách quan về thời gian và một vài lý do 

khác nên đề tài chỉ nghiên cứu về bốn làn điệu chính Dọc, Cờn, Phú, Xá 

còn các làn điệu khác chỉ xin phép tìm hiểu qua. 

1.2.5.1. Làn điệu Dọc 

Trong hầu đồng ở mỗi giá, bắt đầu thường là điệu Kiều bóng để thỉnh 

mời vị Thánh giá ngự vào cô đồng, cậu đồng đâng trùm khăn đỏ phủ diện 

(có nhiều quan điểm cho rằng lúc này vị Thánh nhập vào cô đồng cậu 

đồng, tuy nhiên qua sự tìm hiểu của tác giả, tác giả thấy rằng đó chỉ là hiện 

tượng tráng bóng, vì Thánh thần không nhập vào thể xác của người trần 

tục, vì bản thân người trần tục còn nhiều bụi trần). Sau kiểu bóng, cung 

văn sẽ hát làn điệu Dọc, lúc này người hầu dâng (tay quỳnh, tay quế) sẽ 

giúp người hầu đồng thay khăn áo sao cho phù hợp với giá hầu đó. 

Nhóm làn điệu dọc được hát trên nhịp đôi, lời ca theo thể thơ song thất- 

lục bát và được hát theo nguyên tắc vay- trả nên còn được gọi là làn điệu 

“Dọc gối hạc”.  

Làn điệu dọc có tính chất âm nhạc khúc chiết, kết cấu rõ ràng. Về cấu 

trúc âm nhạc, thường thì các điệu Dọc bao gốm hai câu, một câu đóng vai 

trò như một câu hỏi, câu hai như một câu đáp. Làn điệu này thể hiện sự 

phóng khoáng đĩnh đạc và giàu chất thơ. Âm vực vừa phải, không quá 

rộng, phù hợp với nhiều loại giọng. Các làn điệu dọc thường được hát với 

nhịp độ vừa phải. Sau mỗi khổ hát dọc là một đoạn nhạc lưu không (lưu 
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không thường không được dài quá hai lần khổ hát). Làn điệu dọc thường sử 

dụng tiết tấu đảo phách, âm hình đơn giản: đen, đơn, kép,…[35, tr.23-25]. 

Làn điệu dọc có 2 loại dọc bắc và dọc nam.  

+Dọc Bắc tính chất khúc chiết, đĩnh đạc, thường được hát khi người 

hầu bóng thay trang phục ngay sau điệu Kiều bóng mở đầu và trong các giá 

hàng Quan, ông Hoàng hay hàng Cậu.  

Ví dụ: Trích điệu dọc trong giá Quan đệ Nhất 

Người hát và đàn: nghệ nhân Lê Bá Cao 

    Ký âm: Cồ Huy Hùng 

 

Thang âm của điệu Dọc bắc với các âm rung như sau: 

 

[12] 

+ Dọc nam thường được hát ở tốc độ chậm rãi, thanh thản. Với tính 

chất buồn man mác, làn điệu dọc nam thường xuất hiện trong các giá cô 

Bơ, cô Chín và các giá ông Hoàng Mười, ông Hoàng Bẩy, ông Hoàng Bơ.  

Ví dụ: Trích văn giá cô Bơ 

 Người hát và đàn: nghệ sĩ Hoàng Tiến Hưng 
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Thang âm của điệu Dọc nam với các âm rung như sau: 

 

[12] 

Như vậy, có thể thấy làn điệu dọc là làn điệu được sử dụng khá phổ 

biến trong hát văn, đặc biệt trong các giá Quan lớn, giá Ông Hoàng, giá Cô, 

giá Cậu. Ở mỗi loại làn điệu Dọc (Dọc bắc, Dọc nam) có những nét chung 

của làn điệu Dọc nhưng cũng có những đặc điểm khác nhau để tạo nên sự 

riêng biệt.  

1.2.5.2. Làn điệu Cờn  

Làn điệu Cờn là một trong nhóm làn điệu xuất hiện khá nhiều trong 

hát văn, đặc biệt là văn hầu bóng. Làn điệu Cờn mang tính chất âm nhạc trữ 

tình, tự sự, với giai điệu mượt mà dễ đi vào lòng người. Có thể thấy làn 

điệu cờn có nét duyên dáng hơn, uyển chuyển hơn, nhưng ca từ lời thơ 

cũng chứa đầy ý nghĩa. Tuy nhiên lời thơ và âm nhạc trong làn điệu Cờn 

thường không kết hẳn mà mang cấu trúc mở và nó có thể kéo dài liên tục. 

Nhóm làn điệu Cờn được diễn tấu trên nhịp đôi biểu hiện tính chất 

duyên dáng, đượm vẻ man mác buồn, thích hợp với các giá Thánh nữ miền 

xuôi [5, tr.40]. Trong nhóm làn điệu Cờn được chia thành nhiều loại khác 

nhau với những nét khác nhau như Cờn (Cờn bắc), Cờn xuân, Cờn oán, 

Cờn Nam Huế (Cờn nam), Cờn Luyện. 

+ Cờn xuân: Đầu tiên có thể nói đến Cờn và Cờn xuân, Cờn và Cờn 

xuân là những lối hát tươi sáng. Cờn xuân được hát khỏe khoắn và tốc độ 

nhanh hơn Cờn. Tuy nhiên, lỗi Cờn xuân không được sử dụng nhiều. Theo 

một số nghệ nhân thì Cờn xuân thường chỉ dành riêng cho giá cô Chín 

nhưng theo nhà nghiên cứu Hồ Hồng Dung thì Cờn xuân còn được hát 

trong giá cô Bé.  
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Thang âm của điệu Cờn (Cờn bắc) với các âm rung như sau: 

 

Ví dụ Cờn (Cờn bắc): trích giá cô Bơ 

Người hát và đàn: Văn Chung 

 

Ví dụ Cờn xuân: trích giá cô Chín 

Người hát: nghệ nhân Đặng Ngọc Minh 

Người đàn: Hoàng Tiến Hưng   
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[12] 

Có thể thấy được rằng Cờn và Cờn xuân là làn điệu thường mang nét 

nhẹ nhàng, mang tâm sự nhưng cũng có phần tươi sáng trong trẻo. Nếu làn 

điệu Cờn được sử dụng nhiều trong hát văn hầu các Thánh nữ miền xuôi thì 

Cờn xuân lại được sử dụng trong giá Thánh nữ miền ngược. 

+ Cờn oán: Một loại khác rất đặc trung trong làn điệu Cờn đó là Cờn 

oán (Cờn Thoải), đúng như cái tên của nó, làn điệu này mang tính chất âm 

nhạc buồn. Trước đây Cờn oán được sử dụng rất ít chỉ dung trong hát văn 

thờ Mẫu thoải. Nhưng sau đó Cờn oán được các cung văn các nghệ nhân sử 

dụng để hát hầu bóng trong các giá Thánh nữ miền xuôi như Chầu đệ tam, 

Chầu đệ tứ, Ông Hoàng Bảy Cô Bơ, Cô Chín.  

Ví dụ: trích giá văn Ông Hoàng Bảy 

Người hát và đàn: Nguyễn Tiến Hưng 

 

                     [12] 

+ Cờn nam: Theo các nghệ nhân thì cờn Nam Huế là do cung văn 

Phạm Văn Kiêm sáng tác trên nguyên tắc chung của lối Cờn, mang tính 

chất buồn man mác. Cờn Nam Huế được hát riêng trong giá Hoàng Mười 

để khắc họa gốc gác miền Trung của ông [5, tr.43]. 
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Thang âm của điệu Cờn Nam Huế với các âm rung như sau: 

 

Ví dụ: trích giá văn Ông Hoàng Mười 

Người hát và đàn: nghệ nhân Thanh Long 

 

      [12] 

+ Cờn luyện: là một lỗi hát khá đặc biệt. Luyện nghĩa là nhắc đi nhắc 

lại. Các cụ còn gọi lối này là tiền Cờn hậu Luyện, nghĩa là vào đầu hát Cờn 

và sau thì hát Luyện. Cờn Luyện thường được dùng trong giá Thánh nữ 

miền xuôi [5, tr.42]. 

Như vậy, chỉ với sự thay đổi một chút về âm điệu đã tạo nên nhiều 

loại làn điệu Cờn khác nhau, điều này góp phần làm cho làn điệu trong hát 

văn được thêm phần phong phú đa dạng. Nhìn chung, làn điệu Cờn mang 

nét nhẹ nhàng, man mác buồn thường được sử dụng nhiều trong các giá hầu 

Thánh nữ. 

1.2.5.3. Làn điệu Phú 

Làn điệu Phú là làn điệu được sử dụng nhiều cả trong các giá hầu các 

vị Thánh nữ thần và nam thần. Làn điệu Phú có tính chất âm nhạc khá đa 

dạng phù hợp với các tính cách của các vị Thánh, có thể là nhẹ nhàng 

cũng có thể là uy nghi oai hung hay mang nét buồn ai oán,… Cũng như 

các làn điệu khác Phú có nhiều loại Phú khác nhau với những nét chung 

nhưng cũng có những nét riêng như Phú nói, Phú bình, Phú cờn, phú rầu, 

phú chênh,… 
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+ Phú nói:  là làn điệu được dùng nhiều nhất, thường dùng trong các 

giá hàng Quan, hàng ông Hoàng. Phú nói trong hát văn chịu ảnh hưởng từ 

điệu hát nói của ca Trù [5, tr.42]. Phú nói mang tính chất trang trọng, cao 

sang, khoan thai, đĩnh đạc phù hợp với các tính cách chững chạc, điềm đạm 

của các vị Thánh nam thần. Phú nói được thể hiện trên nhịp ba, đàn nguyệt 

lên dây bằng, tốc độ chậm rãi, khoan thai. 

Ví dụ: trích câu dạo giá Quan Đệ Tam 

Người hát và đàn: Nghệ nhân Văn Chung 

 

           [12] 

Nếu phú nói được ưa dùng trong các giá hàng Quan và hàng ông 

Hoàng thì môi trường diễn xướng của Phú chênh khá hạn hẹp chỉ dùng 

trong giá quan đệ tam hoặc giá ông Hoàng Bảy [5, tr.43]. Phú chênh chơi 

trên dây bằng, nhịp ba, tốc độ chậm vừa, lời ca được nhấn vào từng từ một, 

ít dùng nhịp ngoại, tính chất man mác. 

Ví dụ: trích giá ông Hoàng Bảy 

Người hát và đàn: NSƯT Văn Ty 

 

[12] 
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+ Phú bình:  hay còn gọi là phú dọc, theo nhiều người nghệ sĩ hát văn 

cho rằng cái tên đã phần nào cho thấy được đường nét giai điệu của làn 

điệu này khá bình ổn. Phú bình được hát theo nhịp ba, tốc độ vừa phải, 

mang tính chất oai nghiêm thường được dùng cho các giá hàng quan. 

+ Phú cờn:  là điệu lưỡng tính, lai giữa điệu Phú đầy nam tính và điệu 

Cờn đầy nữ tính. Với tính chất mượt mà của điệu Cờn, sâu lắng của điệu 

Phú, điệu Phú Cờn phù hợp với tính chất của Quan đệ tam hoặc ông Hoàng 

Bơ là những Thánh thuộc miền Thoải phủ [5, tr.43]. 

+ Phú văn: đàn được chia làm 2 loại đó là Phú văn đàn nam thần và 

Phú văn đàn nữ thần. Phú văn đàn nam thần mang tính chất trịnh trọng, sâu 

lắng, giai điệu của Phú văn đàn nam thần được vận động với tốc độ vừa 

phải và làn điệu này chỉ dùng trong giá Quan đệ tam. Còn Phú văn đàn nữ 

thần với tính chất buồn tốc độ chậm rãi kể lể thường dùng trong bản văn 

giá cô Bơ (một số nghệ nhân gọi là Phú hạ), hay giá cô Chín (một số nghệ 

nhân gọi là Phú giàn). 

+ Phú rầu: được dùng riêng cho các giá nữa thần với việc sử dụng 

nhịp đôi, tốc độ chậm, đượm tính chất buồn. Trước đây Phú rầu chỉ được 

dùng trong các bản văn thờ, nhưng sau đó nhiều cung văn vận dụng vào 

một số giá nữ thần có những tích buồn như Chầu đệ tam, Chầu Tám    

Bát Nàn. 

Tùy vào cách gọi cách chia khác nhau của mỗi nghệ nhân, mỗi cung 

văn mà làn điệu Phú có nhiều loại khác nhau. Nhưng nhìn chung có thể 

thấy làn điệu Phú mang nhiều màu sắc khác nhau, diễn tả được các tính 

cách khác nhau của các vị Thánh trong Tứ phủ, Tam phủ. Và đây là một 

trong những làn điệu được sử dụng nhiều trong các giá của cả nữ thần và 

nam thần. 
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1.2.5.4. Làn điệu Xá 

 

[31, tr.153] 

Nếu làn điệu Phú được hát chủ yếu trên nhịp ba, các làn điệu Dọc, 

Cờn trên nhịp đôi thì Xá được hát trên nhịp một [5, tr.44]. Làn điệu xá sử 

dụng thể thơ lục bát song thất với lỗi vay trả. Có thể thấy làn điệu này 

thường có tiết tấu nhanh, vui tươi mang tính chất trữ tình với nhịp điệu tự 

do hay thay đổi và có sự đảo phách về tiết tấu. Đặc trưng của làn điệu Xá là 

cum từ “a…a…”, tạo người nghe cảm giác thoải mái. Làn điệu Xá cũng có 

nhiều điệu khác nhau như Xá cờn, Xá thượng, Xá hạ, Xá quảng, Xá Lửng. 

Ngoài ra cũng có những cung văn gọi theo cách lên dây đàn Nguyệt như 

Xá dây bằng, Xá dây lệch, Xá dây Tố Lan. 
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+ Xá cờn: là điệu lai giữa Xá và Cờn. Giai điệu cờn được bảo lưu 

trọn vẹn, đàn trên dây lệch cũng là dây đặc trưng của điệu Cờn nhưng lại 

được hát trên nhịp một của điệu Xá [5, tr.45]. 

+ Xá thượng: là điệu có thể bao quát phần âm nhạc trong toàn bộ giá 

đồng. Ở làn điệu này khi chơi đàn sẽ được thay đổi cách lên dây tạo ra sự 

khác biệt được gọi là Xá thượng dây bằng (sau khi nhập đồng, hầu dâng 

giúp cô đồng cậu đồng thay khăn áo, cung văn sẽ hát điệu này) và Xá 

thượng dây lệch (lúc dâng hương, khai quang hay múa). 

+ Xá quảng: là từ thời Pháp thuôc đã có rồi. Các cụ bắt chước hơi 

Quảng của cải lương để tạo ra. Xá quảng hát trên dây lệch, nhịp một. Xá 

quảng có thể hát trong tất cả các giá Thánh nữ miền Thượng, nhưng trước 

đây các cụ thường hát trong giá Chầu Bé, Cô Đôi [5, tr.45]. 

+ Xá lửng (Xá phú), ở ngay tên gọi chúng ta đã có thể thấy được đây 

là sự kết hợp giữa Xá và Phú. Nhịp chủ đạo của Xá là nhịp một, trong khi 

nhịp chủ đạo của Phú là nhịp ba, thì điệu Xá lửng mang những đặc điểm về 

đường nét giai điệu của Xá thượng dây bằng với nhịp điệu có tốc độ vừa 

phải, nhịp nhàng. Xá lửng thường được dùng trong một số giá đồng hàng 

nam thần, tạo sự phong phú cho làn điệu trong hát văn. 

Ví dụ: trích văn giá Quan đệ Tam 

Người đàn và hát : nghệ nhân Thanh Long 

 

[12] 
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+ Xá tố lan: được đặt tên theo cách lên dây tố lan của đàn Nguyệt. 

Đây là lỗi lên dây đặc biệt, hai dây cách nhau một cách 7 thứ và điệu Xá tố 

lan là điệu duy nhất trong hệ thống làn điệu hát văn hầu sử dụng lối lên dây 

này. Xá tố lan chỉ được hát trong giá Chầu Mười Đồng Mỏ [5, tr.45]. Có 

thể thấy Xá tố lan mang tốc độ vừa phải, giai điệu mang tính chất vui vẻ. 

Như vậy, do tính chất âm nhạc nhanh vui tươi, hào sảng và mang 

“tính tập thể” cao nên làn điệu Xá thường được sử dụng để kết thúc các giá 

hầu [35, tr.28]. Làn điệu Xá thường sử dụng để khắc họa tính cách của các 

Thánh nữ miền sơn cước thuộc hàng Chầu bà, các giá hàng Cô. 

+ Một số làn điệu khác 

Ngoài bốn làn điệu ở trên trong hát văn còn có rất nhiều làn điệu 

khác nhau, tuy nhiên những làn điệu này không được sử dụng phổ biến như 

các làn điệu Dọc, Cờn, Phú hay Xá. Những làn điệu còn lại có thể kể tới 

như làn điệu Bỉ (bỏ bộ), hát Sai, Chèo đò, Hò huế, Vỉa, miễu, kiều dương, 

lý thiên thai,… mỗi một làn điệu có những nét đặc trưng riêng và được sử 

dụng tùy vào các bản văn khác nhau. Kể tới như làn điệu hát Sai được hát 

khi vị Thánh khai quang đàn tràng, chứng giấy sớ trong mỗi giá đồng. Hay 

làn điệu chèo đò được sử dụng trong giá văn Cô Bơ, Chầu đệ tam, làn điệu 

diễn tả việc chèo đò trên sông nước của vị Thánh. Hò Huế được sử dụng 

trong giá Ông Hoàng Mười là làn điệu nhằm khắc họa nguồn gốc miền 

trung của Ông, làn điệu mang tính chất sâu lắng đậm chất quê hương… 

Ngoài ra còn rất nhiều làn điệu khác, nhưng vì phạm vi hạn chế của 

đề tài nên tác giả xin phép không đi sâu nghiên cứu hết các làn điệu.  

 Tóm lại làn điệu trong hát văn rất phong phú đa dạng, có rất nhiều 

nhóm làn điệu khác nhau, trong đó được sử dụng nhiều là các nhóm làn 

điệu Dọc, Cờn, Phú, Xá. Trong mỗi nhóm làn điệu này lại được chia thành 

các làn điệu nhỏ khác nhau. Tùy vào thang âm, điệu thức mỗi làn điệu 
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mang những đặc trưng riêng biệt và có vai trò khác nhau trong hệ thống làn 

điệu hát văn.  

1.2.6. Một số nghi thức trong hát chầu văn 

1.2.6.1. Về trang phục trong hoạt động hát chầu văn 

Đối với một buổi hầu đồng dù nó được diễn ra ở đâu đền, phủ,… hay 

cả khi là diễn xướng thì trang phục là một yếu tố rất quan trọng góp phần 

giúp cho hoạt động đó trở lên thành công. Trang phục của hoạt động hầu 

đồng có nhiều thành phần khác nhau: khăn phủ diện, quần áo, phụ kiện, 

đạo cụ,… mỗi loại mang màu sắc riêng biệt, mỗi giá đồng mỗi một nhân 

vật có những đặc điểm riêng biệt.  

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, Tam Phủ- Tứ Phủ, người ta chia ra làm 

các hàng các bậc khác nhau, mỗi nhân vật thuộc cấp bậc có những đặc 

điểm chung, điểm riêng dựa vào đó người ta có thể nhận biết trang phục đó 

là của vị nào. Đối với hàng Thiên phủ thường thì trang phục sẽ có màu đỏ, 

Nhạc phủ màu xanh, Thoải phủ màu trắng. Hay các các hàng Đệ nhất 

thường là màu đỏ, Đệ nhị màu xanh lá, đệ tam màu trắng, đệ tứ màu vàng, 

tiếp đó là các màu xanh lục, màu lam và các màu trung gian khác. Ví như 

Giá hàng Ngũ vị tôn ông, mỗi vị có một màu sắc chủ đạo khác nhau, Quan 

Lớn Đệ Nhất - Đệ Nhất Tôn Ông có trang phục màu đỏ, Quan Lớn Đệ Nhị 

- Đệ Nhị Giám Sát màu xanh lá, Quan Lớn Đệ Tam - Tam Phủ Vương 

Quan màu trắng, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai trang phục màu chủ đạo là 

màu vàng, quan lớn đệ ngũ Tuần Tranh màu xanh lam. 

Bên cạnh trang phục thì phụ kiện hay các đạo cụ đi kèm cũng tạo nên 

những đặc điểm nhận diện các giá đồng. Giá các quan hoàng thể hiện sự 

chững chạc uy nghiêm, quyền quý còn thêm cờ, kiếm, hèo, quạt, bút đề thơ, 

hoặc thêm bình trà, ngọc trân, thuốc lá,… để biểu lộ thú hưởng lạc rong 

chơi. Các giá Cô thì y phục dân tộc có thêu thùa, trang sức đỏm dáng cùng 

các đạo cụ hái hoa, hái quả thể hiện quyền uy lại bộc lộ cá tính hồn nhiên, 
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do vậy trang phục còn thêm kiềng bạc túi trầu cau, dao quai, dao quắm,… 

giá các cậu cũng thể hiện quyền quý, trẻ thơ nên có khăn quấn đầu, quần 

chẽn bó đùi, giáng điệu rất tự nhiên thể hiện khi lễ cũng như khi ban phát 

tiền, lộc [34, tr.217]. Những đặc điểm trang phục hầu đồng ta cũng có thể 

thấy phần nào qua lời của các bài hát văn: 

Chầu thương dân, đêm khuya biến hiện 

Áo chàm xanh thêu lượn nét hoa. 

    (Chầu Năm: Suối Lân) 

Giá chầu là nữ thường mặc quầy (váy), áo chẽn theo lối dân tộc, đảm 

bảo sự trang nghiêm cốt cách. Tất nhiên trang phục do từng cá nhân thanh 

đồng sắm, phần mầu sắc hoa văn tùy thuộc, nhất là khăn chầu theo lỗi cổ 

củ ấu, nhưng không hẳn khi trang điểm đã giống nhau [34, tr.216]. 

Như vậy có thể thấy trang phục là yếu tố rất quan trọng đối với các 

thanh đồng và với hoạt động hầu đồng. Trang phục thể hiện được hình 

tượng, cốt cách của các thần thánh trong tín ngưỡng Thờ Mẫu.  

1.2.6.2. Về không gian diễn xướng của hát Chầu văn 

Hoạt động hát chầu văn được diễn ra ở nhiều không gian khác nhau. 

Đó có thể là nơi linh thiêng như đền thờ, phủ, chùa, điện,… những nơi có 

thờ thánh thờ Mẫu, đó cũng có thể là ở trên các sân khấu,… Không gian là 

điều rất quan trọng tạo lên sự thăng hoa trong mỗi buổi lên đồng của các 

thanh đồng. Cùng với những lời ca tiếng hát của cung văn tại các nơi linh 

thiêng có tượng các vị thánh, có mùi hương, có ánh nến,… tạo nên một 

không gian thăng hoa giúp cho các thanh đồng dễ dàng được “nhập” hơn.  

Khi nhắc tới tín ngưỡng thờ mẫu không thể nào không kể đến những 

địa điểm nổi tiếng đó là các đền phủ thờ các vị thánh. Mỗi vị có thể được 

thờ ở rất nhiều nơi khác nhau, hầu như nơi thờ tự nào trong hệ thống tín 

ngưỡng thờ mẫu cũng đều có thờ. Tuy nhiên mỗi vị thánh sẽ có nơi thờ 

chính, đây là những nơi gắn liền với những sự tích của các vị. Mẫu thượng 



 

 

33 

thiên được biết đến các địa điểm như Phủ Dày (Nam Định), Phủ Tây Hồ 

(Hà Nội); Quan Đệ Tam là ở Lảnh Giang (Hà Nam), Quan Hoàng Mười 

đền thờ chính tại Mỏ Hạc Linh Từ ở Nghệ An, cô Chín đó là đền Sòng Sơn 

(Thanh Hóa),… 

Tại các buổi diễn xướng sân khấu với ánh đèn điện, với việc dàn 

dựng sân khấu với sự hào hứng của khán giả tạo ra không gian linh thiêng, 

mờ ảo không kém tại các đền phủ.  

Nhìn chung, có thể thấy hát chầu văn thường gắn với các không gian 

linh thiêng, không gian thể hiện sự giao tiếp giữa người trần và các vị thánh 

và thanh đồng được coi là người trung gian thể hiện sự giao tiếp đó.  

1.2.7. Các hình thức thể hiện và nhạc cụ sử dụng trong hát Chầu văn 

1.2.7.1. Hình thức thể hiện 

Chầu văn bao gồm 4 hình thức thể hiện chính: 

Thứ nhất, hát thờ được hát vào những ngày lễ tết, lễ thánh, lễ tổ. Hát 

thờ được hát vào những ngày rằm, mồng một, ngày tất niên… Tuy nhiên, 

hát thờ trước khi vào các giá lên đồng là một trong những phần quan trọng 

nhất của chầu văn. 

Thứ hai, hát nơi cửa đền được hát vào những ngày đầu xuân, ngày lễ 

hội tại các đền phủ. Các bản văn thường là về các vị thánh thờ tại đền, 

nhưng đôi khi chỉ là một bài văn khấn phục vụ khách hành hương đi lễ và 

cầu xin những điều tốt đẹp: 

“Con đi cầu lộc cầu tài. 

Cầu con cầu của gái trai đẹp lòng 

Gia trung nước thuận một dòng. 

Thuyền xuôi một bến vợ chồng ấm êm. 

Độ cho cầu được ước nên. 

Đắc tài sai lộc ấm êm cửa nhà. 

Lộc gần cho chí lộc xa. 
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Lộc tài lộc thọ lộc đà yên vui” [41]. 

Thứ ba, hát thi là hình thức biểu diễn mang giá trị nghệ thuật âm 

nhạc cao nhất trong hát văn. Hát thi thường được tổ chức vào dịp tiệc 

thánh các bản đền hay những dịp có việc làng nhưng không theo định kỳ 

thống nhất 

Thứ tư, hát lên đồng hay còn gọi là hát hầu bóng, dùng trong quá 

trình thực hiện nghi lễ hầu đồng. Đây là là hình thức biểu diễn phổ biến 

nhất trong hát chầu văn bởi sự tham gia dễ dàng, tính chất dễ đón nhận qua 

hệ thống các bản văn chầu với âm nhạc và cách diễn xướng sôi động, cuốn 

hút. Qua đó các con nhang đệ tử có thể thỏa mãn được nhu cầu giao tiếp 

với thế giới thần linh để mong cầu được sự an bình, hạnh phúc trong cuộc 

sống. Mỗi một cuộc hầu đồng thường bao gồm nhiều giá đồng - một bản 

Văn ứng với một vị thánh. Cung văn phối hợp nhịp nhàng với chân đồng, 

chân đồng kết hợp ngẫu hứng với đông đảo của người xem tạo lên sự hòa 

quện độc đáo giữa âm nhạc, nghệ thuật múa, nghệ thuật sân khấu trong suốt 

một giá đồng. 

1.2.7.2. Nhạc cụ sử dụng trong hát chầu văn 

 Trong hát chầu văn, hệ thống nhạc khí với biên chế cổ điển bao gồm 

đàn nguyệt, phách, cảnh, trống ban, thanh la và trống cái. Dàn nhạc trong 

chầu văn lớn nhỏ tùy thuộc vào từng địa phương, vào mức độ của buổi lễ 

và yêu cầu của người làm lễ nhưng không thể thiếu ba nhạc cụ chính yếu là 

đàn nguyệt, trống nhỏ và cảnh đôi. Âm thanh, tiết tấu, nhịp điệu của ba 

nhạc cụ trên tạo nên tính cách riêng biệt và đặc thù của hát văn. Điểm đặc 

sắc trong dàn nhạc của chầu văn ở chỗ sử dụng đàn nguyệt là nhạc cụ mang 

tính âm, nhạc cụ chính mang tính dẫn dắt trong cả dàn nhạc.Thông thường, 

cung văn chơi đàn nguyệt đảm nhiệm vai trò hát chính. Nhưng trong các lễ 

hầu đồng, cả cung văn đánh nhịp (phách, cảnh, trống) cũng phải hát. Trống 

ban, trống cái (thuộc Cách) là các nhạc khí bán âm. Trong diễn tấu, phách 
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và cảnh đảm nhiệm nền nhịp điệu chu kỳ, dẫn dụ, nâng đỡ giai điệu đàn 

nguyệt với sự điểm xuyết của trống ban hay trống cái. Phách, cảnh, trống 

ban và thanh la do một cung văn đảm nhiệm. Trống cái chỉ sử dụng trong 

những lễ lớn với vai trò hỗ trợ của một cung văn cầm chầu. Đây được coi là 

biên chế chính thức của dàn nhạc hát văn cổ truyền với 2 hoặc 3 cung văn. 

Hệ nhạc khí trong hát văn, đáng chú ý nhất là bộ nhạc khí tiết tấu. Khi diễn 

tấu, cung văn tay trái cầm 1 dùi vừa đánh phách vừa gõ trống ban. Tay phải 

cầm 2 dùi, 1 dùi kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ để đánh phách, 1 dùi kẹp 

giữa ngón trỏ và ngón giữa để đánh cảnh. Phách và cảnh luôn diễn tấu 

những mô hình nhịp điệu chu kỳ làm nền cho giai điệu tiếng đàn, giọng hát. 

Đây chính là thành phần xác định tính vũ khúc của âm nhạc hát Chầu văn. 

1.3. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi và những vấn đề về giọng hát của học 

sinh THCS 

1.3.1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi  

Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm những em từ 11 đến 15 tuổi, đa 

dạng theo lớp học từ lớp 6 đến lớp 9. Trên thực tế, các em học THCS đã 

bước vào tuổi thiếu niên, nên người ta còn gọi tuổi này là tuổi thiếu niên. 

Đây là thời kì phức tạp và quan trọng trong qua trình phát triển của mỗi cá 

nhân. Thời kì này có một vị trí đặc biệt, vì nó là thời kì chuyển tiếp từ tuổi 

thơ sang tuổi trưởng thành. Sự chuyển tiếp tạo nên nội dung cơ bản và sự 

khác biệt đặc thù ở thời kì này. Sự chuyển tiếp đã làm hình thành những 

cấu tạo mới về chất trong tất cả mọi mặt. Sự biến đổi của cơ thể, của tự ý 

thức, của kiểu quan hệ với người lớn và với bạn cùng tuổi, của hoạt động 

học tập, hoạt động xã hội… đã làm xuất hiện những yếu tố mới của sự 

trưởng thành [10, tr.26]. 

Người ta thường nói “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, có thể thấy 

đây là lứa tuổi có đầy sự năng động, ngây thơ,… các em vẫn có những đặc 

điểm của tuổi thiếu nhi, nhưng đâu đó đã và đang hình thành những đặc 



 

 

36 

điểm của tuổi trưởng thành. Đây cũng là độ tuổi các em bước vào giai đoạn 

dậy thì, ở nữ giới độ tuổi dậy thì thường rơi vào khoảng 12-14 tuổi, nam 

giới thường bắt đầu và kết thúc chậm hơn nữ giới khoảng 1,5- 2 năm. Tuy 

nhiên hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau mà độ tuổi dậy thì ở các 

em diễn ra sớm hơn một vài năm. Có những em 8 tuổi đã bắt đầu có dấu 

hiệu phát triển về cơ thể, các bộ phận cơ quan sinh sản,… điều này tạo ra 

sự khác biệt về sự phát triển giữa các thế hệ.  

Những biến đổi về tâm sinh lý ở lứa tuổi THCS chịu sự ảnh hưởng 

bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là điều kiện sống, môi trường sống. Gia đình 

chính là môi trường xã hôi hóa, môi trường giáo dục đầu tiên của mỗi con 

người. mỗi chúng ta sinh ra đều có những hoàn cảnh gia đình khác nhau, 

không ai giống ai. Vì vậy nhân cách của các em bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 

môi trường nơi mình sinh sống. Ở gia đình vị trí của các em đã có phần nào 

thay đổi, các em coi mình là một thành viên tích cực, có quyền được khẳng 

định mình, làm những điều bản thân cho là đúng. Đây cũng là giai đoạn có 

nhiều khó khăn trong việc giáo dục các em. Các em mang những đặc điểm 

tâm sinh lý thay đổi thất thường, tính cách khá ngang bướng vì vậy các bậc 

cha mẹ cần có những phương pháp giáo dục sao cho phù hợp, tránh chạm 

tới lòng tự ái của các em. Thực tế, các em ở các gia đình có điều kiên khó 

khăn, lao động từ sớm tâm sinh lý của các em có những đặc điểm khác biệt 

so với các em có điều kiện sống tốt hơn. Các em thường có nhiều suy nghĩ 

chín chắn, một góc nào đó các em dễ bị tổn thương hơn. Tiếp sau gia đình 

chính là trường học, trường học cũng là một môi trường xã hội hóa quan 

trọng đối với các em. Thầy cô, bạn bè là người thường xuyên tiếp xúc với 

các em vì vậy họ có thể giúp đỡ các em hoàn thiện bản thân. Hiện nay tại 

nhiều khu vực, đặc biệt là các thành phố lớn rất nhiều gia đình do mải làm 

kinh tế nên ít quan tâm tới các em, các bậc phụ huynh thường giao phó hết 

lại việc giáo dục các em cho nhà trường. Điều này phần nào làm ảnh hưởng 
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khá nhiều tới tâm lý của các em, các em luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu 

thương của gia đình.  

Những thay đổi về tâm sinh lý của các em THCS ảnh hưởng rất nhiều 

tới các hoạt động học tập trên lớp, các hoạt động ngoại khóa, trong đó có 

hoạt động liên quan đến âm nhạc. Tuổi các em thường nghe các loại nhạc 

trẻ, nhạc thị trường, rất ít người tiếp cận với các loại nhạc truyền thống. Vì 

vậy các loại hình âm nhạc truyền thống hiện nay như xẩm, chèo, Chầu văn, 

ca trù,… được rất ít các bạn học sinh biết đến. Vì vậy cần có những chương 

trình ngoại khóa giúp các em tiếp cận nhiều hơn với các loại hình nghệ 

thuật này, đặc biệt là chầu văn.  

1.3.2. Đặc điểm về giọng hát của học sinh THCS 

1.3.2.1.Khái quát về cơ quan phát âm và vị trí âm thanh trong ca hát 

Bộ máy phát âm của con người bao gồm 2 dây thanh (thanh đới) là 

cơ quan chủ yếu để phát ra âm thanh. Các bộ phận như môi, miệng, răng, 

lưỡi, cổ họng có nhiệm vụ nhả chữ trong nói và hát. Những xoang cộng 

minh là các khoảng trống trong đầu, mũi, miệng, ngực có tác dụng tỏng âm 

lượng. Các bộ phận về hô hấp như phổi khí quản, chi khí quản lồng ngực 

và hoành cách mô tả là động lực phát thanh…. Phát âm trong thanh nhạc có 

khống chế hơi thở, chủ động và có tính kĩ thuật cao. Khi nó hoạt động tốt là 

dựa trên cơ sở hít thở có chiều sâu, sử dụng hoành cách mô để khống chế 

hơi thở ra gần như để nguyên trạng thái giữ hơi để tiết kiệm hơi thở cho 

giọng hát. Ngực không căng thẳng nhưng có tính co dãn, đàn hồi, tương đối 

mềm mại mà có sức [40]. 

Học sinh THCS là lứa tuổi đang trong giai đoạn dậy thì, cơ thể có 

những thay đổi rõ ràng về mặt sinh học. Các cơ quan của bộ máy phát âm 

của các em cũng có những thay đổi, đặc biệt là các em nam giới. Khi bước 

vào thời kỳ dậy thì các em nam giới có giọng nói trầm hơn hoặc giọng ồm 

ồm. Còn ở các em nữ giới giọng nói trong trẻo hơn, cao hơn và nhẹ nhàng 
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hơn. Có thể thấy, đa phần các em trong lứa tuổi học sinh THCS về giọng 

hát còn chưa ổn định, cho nên phần nào có ảnh hưởng tới hoạt động học tập 

cũng như các hoạt động ngoại khóa liên quan tới âm nhạc, đặc biệt là hát.  

1.3.2.2. Đặc điểm về giọng hát của học sinh THCS  

Học sinh THCS là lứa tuổi mới lớn, ở độ tuổi này các em có sự phát 

triển nhanh thể lực của giai đoạn chuẩn bị và bước vào tuổi dậy thì. Do đó, 

về giọng hát có sự phân hóa về màu giọng của học sinh nam, nữ. Sự thay 

đổi về các cơ quan phát âm có ảnh hưởng rất nhiều tới việc ca hát của các 

em. Khi bước vào thời kỳ dậy thì các em nam giới có giọng nói trầm hơn 

hoặc giọng ồm ồm. Còn ở các em nữ giới giọng nói trong trẻo hơn, cao hơn 

và nhẹ nhàng hơn. Các em có thể tìm ra được giọng hát của mình ở lứa tuổi 

này, tuy nhiên ở nam giới khá khó có thể giữ được giọng hát ban đầu, vì 

giai đoạn này giọng của nam giới chưa được hoàn thiện. Thực tế có rất 

nhiều bạn trước khi dậy thì có giọng hát rất hay, nhưng sau khi dậy thì bị 

vỡ giọng nên làm cho giọng hát không còn hay hoặc ngược lại.  

Lứa tuổi này với đặc điểm giọng hát còn mang nhiều nét ngây thơ, 

trong sáng. Nhìn chung chương trình dạy và học âm nhạc tại trường THCS 

đã được chọn ra những bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, hồn nhiên vô tư của 

tuổi học trò. Vì vậy ở độ tuổi này các em cần có những biện pháp để hoàn 

thiện giọng hát, giọng nói của mình. Các em nên hình thành cho mình, tìm 

ra những dòng nhạc phù hợp với bản thân để phát triển tài năng của mình. 

Những đặc điểm giọng hát của các em ở lứa tuổi nào đem lại cả mặt tích 

cực lẫn tiêu cực cho hoạt động đưa hát chầu văn vào chương trình ngoại 

khóa. Tích cực, các em có thể thử sức với loại hình nghệ thuật âm nhạc 

mới, có thêm kiến thức cũng như khám phá xem giọng hát hay sở thích âm 

nhạc của mình có phù hợp không. Tuy nhiên ở lứa tuổi này do giọng hát 

chưa hoàn thiện nên việc học hát còn gặp nhiều khó khăn, nhiều em sẽ khó 
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hát vì giọng hát còn chưa ổn định từ đó khiến các em lầm tưởng bản thân 

không thích hợp với nó.  

 Tóm lại, ở lứa tuổi THCS giọng hát của các em còn chưa ổn định, các 

em đang trong quá trình tìm hiểu khám phá bản thân xem mình phù hợp với 

thể loại âm nhạc gì. Vì vậy các em cần phải kiên trì và trau dồi các kỹ năng 

âm nhạc để hoàn thiện mình hơn.  

1.4. Thực trạng hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường THCS 

Thanh Mai 

1.4.1. Khái quát về Trường THCS Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

Trường THCS Thanh Mai thành lập năm 1964 với tên gọi ban đầu là 

trường phổ thông trung học cấp 1, 2 Thanh Mai, Thanh Cao. Đến năm 1992 

trường mang tên THCS Thanh Mai, từ đó cho đến nay trường vẫn mang tên 

đó. Với hơn 50 năm thành lập và phát triển, nhà trường đã dạy dỗ biết bao thế 

hệ thành người. Trường có vị trí kế bên Ủy Ban Nhân Dân xã Thanh Mai.  

Theo số liệu của trường năm 2017, trường gồm 12 lớp với gần 400 học sinh. 

Hội đồng sư phạm nhà trường có 54 thành viên, trong đó có 100% giáo viên 

đạt trình độ chuẩn, trên 65% giáo viên trên chuẩn. 

 Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của ủy ban nhân dân huyện 

Thanh Oai, ủy ban nhân dân xã Thanh Mai, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban 

giám hiệu nhà trường trong những năm gần đây, trường THCS Thanh Mai đã 

có nhiều thành tựu trong công tác giáo dục. Nhà trường được công nhận là cơ 

quan văn hóa. Đặc biệt trong năm học 2010 - 2011 nhà trường được Sở giáo 

dục Hà Nội công nhận “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hằng năm 

tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99%. Đặc biệt tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT 

công lập đều đạt tỉ lệ cao. Cụ thể: Năm học 2011 - 2012 đạt 92,8%, năm học 

2012 - 2013 đạt 92 %, tỷ lệ học sinh khá giỏi trên 50%, học sinh đạt hạnh 

kiểm tốt và khá 85%. Đặc biệt trong năm học 2013 - 2014 tỉ lệ học sinh đỗ 
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vào THPT công lập đạt trên 96 %, 01 học sinh giỏi cấp thành phố, 54 học sinh 

giỏi cấp huyện, 125 em học sinh giỏi toàn diện. 

Để duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được trong những năm học 

tới nhà trường sẽ quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị dạy học và đội 

ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường không ngừng sáng tạo học tập để dìu 

dắt thế hệ học sinh Thanh Mai học tập thật tốt, đưa trường THCS Thanh Mai 

là lá cờ đầu về giáo dục tại huyện Thanh Oai. 

1.4.2. Thực trạng về dạy học âm nhạc 

1.4.2.1. Hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

Ngoại khóa là hoạt động không thể thiếu đối với các trường học, đây là 

những hoạt động nằm ngoài chương trình chính khóa trên lớp. Tuy nhiên hiện 

nay nhiều trường học coi ngoại khóa là một hoạt động cần thiết và mang tính 

chất bắt buộc. Hoạt động ngoại khóa hiện nay đang được đẩy mạnh với nhiều 

hình thức khác nhau rất phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hoạt động 

ngoại khóa là nơi cho các em có thể vui chơi giải trí, là môi trường giúp các 

em thư giãn sau những giờ học căng thẳng, rèn luyện sức khỏe. Không chỉ 

vậy đây còn là nơi để các em có thể thể hiện bản thân mình, là nơi để các em 

có thể trình bày những sở thích, kết quả luyện tâm ca hát. Cũng nhờ hoạt động 

ngoại khóa mà các em có thể xây dựng cho mình những mối quan hệ giữa gia 

đình, thầy cô và đặc biệt là với các bạn được bền chặt hơn.  

Hiện nay tại trường THCS Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Hà Nội  các 

hoạt động ngoại khóa chủ yếu là thể dục thể thao, các chương trình mít tinh kỷ 

niệm. Nhìn chung hiện các hoạt động ngoại khóa âm nhạc còn nhiều hạn chế, 

đặc biệt là việc đưa loại hình nghệ thuật hát chầu văn vào các chương trình 

ngoại khóa là chưa có. Vì vậy nhà trường cần có những buổi ngoại khóa đưa 

hát chầu văn vào để các em có thể tiếp cận, tạo cho các em niềm yêu thích, sự 

hiểu biết về loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần bảo vệ 

giữ gìn và phát huy nó. 
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1.4.2.2. Khả năng tiếp nhận kiến thức của học sinh với bộ môn âm nhạc và 

nghệ thuật hát chầu văn 

Ngày nay với sự hòa nhập thị trường âm nhạc, các em trong độ tuổi 

THCS phần lớn quan tâm tới các thể loại âm nhạc Pop, Ballad đặc biệt là thị 

trường âm nhạc Kpop có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới các em. Có thể thấy đối 

với các em những bài hát thuộc những thể loại âm nhạc ấy khá dễ nghe, phù 

hợp với tâm sinh lý ở tuổi mới lớn của các em. Cùng đó là giai điệu âm nhạc 

khá hấp dẫn, sôi động nhưng cũng nhẹ nhàng. Đặc biệt Kpop bên cạnh phần 

âm nhạc hấp dẫn còn là những màn biểu diễn với điệu nhảy phong phú, thời 

trang bắt mắt và được thể hiện bởi các ca sĩ trẻ đẹp trai, xinh gái.  

Còn đối với hát chầu văn là loại hình nghệ thuật truyền thống Việt 

Nam, thực tế ngày nay người trẻ rất ít quan tâm tới loại hình nghệ thuật này, 

đặc biệt là các em THCS trong đó có học sinh THCS Thanh Mai, Hà Nội. Có 

những học sinh đã từng nghe nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ nghe thoáng 

qua ở các đền, phủ, chùa, các nơi diễn ra lễ hội… hay nghe từ người thân 

nhưng rất ít. Hát văn, thường là những bài hát khá dài với thể thơ lục bát, hát 

văn không được biểu diễn dưới hình thức âm nhậc sôi động, với những điệu 

nhảy hiện đại và cung không có những trang phục thể hiện xu thể hiện nay. 

Khi hát văn, người thể hiện thường mặc trang phục cổ truyền của người dân 

tộc Việt Nam, hát văn Hầu được thực hiện khi có hoạt động Hầu đồng, diễn 

xướng, những trang phục xuất hiện là trang phục đặc trưng cho từng vị thánh 

trong từng giá hầu. Có lẽ vậy, mà các em học sinh ít quan tâm đến các bản 

văn, ít nghe thể loại nhạc này. Cùng với đó các phương tiện truyền thông đưa 

tin về loại hình nghệ thuật này không phổ biến, đặc biệt các em ít khi tiếp cận 

với các kênh có tin về hát chầu văn.  

Nói về giai điệu chầu văn, là loại hình khá khó để các em có thể học 

hát, hay nhớ lời. Tuy lời hát văn rất chân thực, với thể thơ lục bát, với những 

điệu hò, câu ví nhưng một bài văn có độ dài khá nhiều. Cho nên các em học 
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sinh rất khó có thể nghe và học hát các bài hát văn.Vì vậy các em còn rất ít 

kiến thức về chầu văn và rất ít điều kiện có thể tiếp cận với bộ môn này. 

Như vậy, thấy được rằng, hát chầu văn không còn xa lạ với các em học 

sinh vì đối với các em các em có mối quan tâm tới thị trường âm nhạc hiện đại 

hơn là truyền thống, điều này cũng phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em. 

Tuy nhiên chúng ta cần có những hỗ trợ, biện pháp giúp các em có thể biết tới 

và góp phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ loại hình nghệ thuật âm 

nhạc truyền thống của cha ông ta.  

Tiểu kết 

Qua tìm hiểu, đọc các tài liệu về nghệ thuật hát chầu văn của các tác giả 

đi trước có thể nói hát chầu văn là loại hình nghệ thuật ra đời gắn liên với tín 

ngưỡng thờ Mẫu của dân tộc Việt Nam. chầu văn có những đặc trưng riêng có 

về cấu trúc, giai điệu, trang phục, không gian,…cung văn là một phần rất quan 

trọng trong một buổi thực hiện hoạt động hầu đồng. Từ giai điệu, ca từ trong 

các bài văn rất chân thực, nó miêu tả khá rõ ràng vè tích các vị thánh, về các 

địa điểm, về hoạt động, tính cách của chư vị thánh thần. Qua chương này 

chúng ta đã phần nào hiểu hơn về chầu văn, về đặc điểm tâm sinh lý cũng như 

việc tiếp cận của các em học sinh với bộ môn nghệ thuật này. 

Hiện nay hát chầu văn còn rất xa lạ đối với giới trẻ đặc biệt là học sinh 

THCS. Các em là lứa tuổi mới lớn, đang trong giai đoạn dậy thì hoàn thiện cơ 

thể về tâm sinh lý, hoàn thiện nhân cách. Các hoạt động ngoại khóa tại trường 

chưa đưa loại hình nghệ thuật này vào, vì vậy cần có những giải pháp phù hợp 

giúp cho các em có thể tiếp cận được với Chầu văn, giúp các em hình thành 

niềm yêu thích và có những nhận thức về việc bảo vệ phát huy các giá trị 

truyền thống của dân tộc. 
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Chương 2 

 DẠY HÁT CHẦU VĂN TRONG HOẠT ĐỘNG  

NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC 

2.1. Điều kiện tổ chức ngoại khóa 

2.1.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

Trường THCS Thanh Mai, Hà Nội từ khi hình thành và phát triển cho 

tới nay đã và đang xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và 

học để tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh và giáo viên tại đây. 

Diện tích đất:  Hiện có 3413m2 còn thiếu  khoảng 2000m2 tính đến 

năm 2018. Đến năm 2025 còn thiếu khoảng 4000m2 nữa vì lúc đó nhà 

trường có khoảng trên 800 học sinh.  

Phòng học hiện có đủ 12 phòng đủ cho 12 lớp của năm học 2016 - 2017  

Cấp bách năm học 2017 - 2018, nhà trường có 13 lớp nên thiếu 1 

phòng học. Dự kiến đến năm 2022 - 2023  là 17 lớp, thiếu 5 phòng học, 

năm học 2023 - 2024  là 20 lớp, thiếu 8 phòng học.  

Hiện tại nền của 12 phòng  học đều bị bong phồng vỡ nát, gạch 

xuống cấp cần phải sửa chữa ngay trong hè năm 2017 để phục vụ năm học 

tới 2017-2018. 

- Phòng chức năng: Không có (môn Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ, tin 

học, Công nghệ…không có phòng nào). Cần xây dựng các phòng chức 

năng với diện tích mỗi phòng khoảng 80m2 /1 phòng (6 phòng cần 480m2) 

- Phòng thiết bị: 01 phòng, thiết bị thiếu phục vụ công tác giảng dạy. 

- Phòng y tế: Chưa có: Khắc phục bằng cách cơi nới, ghép tạm ngoài hiên 

Cần xây dựng phòng y tế độc lập với diện tich đạt chuẩn tối thiểu 24m2  

- Phòng Thư viện: 01 phòng, (phòng tạm diện tích 54 m2 chưa đạt 

chuẩn với yêu cầu là 90m2, thiếu phòng đọc của giáo viên: Khắc phục bằng 

cách cơi nới, ghép tạm ngoài hiên thành phòng đọc của giáo viên. 
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- Phòng hiệu bộ: Chưa có. Khắc phục bằng cách ghép toàn bộ ban 

giám hiệu, kế toán vào 1 phòng (trước là phòng học) 

Cần xây dụng khu hiệu bộ với 1 phòng Hiệu trưởng diện tích tối 

thiểu 15m2, phòng khách 18m2. Các phòng phó hiệu trưởng với diện tích 

tối thiểu 12m2 (2 hiệu phó, cần 2 phòng) 

- Phòng họp hội đồng sư phạm: Chưa có. Khắc phục bằng cách tận 

dụng phòng học để làm phòng họp. 

- Cần xây dựng phòng hội đồng, văn phòng nhà trường với diện 

tích 80m2 

Bàn ghế, bảng: Hiện tại đủ bàn ghế cho 391 học sinh và bảng cho 12 

lớp. Tuy nhiên bàn ghế hỏng hóc thường xuyên phải khắc phục. Năm học 

tới thiếu 2 phòng bàn ghế học sinh, 4 bảng viết cần phải khắc phục ngay. 

 - Thiết bị, máy tính: Thiếu thiết bị phục vụ các môn như Lý, Hóa; 

Thiếu máy tính phục vụ học tập thi trực tuyến qua mạng… Khắc phục: 

dùng máy của ban giám hiệu, máy của thư viện, văn thư và thuê phòng nét 

của nhân dân. 

- Môi trường: 

+ Hai trường THCS và Tiểu học ngay sát nhau, sân chơi giữa hai 

trường ngăn đơn giản, dẫn đến ô nhiễm tiếng ồn rất lớn, ảnh hưởng tới hoạt 

động dạy và học của cả hai nhà trường.  

+ Dãy phòng học nhà B của nhà trường sát với khu nhà dân chăn 

nuôi lợn gây ô nhiễm, mùi hôi thối nặng vào những hôm thay đổi thời tiết. 

+ Nền sân mấp mô do nền sân cũ và nền nhà cấp 4 xuống cấp bị dỡ 

bỏ nên gây mất an toàn cho học sinh. 

+ Khu nhà vệ sinh của giáo viên mới khắc phục, song vẫn cần phải 

xây mới trong năm 2018. 

+ Khu cổng trường vẫn còn có hàng quán, mặc dù nhà trường đã có ý 

kiến yêu cầu các chủ quán không bán.  



 

 

45 

Như vậy có thể thấy, với điều kiện cơ sở vật chất hiện có, tuy còn 

nhiều hạn chế nhưng như vậy trường có thể tiến hành các buổi ngoại khóa 

để giúp học sinh học tập và phát triển toàn diện hơn, trong đó có hoạt động 

ngoại khóa đưa hát chầu văn tới học sinh THCS tại trường. 

2.1.2. Hình thức tổ chức lớp học 

Hoạt động dạy và học được diễn ra tại các trường học, các nơi có 

hoạt động trao đổi kiến thức. Hoạt động dạy và học là sự tham gia của 

người dạy và người học. Mỗi cấp học, mỗi lĩnh vực vấn đề có các hình thức 

tổ chức lớp học khác nhau. 

Nhìn chung, các trường THCS ở nước ta đều có hình thức tổ chức 

lớp học với những đặc điểm chung như sau: 

Thứ nhất về học sinh trong lớp học sẽ được sắp xếp theo độ tuổi và 

số lượng thành viên trong một lớp sao cho phù hợp với quy mô dạy học của 

mỗi trường. Trung bình số học sinh trong một lớp học là từ 30-40 học sinh. 

Thứ hai về nhân sự trong lớp học, mỗi lớp đều có giáo viên chủ 

nhiệm, ban cán sự lớp và các bạn học sinh. Sẽ có một giáo viên chủ nhiệm 

chuyên phụ trách triển khai và kiểm tra, giám sát các hoạt động học tập 

cũng như ngoại khóa của các em học sinh. Ngoài ra giáo viên chủ nhiệm 

còn thực hiện việc chăm lo quan tâm đến học sinh tại trường và là cầu nối 

giữa nhà trường và phụ huynh. Ban cán sự lớp được các bạn học sinh bầu 

ra và được cô giáo chủ nhiệm thừa nhận. Ban cán sự lớp tại trường THCS 

bao gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể, các tổ trưởng, tổ phó 

và cờ đỏ. Mỗi người có nhiệm vụ, chức năng riêng nhưng họ có mối quan 

hệ mật thiết với nhau, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng. 

Tại trường THCS Thanh Mai, Hà Nội cũng như các trường khác lớp 

học cũng được tổ chức với những đặc điểm ở trên. Điều này tạo điều kiện 

thuận lợi để đưa đề tài vào thực nghiệm. Có thể thấy hình thức tổ chức lớp 

học ở nước ta khá đơn giản phù hợp với thực tiễn, điều đó góp phần tạo 

điều kiện để giáo dục phát triển giúp các em hoàn thiện bản thân hơn. 
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2.2. Tiêu chí đưa hát chầu văn vào trường THCS 

2.2.1. Yêu cầu chung 

Hiện nay các hoạt động hầu đồng đang ngày càng phổ biến, các hoạt 

động hát chầu văn cũng được mở rộng không chỉ đơn thuần diễn ra tại đền 

phủ. Hát văn là một hình thức hát trong khi hầu đồng (nghi lễ chầu văn) 

nên các làn điệu và lối hát cũng như độ dài của câu ca, tiếng nhạc đều phụ 

thuộc vào diễn biến của cuộc hầu đồng. Nếu như không khí, nhịp điệu 

trong ca trù thính phòng là êm đềm, réo rắt, trầm bổng thì trong hát văn 

ngược lại hẳn. Nó mang tính chất sôi nổi, kích động cộng với trống phách, 

thanh la rộn ràng làm cho buổi hầu đồng luôn trong không khí tưng bừng.  

Với mục đích đưa chầu văn vào chương trình ngoại khóa, đem chầu 

văn tới gần giới trẻ hơn, đặc biệt là học sinh THCS. Với tiêu chí, dẫn dắt 

truyền đạt kiến thức, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với học sinh giúp 

học sinh hình thành sự tò mò, yêu thích hát chầu văn. Từ đó, giúp cho học 

sinh có thêm kiến thức về loại hình nghệ thuật truyền thống này, góp phần 

bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. 

2.2.2. Tiêu chí chọn làn điệu 

Bất kỳ một khóa học, một chương trình nào đó được diễn ra cần có 

những tiêu chí lựa chọn nội dung sao cho phù hợp nhất có vậy mới đem 

lại kết quả tốt nhất. Đặc biệt là các chương trình ngoại khóa, chương 

trình liên quan đến các loại hình nghệ thuật, người tổ chức cần có nhãn 

quan để tìm ra nội dung sao cho phù hợp với đối tượng, thời gian và môi 

trường thực hiện. 

Từ phân tích ở những phần trên có thể thấy hát chầu văn có rất nhiều 

các làn điệu khác nhau. Mỗi làn điệu mang những nét đặc trưng riêng, 

mang những vai trò và có ý nghĩa riêng. Theo dòng chảy thời gian hệ thống 

các làn điệu hát văn cũng có những thay đổi, tuy nhiên đối với một số nghệ 

nhân họ vẫn giữ được những làn điệu gốc còn vẹn nguyên giá trị. Dựa vào 



 

 

47 

điều kiện tâm sinh lý khả năng của lứa tuổi học sinh THCS cũng như thực 

tiễn, việc lựa chọn các làn điệu đưa vào chương trình ngoại khóa cần xem 

xét, lựa chọn kỹ lưỡng.  

Thứ nhất những làn điệu được chọn phải mang nét đặc trưng cho hát 

chầu văn, là những làn điệu đặc sắc. Thứ hai đó phải là những làn điệu 

chứa đựng lời ca dễ hiểu, gần gũi với đời sống người dân giúp cho các em 

dễ hiểu. Thứ ba làn điệu chọn đưa vào thực nghiệm là nhóm tuổi học sinh 

THCS nên cần chọn những làn điệu dễ học, phù hợp với trình độ của học 

sinh. Những làn điệu ấy có cấu trúc đơn giản, không quá dài để phù hợp 

với thời gian học tập của nhà trường.  

2.2.3. Thực hành chọn nội dung làn điệu  

Dựa vào những yêu cầu trên, ở đề tài này tác giả xin phép lựa chọn 3 

làn điệu Cờn, Dọc và Xá để đưa vào thực nghiệm và chương trình ngoại 

khóa dạy hát chầu văn. Qua quá trình tìm hiểu cũng như có sự trải nghiệm, 

tác giả nhận thấy có thể đưa làn điệu hát Dọc trong bản văn hầu giá Quan 

Đệ Tam; hát Cờn trong bản văn hầu giá cô Chín Giếng; và hát Xá Bằng 

trong bản văn hầu giá Cô Sáu Lục Cung. Có thể thấy, đây là những bản văn 

phổ biến, hầu hết các canh hầu đề có xuất hiện các giá này. Mỗi giá đại 

diện cho vị thánh thuộc các miền phủ khác nhau: Thoải phủ (Quan Đệ 

Tam), Thiên phủ (Cô Chín Giếng) và Nhạc phủ (Cô Sáu Lục Cung). Bên 

cạnh đó 3 làn điệu, trong 3 giá này còn mang các yếu tố cả về hàng nam 

thần (Quan Đệ Tam) và nữ thần (Cô Chín giếng, Cô Sáu Lục Cung). Đó là 

ý kiến chủ quan của tác giả, tác giả rất mong sẽ nhận được sự góp ý của 

quý vị quan tâm nghiên cứu về vấn đề này.  

Để đem lại hiệu quả cũng như giúp học sinh có thể học, tiếp thu 

nhanh và hiệu quả nhất, ở đề tài này tác giả đã tham khảo sử dụng các bản 

văn đã được thu âm của nghệ sĩ Văn Chương để các em nghe và học. Văn 

Chương là một nghệ sĩ có tiếng trong giới hát Chầu văn, ông được sinh ra 
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và lớn lên tại mảnh đất Chương Mỹ, Hà Tây cũ nay là Hà Nội. Ngay từ nhỏ 

ông đã sớm bộc lộ tài năng ca hát, ngâm thơ, diễn,… Ông trúng tuyển và 

trở thành diễn viên của Đoàn chèo Hà Tây khi ông chỉ mới 16 tuổi. Sự 

nghiệp của ông từ đây bắt đầu ngày càng phát triển với nhiều vai trò khác 

nhau. Ông có nhiều vai diễn để đời trong các vở chèo tiêu biểu như vai Lưu 

Bình, ông đã cho cho phát hành nhiều album CD hát văn, ông đã được nhà 

nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2007, hiện tại ông đang là 

trưởng phòng nghệ thuật của Đài tiếng nói Việt Nam.  

Tóm lại từ đánh giá, tìm hiểu và thực tiễn, đề tài sẽ tiến hành thực 

nghiệm với 3 làn điều chính đó là dọc, cờn và xá trong hệ thống các làn 

điệu hát văn. 

2.3. Phương pháp dạy học hát chầu văn trong hoạt động ngoại khóa 

âm nhạc 

Phương pháp có vài trò rất quan trọng trong hoạt động dạy và học, 

mỗi chương trình, mỗi môn học, mỗi đối tượng có đặc điểm khác nhau, 

chính vì vậy cần phải chọn ra những phương pháp phù hợp nhất để có kết 

quả tốt nhất. Chương trình thực nghiệm áp dụng các phương pháp pháp 

truyền khẩu có sự dẫn dắt của nghệ nhân Văn Phương, giáo viên và thực 

hành kết hợp với phương pháp cho học sinh nghe bản mẫu: bản văn do 

nghệ sĩ Văn Chương thể hiện.  

2.3.1. Phương pháp truyền khẩu 

 Từ xa xưa khi chưa có chữ viết, con người đã bắt đầu sử dụng việc 

truyền khẩu để gìn giữ, để lưu truyền mọi giá trị, các vấn đề trong cuộc 

sống. Đặc biệt trong thời kỳ phong kiến ở nước ta, truyền khẩu được coi là 

phương pháp chính trong việc truyền bá, lưu truyền đào tạo các nghệ thuật. 

Các tác phẩm nghệ thuật dân gian (âm nhạc, múa…) được lưu giữ trong trí 

nhớ con người, nó không tồn tại ở dạng văn bản, vì vậy truyền khẩu được 

sử dụng là chủ yếu. 
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Truyền khẩu là phương tiện diễn đạt bằng ngôn ngữ. Đây là phương 

thức quan trọng trong việc truyền đạt tri thức và truyền đạt tâm tư nguyện 

vọng của mình. Trong giảng dạy, truyền khẩu còn gọi là phương pháp dùng 

lời giúp giáo sinh lắng nghe, lĩnh hội những thông tin mà người thầy truyền 

đạt [36, tr.60]. 

Có thể thấy phương pháp truyền khẩu là phương pháp quan trọng 

trong dạy học hát chầu văn. Lứa tuổi các em cần sự dẫn dắt của giáo viên 

rất nhiều vì các em chưa tự ý thức được việc chủ động học hỏi. Dạy hát 

chầu văn bằng phương pháp này có thể giúp các em học nhanh hơn nhờ 

việc được nghe trực tiếp, qua đây giáo viên và nghệ nhân cũng có thể 

hướng dẫn chi tiết, hay góp ý, uốn nắn cho học sinh trong quá trình học. 

Bên cạnh đó hát chầu văn là loại hình nghệ thuật được truyền miệng. Từ xa 

xưa, đa phần ông cha ta truyền lại cho con cháu mình hay các thế hệ đi sau 

các bài văn qua hình thức truyền miệng. Đến mãi sau này, các bản văn mới 

được ghi chép là lưu lại. Chính vì vậy, phương pháp này đã tạo nhiều thuận 

lợi và phù hợp với thực tiễn để áp dụng vào việc tiến hành thực nghiệm đề 

tài này. Tuy vậy chúng ta không nên lạm dụng phương pháp này máy móc, 

nó chỉ phù hợp với các bạn học sinh mới đầu học. Trong các buổi học nâng 

cao cần kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp khác nhau nhằm khai thác 

tính chủ động, tính sáng tạo nghệ thuật của các bạn học sinh. Nếu chỉ áp 

dụng một phương pháp này người học sẽ bị thụ động, bị biến thành bản sao 

của người hướng dẫn. Điều này làm mất đi cái tôi cái riêng có của các bạn 

học sinh trong nghệ thuật, đây cũng là điều kiện cần để nghệ thuật được 

phát triển, phù hợp với đường thời gian của thời đại. 

Cụ thể, áp dụng phương pháp này vào chương trình thực nghiệm của 

đề tài. Đề tài thực hiện với 3 làn điệu, dưới đây là một vài ví dụ trong quá 

trình thực nghiệm. Theo đúng phương pháp truyền khẩu truyền thống sẽ 
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không có văn bản đi kèm, tuy nhiên xét trên thực tiễn để thuận tiện và góp 

phần hiệu quả tác giả xin phép được tiến hành cung cấp cho học sinh bản 

nhạc để phục vụ trong quá trình học tập. 

Ví dụ 1: buổi học giới thiệu và dạy học sinh hát làn điệu Dọc, hát 

Dọc trong bản văn hầu giá Quan Đệ Tam. 

Trước khi vào buổi học giáo viên dành 5 phút để kiểm tra củng cố 

kiến thức bài học hôm trước, sau đó cho học sinh thực hiện hoạt động khởi 

động. Tiếp đến và đi vào giới thiệu và dạy học sinh hát làn điệu dọc. 

Tiến trình dạy học như sau: 

Nghệ nhân hát mẫu làn điệu Dọc, đoạn Dọc trong bản văn hầu giá 

Quan Đệ Tam. Từ câu thỉnh “Thoải Quốc Động đình con vua,…” đến hết 

“Binh bộ binh thùy chơi miền, chơi miền trần gian.” 

Giáo viên giới thiệu sơ lược về làn điệu Dọc, giới thiệu vài nét về 

Quan Đệ Tam. Giáo viên cung cấp tài liệu (lời bài hát) cho học sinh. 

Nghệ nhân hát lại lần hai và đi vào dạy chi tiết với từng câu chữ. Mỗi 

một câu hát nghệ nhân hát 2 lần rồi cho học sinh hát theo và hát lại 3 lần, 

tiếp tục để học sinh hát lại nhưng nghệ nhân không hát cùng lặp lại 2 lần, 

cứ như vậy cho đến hết nội dung. 

Học sinh theo dõi trong bản lời bài hát và hát theo sự hướng dẫn của 

nghệ nhân. Trong quá trình học, học sinh lấy bút ghi chú những điểm lưu ý, 

những câu chữ nhấn nhá hay nhịp nghỉ, phách nhanh chậm. 

Giáo viện và nghệ nhân nhận xét, góp ý chỉnh sửa và cho học sinh ôn tập. 

Bảng đánh giá kết quả buổi học làn điệu Dọc 

Tổng số học sinh tham gia 35 

Số lượng học sinh hát đúng 28 

Số lượng học sinh hát còn lỗi sai 7 
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 Ví dụ 2: Buổi học giới thiệu, học hát làn điệu Cờn, hát Cờn trong bản 

văn hầu giá cô Chín Giếng. 

Tương tự như ví dụ 1, bắt đầu buổi học giáo viên thực hiện các hoạt 

động củng cố lớp học và thực hiện hoạt động khởi động, rồi đi vào nội 

dung bài học. 

Tiến trình dạy học như sau: 

Nghệ nhân hát mẫu làn điệu Cờn, đoạn Cờn trong bản văn hầu giá Cô 

Chín. Từ câu “Thanh Hoa đất lạ, mạch án thủy quyền,…” đến hết “ Hợp 

thần tử í í i  dăm ba bạn cát í í i” 

Giáo viên giới thiệu sơ lược về làn điệu Cờn, giới thiệu vài nét về Cô 

Chín. Giáo viên cung cấp tài liệu (lời bài hát) cho học sinh. 

Nghệ nhân hát lại lần hai và đi vào dạy chi tiết với từng câu chữ. Mỗi 

một câu hát nghệ nhân hát 2 lần rồi cho học sinh hát theo và hát lại 3 lần, 

tiếp tục để học sinh hát lại nhưng nghệ nhân không hát cùng lặp lại 2 lần, 

cứ như vậy cho đến hết nội dung. 

Học sinh theo dõi trong bản lời bài hát và hát theo sự hướng dẫn của 

nghệ nhân. Trong quá trình học, học sinh lấy bút ghi chú những điểm lưu ý, 

những câu chữ nhấn nhá hay nhịp nghỉ, phách nhanh chậm. 

Giáo viện và nghệ nhân nhận xét, góp ý chỉnh sửa và cho học sinh ôn tập. 

Ví dụ 3: Buổi học giới thiệu, học hát làn điệu Xá, hát Xá Bằng trong 

bản văn hầu giá Cô Sáu Sơn Trang. 

Bảng đánh giá kết quả buổi học làn điệu Cờn 

Tổng số học sinh tham gia 35 

Số lượng học sinh hát đúng 26 

Số lượng học sinh hát còn lỗi sai 9 
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Tương tự như các ví dụ trước, bắt đầu buổi học giáo viên thực hiện 

các hoạt động củng cố lớp học và thực hiện hoạt động khởi động, rồi đi vào 

nội dung bài học. 

Tiến trình dạy học như sau: 

Nghệ nhân hát mẫu làn điệu Xá bằng trong bản văn hầu giá cô Sáu 

Sơn Trang. Từ câu “Cảnh sơn lâm trên ngàn lồng lộng,…” đến hết “Sớ 

trạng dâng đệ tấu tam tòa, Mẫu yêu cô Sáu nết na” 

Giáo viên giới thiệu sơ lược về làn điệu Xá, giới thiệu vài nét về cô 

Sáu. Giáo viên cung cấp tài liệu (lời bài hát) cho học sinh. 

Nghệ nhân hát lại lần hai và đi vào dạy chi tiết với từng câu chữ. Mỗi 

một câu hát nghệ nhân hát 2 lần rồi cho học sinh hát theo và hát lại 3 lần, 

tiếp tục để học sinh hát lại nhưng nghệ nhân không hát cùng lặp lại 2 lần, 

cứ như vậy cho đến hết nội dung. 

Học sinh theo dõi trong bản lời bài hát và hát theo sự hướng dẫn của 

nghệ nhân. Trong quá trình học, học sinh lấy bút ghi chú những điểm lưu ý, 

những câu chữ nhấn nhá hay nhịp nghỉ, phách nhanh chậm. 

Giáo viên và nghệ nhân nhận xét, góp ý chỉnh sửa và cho học sinh 

ôn  tập. 

Bảng đánh giá kết quả buổi học làn điệu Xá 

Tổng số học sinh tham gia 35 

Số lượng học sinh hát đúng 30 

Số lượng học sinh hát còn lỗi sai 5 

 

Đối với các học sinh hát còn lỗi sai nghệ nhân sẽ chỉ ra cho các em 

những chỗ hát chưa đúng và hát mẫu lại đoạn hát đấy sau đó hướng dẫn các em 

hát cho đúng 
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Trên đây là một vài ví dụ về quá trinh vận dụng phương pháp truyền 

khẩu vào việc thực nghiệm đề tài này. Qua đó có thể thấy đây là phương 

pháp phù hợp và đem lại hiệu quả cao. 

2.3.2. Phương pháp học qua tài liệu sách vở kết hợp nghe băng đĩa 

Một trong những công cụ không thể thiếu để phục vụ cho quá trình 

học tập đó chính là tài liệu sách vở học tập. Việc sử dụng nguồn tài liệu này 

giữ vị trí đáng kể trong việc nắm bắt vững chắc những kiến thức nói chung 

và phát huy tính tích cực hoạt động trí tuệ của người học nói riêng. 

Tài liệu học tập có nhiều loại khác nhau như sách giáo khoa, sách 

tham khảo, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu điện tử,… mỗi loại có đặc 

điểm khác nhau, có những ưu điểm nhược điểm khác nhau. Tùy từng đối 

tượng, tùy từng mục tiêu nội dung mà cần xác định sử dụng loại tài liệu nào 

cho phù hợp. Sách vở là tài liệu quan trọng nhất sách là nguồn kiến thức vô 

hạn, đủ độ tin cậy đối với người học, vở là phương tiện lưu trữ những 

thông tin kiến thức mà người học mong muốn lưu lại. đối với các hoạt động 

nghệ thuật sách vở thường ít đa dạng hơn các lĩnh vực khác như khoa học 

kỹ thuật,… 

Bên cạnh phương pháp truyền khẩu là chính, trong chương trình thực 

nghiệm của đề tài này còn sử dụng phương pháp học qua tài liệu sách vở 

kết hợp nghe băng đĩa. Cụ thể cho học sinh nghe bản thu âm của nghệ nhân 

Văn Phương và bản văn nghệ sĩ ưu tú Văn Chương được đăng tải trên 

youtube, và học theo tài liệu là bản văn trên giấy in. Việc áp dụng các 

phương pháp này giúp cho học sinh có thể tự học, nhớ lâu hơn những nội 

dung học. 

Cụ thể đối với đề tài này, áp dụng nguồn tài liệu là các bản văn được 

nghệ nhân cung cấp và một vài cuốn sách liên quan đến hát chầu văn tác 

giả sẽ cung cấp. Sử dụng bản văn do nghệ nhân cung cấp làm nguồn tài liệu 

chính cho các em học sinh học tập trong suốt khóa học. Cùng với đó là sử 
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dụng bản văn đã được thu và được đăng tải trên Internet (Youtube, 

Zingmp3) để cho học sinh nghe tham khảo. 

2.3.3. Một số phương pháp khác 

Ngoài ra đề tài tiến hành thực nghiệm còn áp dụng một số phương pháp 

khác dưới các hình thức hoạt động ngoại khóa để tạo môi trường phát triển cho 

học sinh giúp học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.  

- Phương pháp trò chơi 

Trong quá trình học, còn thực hiện một số hoạt động như trò chơi giao 

lưu để củng cố cũng như hình thành không khí cho lớp học.  Là phương pháp 

chiếm ưu thế trong việc phát huy tính tích cực của học sinh. Trong quá 

trình dạy học âm nhạc mà sử dụng phương pháp này mang tính chất học mà 

chơi – chơi mà học, từ đó giúp học sinh lĩnh hội tri thức một cách một cách 

tốt nhất. Để sử dụng phương pháp này người giáo viên phải xây dựng và 

lựa chọn trò chơi phù hợp với bài học. Trước khi tiến hành trò chơi cần phổ 

biến trò chơi, tổ chức phân công nhiệm vụ làm sao để trò chơi tạo cảm 

hứng cho học sinh và bài học đạt kết quả tốt. 

- Phương pháp dạy học sử dụng phương tiện dạy học âm nhạc 

+ Nhóm 1: Các loại nhạc cụ phổ thông như: đàn organ, ghi – ta thanh 

phách… Sử dụng nhạc cụ không chỉ đơn giản là phương pháp sử dụng 

phương tiện dạy học mà nó thể hiện trình độ học vấn, kiến thức, năng lực 

hoạt động âm nhạc của giáo viên. Sử dụng nhạc cụ cho học sinh nghe để 

học sinh thực hành , luyện tập các hoạt động âm nhạc hay đệm hát cho học 

sinh trong các hoạt động của nhà trường. 

+ Nhóm 2: Các giáo cụ trực quan như: Tranh ảnh, mô hình…Khi sử 

dụng giáo cụ trực quan giáo viên thường kết hợp với phương pháp dùng lời. 

+ Nhóm 3: Các trang thiết bị khác: máy chiếu, đĩa, băng nhạc…Sử 

dụng các trang thiết bị này đòi hỏi phải có cơ sở vật chất chu đáo. 
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2.4. Biện pháp tổ chức đưa hát chầu văn vào chương tình ngoại khóa 

âm nhạc 

2.4.1. Bồi dưỡng giáo viên âm nhạc 

Nhà trường là một trong những môi trường xã hội hóa quan trọng để 

mỗi cá nhân có thể phát triển toàn diện nhất. Giáo viên có vai trò rất quan 

trọng đối với sự phát triển của học sinh tại trường học. Giáo viên là người 

bên cạnh dìu dắt, định hướng các em học tập, góp phần hình thành nhân 

cách và tâm lý, đặc biệt là học sinh THCS. 

Hiện nay tại các trường THCS giáo viên âm nhạc phần lớn chỉ tập 

trung phát triển kiến thức chuyên môn vào những bài giảng theo sách giáo 

khoa. Còn ít giáo viên có những kiến thức kỹ năng về các loại hình nghệ 

thuật âm nhạc khác, trong đó có hát chầu văn. Chính vì vậy, cần bồi dưỡng 

đội ngũ giáo viên âm nhạc về những kiến thức, kỹ năng về hát chầu văn nói 

riêng và các loại hình âm nhạc truyền thống nói chung. Mỗi giáo viên cần 

chủ động tìm hiểu về hát chầu văn, tự hình thành và trau dồi kiến thức kỹ 

năng để có thể tiếp cận và thực hành hát văn. Các trường học có thể cùng 

nhau tổ chức bồi dưỡng các lớp học hát chầu văn dành cho giáo viên.  Bên 

cạnh đó giáo viên có thể trực tiếp tham gia chương trình ngoại khóa một 

phần có thể quản lý giám sát học sinh, một phần đây cũng là cơ hội để giáo 

viên có môi trường để tiếp cận với nó.  

2.4.2. Dạy hát chầu văn cho học sinh 

Học sinh là chủ thể tiếp thu kiến thức, là chủ thể trực tiếp thực hiện 

hoạt động học tập. Các bạn học sinh bên cạnh việc chấp hành đúng nội quy 

quy định của trường của lớp cần phải tự ý thức và có sự tự giác, chăm chỉ, 

tính năng động, sáng tạo trong quá trình học tập. Trong hoạt động học tập 

học sinh phải thực hiện các nhiệm vụ được giao từ giáo viên. Có thể đó là 



 

 

56 

các hoạt động cá nhân hay các hoạt động nhóm. Vận dụng vào thực nghiệm 

của đề tài này, học sinh cần có những hoạt động cá nhân về việc tiếp thu 

kiến thức về nội dung bài học các làn điệu, nhạc cụ,… hay thực hiện các 

hoạt động chơi trò chơi. Hoạt động làm việc nhóm là hoạt động có ý nghĩa 

đối với các em học sinh, việc này sẽ tạo môi trường cũng như giúp các em 

có những kinh nghiệm làm việc nhóm và giúp các em có thể hiểu nhau hơn. 

Học ngoại khóa đối với học sinh là một trong những hoạt động thiết 

thực, góp phần giúp các em có môi trường học tập và phát triển tốt hơn. 

việc đưa hát chầu văn vào chương trình ngoại khóa sẽ góp phần tạo điều 

kiện cho các em có thể tiếp cận với loại hình nghệ thuật này dễ dàng hơn. 

Dạy hát chầu văn cho học sinh là một trong những biện pháp gần gũi để 

cho chương trình đưa hát văn vào hoạt động ngoại khóa đạt kết quả tốt 

nhất.  Dạy hát văn cho học sinh cần xác định được tiêu chí, mục đích, 

phương pháp,… rõ ràng. Để thực hiện được điều này người dạy học cần 

hiểu và có định hướng phù hợp đối với đặc điểm của đối tượng học, ở đây 

cụ thể là học sinh THCS. Ví dụ ở đề tài này tác giả sử dụng phương pháp 

truyền khẩu có sự dẫn dắt của nghệ nhân, giáo viên và thực hành kết hợp 

với phương pháp cho học sinh nghe bản mẫu: bản văn do nghệ sĩ Văn 

Chương thể hiện. Từ những tìm hiểu nghiên cứu giáo viên và nhà trường 

cần có những hoạt động và giáo án phù hợp để dạy các bạn học sinh học 

hát chầu văn để sao đạt hiệu quả tốt nhất.  

Dưới đây là một ví dụ về một buổi dạy mẫu trong hoạt động thực 

nghiệm của đề tài: 

Nội dung buổi học dạy mẫu 

Thời gian thực hiện trong vòng 1 buổi học với thời lượng là 3 tiết (1 

tiết là 45 phút), hoạt động được thực hiện trên lớp với sự tham gia trực tiếp 

của giáo viên, nghệ nhân và học sinh.  
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Đầu tiết học, làm quen và thực hiện hoạt động khởi động bằng việc 

cho học sinh nhìn hình ảnh đoán nội dung. Giáo viên sẽ hỏi từng bức tranh 

một để học sinh đoán xem đó là gì, đó là ai? Trong trường hợp các bạn học 

sinh chưa có câu trả lời, giáo viên có thể gợi ý. Tổng thời gian cho hoạt 

động này là 0.5 tiết. 

Hình ảnh các nhạc cụ:  

 

Hình ảnh 1: Đàn nguyệt 

 

Hình ảnh 2: Trống ban 
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Hình ảnh 3: Phách 

 

Hình ảnh 4: Cảnh 
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Hình ảnh 5: Hình ảnh Tam Tòa Thánh Mẫu 

Sau khi chơi xong, giáo viên giới thiệu sơ lược cho các bạn học sinh 

về hát chầu văn, hệ thống làn điệu trong hát chầu văn tín ngưỡng thờ Mẫu 

của người Việt, và mời nghệ nhân giới thiệu các loại nhạc cụ (vì thời lượng 

hạn chế nên chỉ giới thiệu chi tiết đàn nguyệt, trống và phách), sau đó giáo 

viên mời nghệ nhân thực hiện một đoạn hát văn trong một giá hầu vừa hát 

vừa chơi đàn nguyệt. Trong quá trình thực hiện hoạt động này, giáo viên và 

nghệ nhân có thể đặt câu hỏi mời học sinh trả lời và giải đáp thắc mắc cho 

học sinh.Tổng thời gian là 1.5 tiết. 

Tiếp đến kiểm tra kết quả học tập bằng việc hỏi một vài câu hỏi về 

các làn điệu, cho xem lại các loại nhạc cụ để học sinh trả lời và giải đáp 

thắc mắc của học sinh. Tổng thời gian là 0.5 tiết. 

Còn 0.5 tiết cuối là nhận xét của giáo viên về buổi học, giới thiệu tài 

liệu, giao nhiệm vụ ôn tập bài học của tiết hôm đó và giao nhiệm vụ tìm 

hiểu trước về làn điệu dọc (nội dung bài học buổi tiếp theo về làn điệu dọc). 
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Và quan trọng là xin ý kiến góp ý của học sinh về phương pháp dạy, cách 

truyền đạt. 

Đánh giá chất lượng buổi học dạy mẫu 

Thứ nhất là khả năng giảng dạy của giáo viên, qua tiết học mẫu, giáo 

viên có thể tự nhìn nhận thực tiễn và khả năng nhận thức của học sinh để 

xây dựng nội dung thực nghiệm sao cho phù hợp. Xem xét điều chỉnh 

phương pháp dạy học đã phù hợp với các bạn học sinh chưa? Từ những 

góp ý của các bạn học sinh, giáo viên và nghệ nhân có thể thay đổi phương 

pháp hay hệ thống lại nội dung của các buổi học sau. Kết quả sau khi dạy 

một tiết học mẫu, thấy rằng các bạn khá hứng thú với phương pháp dạy học 

như vậy, tuy nhiên lượng kiến thức học trong tiết đó khá nhiều thông tin. 

Vì vậy cần giảm bớt và sắp xếp nội dung kiến thức bài học sao cho hợp lý. 

Thứ hai là khả năng nhận thức và sự hứng thú của học sinh, sau khi thực 

hiện tiết học mẫu có thể thấy các em học sinh còn lạ lẫm với loại hình nghệ 

thuật hát Chầu văn và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.  

Có thể thấy, đối với các em THCS chầu văn còn khá xa lạ với các 

em, tuy nhiên các em có tinh thần học hỏi và tò mò rất cao. Trong một tiết 

học mẫu có rất nhiều em xây dựng bài, đặt ra nhiều câu hỏi hay. Điều này 

có thể cho thấy nó là một báo hiệu tốt tạo điều kiện cho việc thực hiện đưa 

hoạt động dạy hát chầu văn vào trường THCS. 

Như vậy việc dạy hát chầu văn trực tiếp cho các bạn học sinh là một 

trong những biện pháp quan trọng và thiết thực để giúp cho các em có thể 

tiếp cận học hỏi và có môi trường tốt để thực hành hát chầu văn góp phần 

bảo vệ những giá trị truyền thống của dân tộc. Sau buổi học mẫu cho thấy 

số học sinh am hiểu về các nhạc cụ sử dụng trong hát chầu văn là khá lớn 

và hệ thống các làn điệu không có học sinh nào biết. 
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Bảng đánh giá chất lượng buổi học dạy mẫu 

Tổng số học sinh tham gia : 35 Tổng số học sinh 

Số học sinh biết trống ban và đàn nguyệt 33 

Số học sinh không biết phách, sanh 29 

Số học sinh biết phách, sanh 17 

Số học sinh biết về hệ thống các làn điệu 0 

 

2.4.3. Tổ chức cuộc thi báo cáo kết quả học ngoại khóa âm nhạc 

Thực hành sau khi được học tập dù là ở lĩnh vực nào thì hoạt động 

này cũng rất quan trọng. Đối với hoạt động ngoại khóa sau quá trình học 

tập thường sẽ được báo cáo kết quả thông qua cuộc thi hay các buổi giao 

lưu. Đối với đề tài này có thể sử dụng biện pháp tổ chức cuộc thi báo cáo 

kết quả học bởi lẽ đối với các em học sinh việc tổ chức cuộc thi sẽ tạo cho 

các em có hứng khởi hơn, sẽ có nhiều động lực cố gắng hơn để học tập.  

Cuộc thi sẽ được diễn ra sau khi kết thúc khóa học, nội dung báo cáo 

là các làn điệu mà các bạn học sinh đã được học trong chương trình ngoại 

khóa. Các bạn học sinh sẽ cùng tham gia và chương trình sẽ lựa chọn ra 

học sinh có kết quả tốt nhất để trao thưởng.  

Để chương trình có kết quả tốt nhất BTC cần có hoạt động chuẩn bị 

tích cực từ nội dung, đến việc xin nguồn tài trợ, đến các hoạt động truyền 

thông. Nhà trường cùng tác giả đề tài, cùng nghệ nhân lên khung chương 

trình sao cho phù hợp. Cần thông báo rộng rãi tới các bạn học sinh và đẩy 

mạnh truyền thông để làm tăng thêm sự thu hút khán giả cũng như các nhà 

tài trợ cho buổi báo cáo được thành công hơn. 

2.5. Thực nghiệm sư phạm 

2.5.1. Mục đích thực nghiệm 

- Vể kiến thức: Dạy học sinh nằm được vài nét cơ bản về hát chầu 

văn: nguồn gốc, các làn điệu cơ bản, không gian hát văn. Nắm được kiến 

thức cơ bản và biết cách hát làn điệu Cờn, Dọc, Xá. 
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- Về kỹ năng: hát đúng lời, đúng giai điệu, biết cách gõ trống phách. 

- Về thái độ: hào hứng, tạo sự ham học hỏi và tăng sự yêu thích hát 

Chầu văn. 

2.5.2. Đối tượng, thời gian thực nghiệm 

Đối với đề tài này, do một số điều kiện khách quan và thời gian hạn chế 

nên tác giả chỉ đi vào thực nghiệm hát văn cho học sinh khối 8 tại THCS 

Thanh Mai với 3 làn điệu chính đó là làn điệu Dọc, điệu Cờn và điệu Xá. 

Đề tài thực hiện thực nghiệm trong vòng 5 tháng, với tổng 10 buổi  

học chính trên lớp, 3 buổi kiểm tra, 1 buổi ôn tập trước gala, 1 buổi 

ngoại khóa tổ chức gala báo cáo kết quả. Mỗi buổi học là 3 tiết, mỗi tiết 

là 45 phút. 

2.5.3. Nội dung thực nghiệm 

Đối với đề tài này, do một số điều kiện khách quan và thời gian hạn 

chế nên tác giả chỉ đi vào thực nghiệm hát văn cho học sinh khối 8 với 3 

làn điệu chính đó là làn điệu Dọc, điệu Cờn và điệu Xá. 

Giới thiệu cho học sinh vài nét về hát chầu văn. 

Giới thiệu, học hát làn điệu Dọc: hát Dọc trong bản văn hầu giá Quan 

Đệ Tam. 

Giới thiệu, học hát làn điệu Cờn: hát Cờn trong bản văn hầu giá cô 

Chín Giếng. 

Giới thiệu, học hát làn điệu Xá: hát Xá Bằng trong bản văn hầu giá 

Cô Sáu Sơn Trang. 

2.5.4. Tổ chức hoạt động thực nghiệm 

2.5.4.1. Chuẩn bị 

Đối với nghệ nhân: mời nghệ nhân Văn Phương, anh là người có kiến 

thức và có kinh nghiệm trong các làn điệu hát văn. Anh còn là người có khả 

năng đánh đàn nguyệt, đánh trống dàn, đánh phách và đánh sanh. Trong 



 

 

63 

chương trình thực nghiệm này, anh đảm nhiệm việc dạy hát đánh đàn 

nguyệt và trống phách. 

Đối với giáo viên: cùng với nghệ nhân chuẩn bị giáo án lên lớp, 

chuẩn bị phòng học và các thiết bị giảng dạy như máy tính, máy chiếu, bản 

nhạc, loa đài. 

Đối với học sinh: chuẩn bị bút, vở ghi. 

Lời bản nhạc do nghệ nhân Văn Phương hỗ trợ, cung cấp giáo viên 

chịu trách nhiệm in ấn và phát cho các bạn học sinh. 

Người giảng dạy: nghệ nhân Văn Phương 

Sau đây là kế hoạch hoạt động dạy hát làn điệu Dọc, Cờn , Xá: 

- Làn điệu Dọc trong bản văn hầu giá Quan Đệ Tam 

     Hoạt động của nghệ nhân Hoạt động của học sinh 

-Kiểm tra, củng cố bài cũ 

- Cho học sinh khởi động giọng 

-Nghệ nhân giới thiệu sơ lược về làn 

điệu Dọc và cung cấp lời bài hát cho 

học sinh 

- Nghệ nhân hát mẫu “Thoải…trần 

gian” 

- Nghệ nhân hát mỗi câu vài lần và học 

sinh hát theo cứ như vậy cho đến khi 

kết thúc bài 

- Nghệ nhân củng cố kiến thức cần lưu 

ý cho học sinh 

-Nghệ nhân đưa ra câu hỏi về làn điệu 

đã học 

 

-Học sinh lắng nghe, thực hiện 

-Học sinh thực hiện 

- Học sinh lắng nghe 

 

 

- Học sinh lắng nghe và nhẩm 

theo lời bài hát 

- Học sinh thực hiện 

 

 

-Học sinh lắng nghe 

 

-Học sinh trả lời 
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- Làn điệu Cờn trong bản văn hầu giá Cô Chín giếng 

     Hoạt động của nghệ nhân Hoạt động của học sinh 

-Kiểm tra, củng cố bài cũ 

- Cho học sinh khởi động giọng 

-Nghệ nhân giới thiệu sơ lược về làn 

điệu Cờn và cung cấp lời bài hát cho 

học sinh 

- Nghệ nhân hát mẫu “Thanh hoa đất 

lạ…í í i” 

- Nghệ nhân hát mỗi câu vài lần và học 

sinh hát theo cứ như vậy cho đến khi 

kết thúc bài 

- Nghệ nhân củng cố kiến thức cần lưu 

ý cho học sinh 

-Học sinh lắng nghe, thực hiện 

-Học sinh thực hiện 

- Học sinh lắng nghe 

 

 

- Học sinh lắng nghe và nhẩm 

theo lời bài hát 

- Học sinh thực hiện 

 

 

-Học sinh lắng nghe 

_Làn điệu Xá trong bản văn hầu cô Sáu Sơn Trang 

     Hoạt động của nghệ nhân Hoạt động của học sinh 

-Kiểm tra, củng cố bài cũ 

- Cho học sinh khởi động giọng 

-Nghệ nhân giới thiệu sơ lược về làn 

điệu Xá và cung cấp lời bài hát cho 

học sinh 

- Nghệ nhân hát mẫu “Cảnh sơn 

lâm…cô Sáu nết na” 

- Nghệ nhân hát mỗi câu vài lần và học 

sinh hát theo cứ như vậy cho đến khi 

kết thúc bài 

- Nghệ nhân củng cố kiến thức cần lưu 

ý cho học sinh 

-Học sinh lắng nghe, thực hiện 

-Học sinh thực hiện 

- Học sinh lắng nghe 

 

 

- Học sinh lắng nghe và nhẩm 

theo lời bài hát 

- Học sinh thực hiện 

 

 

-Học sinh lắng nghe 
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Với 10 buổi học chính mỗi làn điệu học trong thời gian 3 buổi học và buổi 

cuối cùng là ôn tập hệ thống lại 3 làm điệu đã học sau đó sẽ là các buổi 

kiểm tra và báo cáo kết quả học tập. 

2.5.4.2. Hoạt động của giáo viên và nghệ nhân 

Giáo viên là chủ thể truyền tải kiến thức, dìu dắt học sinh trong hoạt 

động học tập cũng như hoạt động ngoại khóa. Để có kết quả học tập tốt 

nhất bên cạnh yếu tố của học sinh thì giáo viên là người có vai trò rất quan 

trọng, giáo viên cần áp dụng những phương pháp dạy học sao cho phù hợp 

với học sinh phù hợp với thực tiễn. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ giáo 

dục và đào tạo, giáo viên cần vận dụng năm bước hoạt động trong hoạt 

động dạy học theo mô hình trường học mới. 

Thứ nhất là hoạt động khởi động, thường được áp dụng vào đầu các 

tiết học với mục đích xây dựng, củng cố tinh thần học tập cho học sinh, để 

các bạn học sinh có hứng thú với tiết học. Bên cạnh đó các hoạt động khởi 

động đầu tiết học còn kích thích não bộ của học sinh, giúp các bạn có thể 

tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất. 

Ở hoạt động này vận dụng và thực nghiệm đề tài này, giáo viên tổ 

chức cho các bạn học sinh một số hoạt động như nghe bài hát đoán tên bài 

hát. Ví dụ như giáo viên cho cả lớp nghe một đoạn bài hát văn, là bài hát 

được dạy vào ngày hôm đó để các bạn học sinh đoán tên. Điều này giúp 

cho các bạn học sinh có thể làm quen trước với bài học và giúp các bạn có 

thể hình thành hứng thú với bài học. Hay giáo viên có thể áp dụng các trò 

chơi như tam sao thất bản với nội dung về bài học hôm đó. Cũng có thể là 

chơi trò chơi đuổi hình bắt chữ với những hình ảnh về trang phục, không 

gian biểu diễn hầu đồng liên quan tới bài hát văn được hát trong giá hầu đó. 

Việc khởi động bằng việc lồng ghép nội dung đã được học từ tiết học trước 

cũng là cách làm cho học sinh có thể củng cố kiến thức. 
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 Thứ hai là hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động này giúp học 

sinh tìm hiểu nội dụng kiến thức của bài học. Trong quá trình dạy học giáo 

viên và nghệ nhân bên cạnh việc truyền tải thông tin, hướng dẫn các bạn 

trong bài học thì cần thường xuyên đặt ra các câu hỏi để học sinh có thể tự 

tìm hiểu để học sinh có thể nhớ bài học tốt hơn. Hình thức có thể sử dụng 

trong hoạt động này có thể là các hoạt động cá nhân hoặc nhóm. Giáo viên 

cần linh động áp dụng sao cho phù hợp với bài học, khả năng cũng như 

không khí của tiết học. Ví dụ trong hoạt động thực nghiệm của đề tài này, 

giáo viên có thể hình thành các nhóm để tìm hiểu thảo luận về các làn điệu.  

Thứ ba là hoạt động luyện tập, đây là hoạt động không thể thiếu 

trong hoạt động dạy và học. Là hoạt động rất quan trọng góp phần cho kết 

quả học tập của học sinh tốt hay không tốt. Đây cũng là hoạt động phụ 

thuộc nhiều bởi sự tự giác ý thức của học sinh. Ở hoạt động này học sinh sẽ 

phải vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu từ hoạt động hình thành 

kiến thức để giải quyết những nhiệm vụ được giao. Qua hoạt động này giáo 

viên có thể biết được học sinh đã nắm bắt kiến thức đến đâu. Áp dụng vào 

đề tài này, việc ôn tập cá nhân là hoạt động không thể thiếu, mỗi học sinh 

phải tự ý thức và tự giác việc ôn tập bài học. Tiếp với đó, giáo viên cho các 

bạn học sinh học hát theo nhóm hay cho học sinh nghe đàn trống do nghệ 

nhân thực hiện để trả lời xem đó là nhạc của làn điệu nào hay để học sinh 

thực hiện gõ trống phách. Việc này giúp cho các bạn học sinh rèn luyện 

tính tự tin và có thể giúp đỡ nhau tự sửa cho nhau. 

Thứ tư là hoạt động vận dụng, đây là hoạt động gắn liền với thực 

tiễn. Các bạn học sinh có thể thể hiện, trình bày kết quả học tập trong suốt 

thời gian học tập. Sau các tiết học về một làn điệu được giảng dạy xong, 

giáo viên và nghệ nhân tổ chức một buổi thực hành biểu diễn làn điệu đó và 

cho điểm. Cách tính điểm được tính theo hình thức điểm trung bình băng 
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điểm học sinh tự chấm điểm lẫn nhau cộng với điểm chẩm của giao viên và 

nghệ nhân chia hai. Việc áp dụng cách tính này sẽ tạo sự khách quan cũng 

như tạo môi trường các bạn học sinh sẽ bớt áp lực. Kết thúc thời gian thực 

nghiệm, sẽ tổ chức một buổi gala báo cáo kết quả học tập bằng hình thức 

dự thi giữa các nhóm. Hình thức thi gồm có cả 2 phần, một là hát 3 làn điệu 

đã được học, hai là hoạt động chơi nhạc cụ theo các làn điệu đã được học. 

Học sinh hình thành các nhóm (nhóm được hình thành trong quá trình học 

trên lớp), nhóm sẽ phần chia người sao cho phù hợp để thực hiện một bài 

dự thi có cả hát và gõ trống phách (phần nhạc sẽ được nghệ nhân hỗ trợ 

đánh đàn nguyệt). Hoạt động vận dụng còn có thể thực hiện bằng việc 

thành lập lên câu lạc bộ có thể cùng học tập, tìm tòi và đi giao lưu với các 

câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống trên địa bàn Hà Nội. 

Thứ năm là hoạt động tìm tòi, mở rộng, đây là hoạt động nhằm 

khuyến khích học sinh tìm hiểu thêm mở rộng sự hiểu biết của mình về các 

làn điệu cũng như hoạt động nghệ thuật hát chầu văn. Giáo viên cung cấp 

thêm tài liệu, hướng dẫn học sinh tìm hiểu thêm các bài văn khác có các làn 

điệu đã được học hay có thể là cho các bạn học sinh đi trải nghiệm thực tế  

để tự các em có thể học hỏi. Hoạt động này đòi hỏi sự tự giác cũng như 

hứng thú và mong muốn của học sinh. 

Có thể thấy việc áp dụng 5 hoạt động trên sẽ giúp cho học sinh có thể 

học tập tốt hơn có sự khoa học và logic hơn. Tuy nhiên việc áp dụng 5 hoạt 

động này không nên may móc, cứng nhắc, giáo viên cần biết vận dụng 

chúng một cách linh hoạt, có sự sáng tạo sao cho phù hợp với từng bài học, 

với thực tiến và khả năng của học sinh tại trường.   

2.5.4.3. Hoạt động của học sinh 

Học sinh là chủ thể tiếp thu kiến thức, là chủ thể trực tiếp thực hiện 

hoạt động học tập. Các bạn học sinh bên cạnh việc chấp hành đúng nội quy 
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quy định của trường của lớp cần phải tự ý thức và có sự tự giác, chăm chỉ, 

tính năng động, sáng tạo trong quá trình học tập. Trong hoạt động học tập học 

sinh phải thực hiện các nhiệm vụ được giao từ giáo viên. Có thể đó là các hoạt 

động cá nhân hay các hoạt động nhóm. Vận dụng vào thực nghiệm của đề tài 

này, học sinh cần có những hoạt động cá nhân về việc tiếp thu kiến thức về 

nội dung bài học các làn điệu, nhạc cụ,… hay thực hiện các hoạt động chơi trò 

chơi. Hoạt động làm việc nhóm là hoạt động có ý nghĩa đối với các em học 

sinh, việc này sẽ tạo môi trường cũng như giúp các em có những kinh nghiệm 

làm việc nhóm và giúp các em có thể hiểu nhau hơn. 

2.5.5. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi tiến hành thực nghiệm, kết quả thu được như sau: 

- Khóa học được diễn ra trong vòng 15 buổi học cụ thể: 10 buổi học 

chính, 3 buổi kiểm tra (1 buổi kiểm tra làn điệu Dọc, 1 buổi làn điệu Cờn, 1 

buổi làn điệu Xá), 1 buổi ôn tập chuẩn bị cho buổi gala báo cáo kết quả khóa 

học, 1 buổi ngoại khóa tổ chức gala báo cáo kết quả khóa học. Với tổng 47 tiết 

học, mỗi tiết là 45 phút, riêng buổi ngoại khóa cuối cùng được thực hiện trong 

vòng 5 tiết. 

- Trong số 35 học sinh được thực nghiệm: có 26 học sinh hát đúng làn 

điệu, trong đó có 3 học sinh hát tốt, có 5 học sinh có thể chơi được trống và 6 

học sinh chơi được phách. 

Tóm lại học sinh tại trường THCS Thanh Mai tuy còn nhiều hạn chế, 

bạn đầu chưa biết về hát chầu văn, giọng hát còn đang trong giai đoạn hoàn 

thiện do đặc điểm lứa tuổi nhưng kết quả trên có thể thấy đó là điều đáng 

mừng. Sau khi được tiếp cận được học các em rất hứng thú và có những bạn 

chủ động học hỏi tìm hiểu về cá bản hát chầu văn khác. Do thời gian hạn chế 

nên kết quả thực nghiệm trên chỉ mang tính tương đối. Để có kết quả tốt hơn, 

cần đầu tư thời gian nhiều hơn. 
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2.5.6. Một số câu hỏi thực nghiệm về hát văn tại Trường THCS Thanh Mai  

 Khảo sát thực hiện với mục đích tìm hiểu về nhận thức cũng như 

nhu cầu của học sinh THCS về việc đưa hát chầu văn vào chương trình 

ngoại khóa hiện nay như thế nào. Cụ thể hơn tìm hiểu xem các em học sinh 

có biết chầu văn, có được tiếp cận chưa, hiểu như thế nào về hát văn và các 

em có những mong muốn như thế nào.Từ đó giúp cho việc xây dựng 

chương trình thực nghiệm được khách quan và đáp ứng được đúng nhu cầu 

của các em học sinh hơn. 

Về đối tượng, khách thể, phạm vi khảo sát: 

- Đối tượng: nhận thức và nhu cầu của học sinh THCS khối 8 về việc 

đưa hát chầu văn vào chương trình ngoại khóa. 

- Khách thể: học sinh hiện đang học khối 8 tại Trường THCS Thanh Mai, 

Hà Nội 

- Phạm vi: về không gian, khảo sát thực hiện tại trường THCS Thanh 

Mai, Hà Nội, về thời gian khảo sát được tiến hành năm 2016. 

2.5.6.1. Nhận thức của học sinh THCS về hát chầu văn 

CÂU HỎI 

A. Nhóm câu hỏi về nhận thức của học sinh THCS về hát chầu 

văn 

 A1. Bạn đã bao giờ hát Chầu văn chưa? 

1. Đã từng 

2. Chưa bao giờ 

A2. Bạn đã từng nghe/ xem hát Chầu văn chưa? 

1. Đã từng 

2. Chưa bao giờ 

 A2.1. Nếu đã từng bạn nghe/xem ở đâu: 

1. Tại đền, phủ, chùa (có thờ thánh) 

2. Tại các lễ hội 
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3. Trên phương tiện truyền thông đại chúng (tivi, đài, mạng xã 

hội,…) 

4. Không nhớ 

A2.2. Nếu đã từng, bạn nghe từ bao giờ (năm nào):………. 

A2.3. Nếu đã từng, khi nghe/ xem Chầu văn bạn cảm thấy thế nào? 

1. Rất thích 

2. Thích 

3. Bình thường 

4. Không thích lắm 

5. Không thích 

Chưa bao giờ 

A2.1. Nếu đã từng bạn nghe/xem ở đâu: 

1. Tại đền, phủ, chùa (có thờ thánh) 

2. Tại các lễ hội 

3. Trên phương tiện truyền thông đại chúng (tivi, đài, mạng xã 

hội,…) 

4. Không nhớ 

A2.2. Nếu đã từng, bạn nghe từ bao giờ (năm nào):………. 

A2.3. Nếu đã từng, khi nghe/ xem Chầu văn bạn cảm thấy thế nào? 

1. Rất thích 

2. Thích 

3. Bình thường 

4. Không thích lắm 

5. Không thích 

A3. Bạn có biết hệ thống làn điệu trong hát Chầu văn không? 

1. Có 

2. Không  

Kết quả khảo sát nhóm câu hỏi A 
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Với 35 học sinh khi hỏi về việc đã bao giờ hát chầu văn ở các bạn học 

sinh, hầu hết các bạn cho biết là chưa bao giờ, chỉ có số ít các bạn đã từng hát. 

Như vậy, có thể thấy thực tế trải nghiệm của các bạn là chưa có, các bạn tuy có 

quan tâm nhưng chưa tiếp cận thực sự với nó. Vì lẽ này, cần phải đưa chương 

trình ngoại khóa dạy hát chầu văn vào trường, để các em có thể biết đến và yêu 

thích quan tâm nó hơn. 

Bảng A1. Bạn đã bao giờ hát chầu văn chưa? 

            Đáp án Tỷ lệ% 

Đã từng    2.2% 

Chưa bao giờ             97.8%     

TỔNG            100%    

   Khi trả lời đã từng nghe/xem hát chầu văn ở đâu thì hầu hết các bạn đều 

được nghe/xem ở trên các phương tiện khác nhau và cũng có những bạn chưa 

nghe bao giờ. 

Bảng A2. Bạn đã xem/nghe hát chầu văn ở đâu? 

Địa điểm Tỷ lệ % 

Đền, phủ, chùa (có thờ thánh) 32.3% 

Lễ hội 28.6% 

Trên các phương tiện đại chúng 25.7% 

          Chưa nghe bao giờ 13.4% 

TỔNG  100% 

Với hệ thống làn điệu trong hát chầu văn khi được hỏi đa phần học 

sinh đều không biết đến..điều này cho thấy việc tìm hiểu về hát chầu văn là 

rất cần thiết. 
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Bảng A3. Bạn có biết hệ thống làn điệu trong hát chầu văn không? 

            Đáp án Tỷ lệ% 

Có    5%    

Không             95%     

TỔNG            100%    

Như vậy từ những kết quả thu được ở nhóm câu hỏi A có thể thấy 

nhận thức của học sinh THCS về chầu văn chưa phải quá tốt, tuy nhiên 

cũng nhận thấy rằng hiện nay vẫn đang còn lớp trẻ biết đến hát Chầu văn 

và có phần nào quan tâm tới nó. 

2.5.6.2. Nhu cầu và mong muốn của học sinh THCS về việc đưa hát chầu 

văn vào trong trường học. 

B. Nhóm câu hỏi về nhu cầu và mong muốn của học sinh THCS 

về việc đưa hát Chầu văn vào trong trường học 

B1. Bạn hiểu như thế nào về Chầu văn (hát văn hầu)? 

1. Là một loại hình âm nhạc hiện đại Việt Nam 

2. Là một thể loại mê tín dị đoan 

3. Là loại hình nghệ thuật truyền thống gắn liền với thực hành tín 

ngưỡng thờ Mẫu. 

B2. Theo bạn, Chầu văn bắt nguồn từ đâu? 

1. Đồng bằng nam bộ 

2. Đồng bằng bắc bộ 

3. Bắc trung bộ 

4. Nam bộ 

5. Tây nam bộ 

6. Tây Nguyên 

B3. Bạn thấy loại hình nghệ thuật hát Chầu văn có cần thiết không? 

1. Có 
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2. Không 

B4. Theo bạn hiện tại có cần bảo vệ duy trì hát Chầu văn không? 

1. Có  

2. Không 

B5. Bạn nghĩ như thế nào nếu nhà trường có tổ chức lớp/ câu lạc 

bộ dạy hát Chầu văn? 

1. Hoàn toàn đồng ý, vì đây là công việc tốt góp phần bảo vệ phát 

huy nghệ thuật truyền thống dân tộc. 

2. Không quan tâm 

3. Không đồng ý, vì (ghi rõ lý do không đồngý):…………. 

4. Khác (ghi rõ):……………. 

B6. Nếu bạn đồng ý học, Sau khi tham gia lớp học và tìm hiểu 

thêm bạn có đồng ý tham gia lớp/ câu lạc bộ hát Chầu văn không? 

1. Đồng ý 

2. Không đồng ý 

3, Chưa biết, vì (ghi rõ lý do):……………….. 

CÂU HỎI 

Kết quả khảo sát nhóm câu hỏi B 

Với 35 học sinh khi được hỏi về việc biết như thế nào về chầu 

văn (câu B1), có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có hơn một nửa 

học sinh trả lời đúng là loại hình nghệ thuật truyền thống gắn liền với 

thực hành tín ngữơng thờ mẫu, có 38% bạn học sinh cho rằng đó là 

thể loại mê tín dị đoan, số ít cho rằng đó là một loại hình âm nhạc 

hiện đại Việt Nam. Như vậy, có thể thấy hơn một nửa các bạn học 

sinh có nhận thức đúng về vấn đề này. 
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Bảng B1. Sự hiểu biết về hầu văn của học sinh THCS 

Chầu văn (hát văn hầu) Tỷ lệ lựa chọn (%) 

1. Là một loại hình âm nhạc hiện đại Việt Nam 3% 

2. Là một thể loại mê tín dị đoan 38% 

3. Là loại hình nghệ thuật truyền thống gắn liền với 

thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. 

59% 

TỔNG 100% 

Tiếp đến là nguồn gốc của hát chầu văn (câu B2), ở câu hỏi này đáp 

án được lựa chọn rải rác và tỷ lệ không chênh lệch nhau nhiều. Cụ thể, kết 

quả được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng B2. Nguồn gốc của hát chầu văn 

Địa điểm Tỷ lệ % 

1. Đồng Bằng Nam Bộ 19.2% 

2. Đồng Bằng Bắc Bộ 20.8% 

3. Bắc Trung Bộ 18.7% 

4. Nam Bộ 13% 

5. Tây Nam Bộ 15.3% 

6. Tây Nguyên 14% 

TỔNG  100% 

 

Có lẽ các bạn học sinh vẫn còn nhận thức và có mong muốn về Chầu 

văn, bởi vì khi được hỏi về sự cần thiết của loại hình nghệ thuật hát Chầu 

văn nhiều bạn cho rằng là có cần thiết, tín hiệu này đang mở con đường 

thuận lợi để chương trình ngoại khóa mà đề tài thực hiện.  
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Bảng B3. Bạn thấy hát chầu văn có cần thiết không? 

            Đáp án Tỷ lệ% 

Có    89.7% 

Không             10.3%     

TỔNG            100%    

 

Tuy không phải đa số học sinh quan tâm hay hiểu biết về chầu văn, 

nhưng khi được hỏi về việc bảo vệ duy trì hát chầu văn thì đa phần học sinh 

cho rằng có được bảo vệ, duy trì. Qua đây có thể thấy được sự quan trọng 

của hát văn đối với đời sống con người là rất lớn, và học sinh đang có cái 

nhìn đúng về vấn đề. Nhiều năm nay Đảng và nhà nước ta đã có những 

đường lối chính sách để góp phần bảo vệ, phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu nói 

chung và hát văn nói riêng. Đồng thời những năm gần đây nhiều chương 

trình thực tế nhiều cuộc thi về âm nhạc có sự xuất hiện của các bản văn. 

Tiêu biểu như tiết mục hát “Cô Đôi Thượng Ngàn” của bé Thiện Nhân, 

quán quân chương trình giọng hát Việt nhí. Những điều đó, phần nào tạo 

điều kiện cho các bạn học sinh nói riêng và mọi người nói chung có thể biết 

đến hát văn. 

Bảng B.4. Hiện tại có cần bảo vệ, duy trì hát chầu văn không? 
 

            Đáp án Tỷ lệ% 

Có    98.9% 

Không             1.1%     

TỔNG            100%    

 

Với câu hỏi “Bạn nghĩ như thế nào nếu nhà trường có tổ chức lớp/ 

câu lạc bộ dạy hát chầu văn?”, số đông các bạn lựa chọn đáp án 1 “ hoàn 

toàn đồng ý, vì đây là công việc tốt góp phần bảo vệ phát huy nghệ thuật 

truyền thống dân tộc”, chỉ có 3.3% bạn không quan tâm và có 7.8% bạn 
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không đồng ý. Điều đó phần nào nói nên nguyện vọng mong muốn được 

trải nghiệm với bộ môn nghệ thuật này. Kết quả này đã giúp cho đề tài 

được tiến hành thực nghiệm nhờ sự đồng thuận của các bạn học sinh, nhờ 

đó sẽ có môi trường dạy và học tốt hơn. 

Cuối cùng khi hỏi về “Nếu bạn đồng ý học, sau khi tham gia lớp học 

và tìm hiểu thêm bạn có đồng ý tham gia lớp/ câu lạc bộ hát chầu văn 

không?”, có gần một nửa số học sinh chọn đồng ý 17.7% học sinh chọn 

không đồng ý, còn lại 33.3% học sinh không quan tâm, vì các em sợ khó, 

sợ mất thời gian, sợ gia đình không đồng ý,….Tuy tỷ lệ đồng ý chưa quá 

bán nhưng cũng chiếm tỷ lệ nhiều nhất, điều đó có thể thấy hiện tại các bạn 

đã có định hướng tìm hiểu về chủ đề này. Đây là một dấu hiệu tích cực mà 

cũng chính là một trong những mục đích thực hiện của đề tài này. 

Bảng B5. Nếu nhà trường có tổ chức lớp/câu lạc bộ dạy hát chầu văn 

Địa điểm Tỷ lệ % 

Hoàn toàn đồng ý 88.9% 

Không quan tâm 3.3% 

Không đồng ý 7.8% 

TỔNG  100% 

 

Tóm lại, qua kết quả khảo sát về nhận thức cũng như nhu cầu, mong 

muốn của học sinh về hát chầu văn, cho thấy tuy nhận thức của học sinh 

còn nhiều hạn chế nhưng mức độ quan tâm của các bạn về nó lại khá nhiều. 

Điều này có thể dễ  hiểu khi nhìn nhận vào thực tiễn, các bạn còn quá trẻ, 

mà ngày nay xã hội đang ngày càng phát triển, đặc biệt là khoa học công 

nghệ, vì vậy các bạn có nhiều mối quan tâm hơn. Nhưng với kết quả trên 

cũng là một kết quả đáng mừng đối với tác giả, đối với hoạt động thực 

nghiêm của đề tài. 
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Tiểu kết 

Chầu văn, là một trong loại hình nghệ thuật hiện đang cần được mọi 

người bảo về và phát triển. Hát chầu văn mang đậm nét truyền thống của 

người Việt, nó là hoạt động không thể thiếu trong thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu. Nhận thấy giá trị và tầm quan trọng của hát văn hầu Đảng nhà nước 

ta đã có những đường lối chính sách góp phần bảo vệ, duy trì nét văn hóa 

riêng có này. Cùng với đó, tổ chức UNESCO đã công nhận Hầu đồng là 

một di sản văn hóa thế giới phi vật thể, có thể nói đó là niềm tự hào của 

người dân Việt Nam ta.  

Qua quá trình đi tìm hiểu về các làn điệu hát văn hầu, thấy rằng hệ 

thống làn điệu hát văn hầu rất phong phú đa dạng. Từ khi xuất hiện tới nay, 

các làn điệu này đã có sự biến đổi, tuy nhiên những làn điệu gốc những làn 

điệu tiêu biểu hiện vẫn được nhiều nghệ nhân giữ nguyên giá trị. Hệ thống 

làn điệu hát văn được hình thành trên thang âm điệu thức khác nhau, mỗi 

làn điệu có nét đặc trưng riêng mang những ý nghĩa riêng. Từ đó đã góp 

thêm những nét vẽ đặc sắc cho bức tranh về làn điệu hát chầu văn. Tuy 

nhiên, chúng ta có thể thấy một số làn điệu được sử dụng nhiều trong hát 

Chầu văn như làn điệu Dọc, Xá, Cờn, Phú, Kiều Thỉnh,…. Mỗi một giá hầu 

sẽ có những làn điệu đặc trưng, điều này có thể giúp người nghe có thể biết 

đó là giá hầu vị thánh nào, thuộc miền nào,… Ví dụ như Hò Huế được 

dùng trong giá văn Ông Mười, Chèo đò được dùng trong giá văn Chầu Đệ 

Tam, giá Cô Bơ, Lý thiên thai giá ông Hoàng Bảy,…. Trong phạm vi 

nghiên cứu của đề tài, đề tài đi phân tích các nhóm làn điệu chính đó là 

Dọc, Cờn, Xá, Phú, và một số làn điệu khác.  

Đề tài được tiến hành thực nghiệm học sinh THCS tại trường THCS 

Thanh Mai, trước hết là đi tìm hiểu về nhà trường về mặt thực tiễn của nhà 

trường để đi vào thực nghiệm. Tiếp đó là tiến hành khảo sát xin ý kiến của 

học sinh tại trường, với mục đích đi tìm hiểu nhận thức, nhu cầu cũng như 
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mong muốn của các bạn học sinh về việc đưa hát chầu văn vào chương 

trình ngoại khóa tại trường. Kết quả khảo sát thu được nhìn chung, các bạn 

học sinh đã có nhận thức về vấn đề, tuy nhiên những nhận thức này về hát 

chầu văn còn chưa có độ chính xác cao và sâu. Phần lớn các em chưa 

được tiếp xúc hay trải nghiệm về hát chầu văn. Khi tìm hiểu về mong 

muốn nhu cầu của các em, cho thấy các em rất có hứng thú với hát chầu 

văn, nhiều bạn có sự quan tâm tới nó. Khi đi vào thực nghiệm bên cạnh 

những khó khăn về điều kiện vật chất, về thời gian thì đề tài đã có nhiều 

thuận lợi giúp cho kết quả thực nghiệm có hiệu quả và ý nghĩa. Các em 

học sinh đều hào hứng học tập, bởi lẽ đây là loại hình nghệ thuật truyền 

thống tuy có từ lâu đời nhưng với các bạn vẫn còn xa lạ. Cùng với đó là 

hát chầu văn có những làn điệu tuy hơi khó đối với khả năng của các em 

nhưng lời ca lại hết sức gần gũi, nhưng cũng mang nét huyền bí về các 

tích xưa của các vị thánh. 

Nhìn chung, nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm trong 5 tháng và 

đã thu được nhiều kết quả tích cực, điều này góp phần và tạo động lực 

bước đầu đưa hát chầu văn vào chương trình ngoại khóa của các bạn học 

sinh THCS Thanh Mai nói riêng và các bạn học sinh trên địa bàn toàn 

quốc nói chung. 
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KẾT LUẬN 

Hát chầu văn là một trong những thể loại âm nhạc truyền thống của 

dân tộc ta, làn điệu này được bắt nguồn từ các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Hát 

chầu văn xuất hiện và gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu- Tam phủ, Tứ phủ 

của người dân Việt Nam.  

Qua những phân tích trình bày khi nghiên cứu của đề tài, phần nào 

cho ta thấy một bức tranh phong phú về các làn điệu của hát văn hầu, 

những đặc điểm cơ bản về hệ thống các vị thánh trong đạo Mẫu, các đặc 

điểm về trang phục, môi trường không gian thực hiện của hoạt động hầu 

đồng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu,… có thể thấy đây là nét đặc 

trưng riêng có của hệ thống tin ngưỡng ở nước ta.  

Hát văn đối với học sinh THCS nói chung và học sinh THCS Thanh 

Mai, Hà Nội nói riêng còn khá lạ lẫm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phần lớn 

học sinh tại trường còn chưa biết đến hát chầu văn, đặc biệt là nguồn gốc 

của hát văn. Tuy nhiên, sự quan tâm tò mò của học sinh về hát văn mang 

nét tích cực, trong quá trình thực nghiệm các em luôn có tinh thần vui tươi, 

ham học hỏi và khá nghiêm túc. Kết quả thực nghiệm thu được cho thấy có 

tính khả quan để đưa hát văn vào chương trình ngoại khóa ở các trường 

THCS. Đề tài thực hiện thực nghiệm dạy 3 làn điệu Dọc, Cờn, Xá, đây là 3 

làn điệu phổ biến trong các bản văn hầu và cũng là các làn điệu mang nét 

đặc trưng của hát văn nói chung và hát văn hầu nói riêng. Xét thấy, ở ba làn 

điệu có những nét đặc trưng riêng và thể hiện ở các giá hầu riêng ví dụ như 

làn điệu Dọc thường xuất hiện nhiều ở các giá Quan- giá nam thần, làn điệu 

Cờn xuất hiện nhiều ở các giá miền Thoải, làn điệu Xá xuất hiện nhiều ở 

các giá cô- giá nữ thần. đối với mọi người nói chung và học sinh nói riêng 

khi học hát 3 làn điệu trên có thể thấy rằng làn điệu xá là làn điệu dễ hát 

nhất và dễ thuộc nhất, bởi vì tính chất của làn điệu xá vui tươi nhịp nhàng 

hơn 2 làn điệu còn lại.  
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Thông qua quá trình nghiên cứu của đề tài, đề tài đã góp phần nhỏ bé 

vào việc bảo vệ, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, cụ thể là loại 

hình nghệ thuật truyền thống hát văn.  

Vấn đề gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc, đặc biệt ở đây là hát chầu văn không chỉ là việc của riêng cá 

nhân nào hay là việc của những người có niềm tin vào tín ngưỡng thờ Mẫu 

mà đây còn là việc của tất cả mọi người cần làm. Đảng và nhà nước ta đã 

và đang có những đường lối, chính sách góp phần bảo vệ phát huy tín 

ngưỡng thờ Mẫu nói chung và hát văn nói riêng. Tuy nhiên, cần có những 

chính sách cụ thể hơn gắn với thực tiễn hơn để giúp người dân có thể biết 

đến và bảo vệ phát huy nó. Các địa phương cần tích cực triển khai tuyên 

truyền bảo vệ. Đối với các nhà truyền thông, cần thực hiện nhiều tin bài, 

đưa nhiều tin tức về vấn đề này, đặc biệt cần truyền thông cho nhóm đối 

tượng là giới trẻ. Đối với các nhà trường cần tạo điều kiện để giúp các em 

học sinh biết đến hát văn. Trước hết đối với trường THCS Thanh Mai, lãnh 

đạo nhà trường cần tạo điều kiện để đưa đề tài vào hoạt động chính thức 

trong tổ chức hoạt động ngoại khóa đưa hát văn vào chương trình âm nhạc 

tại trường. Đối với gia đình các em cần có nhận thức rõ ràng về hát văn hầu 

đồng là loại hình nghệ thuật truyền thống chứ không phải mê tín dị đoan, từ 

đó tạo điều kiện cho con em mình có thể tiếp cận với loại hình nghệ thuật 

này nhiều hơn. Các em học sinh cần có nhận thức rõ ràng và chủ động hơn 

trong việc tìm hiểu học tập về hát văn, góp phần nhỏ vào việc bảo vệ gìn 

giữ nó. 

Tóm lại đề tài “ Đưa hát chầu văn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

cho học sinh trường trung học cơ sở Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Hà Nội” 

được thực hiện trong thời gian ngắn, cho nên còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, 

đề tài đã phần nào có ý nghĩa đóng góp cả về thực tiễn lẫn lý luận khoa học. 
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Hoạt động thực nghiệm được thực hiện đã đi đúng mục đích của đề tài, đề tài 

đã có những kết quả hữu ích. Qua đó học sinh THCS đã được biết đến và 

được trải nghiệm tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khơi dậy trong con 

người các em niềm yêu thích nghệ thuật truyền thống. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU KHẢO SÁT TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

Chào bạn, hiện tại tôi có thực hiện cuộc khảo sát nhỏ nhằm tìm hiểu 

về nhận thức cũng như nhu cầu, mong muốn của các bạn học sinh THCS 

trong trường về hát Chầu văn. Khảo sát này được thực hiện để phục vụ cho 

quá trình nghiên cứu luận văn với đề tài “đưa hát Chầu văn vào hoạt động 

ngoại khóa âm nhạc cho học sinh trường Trung Học Cơ Sở Thanh Mai, 

Huyện Thanh Oai, Hà Nội.” Vì vậy mọi thông tin sẽ được đảm bảo tính 

khuyết danh. Bạn vui lòng dành một chút thời gian để trả lời phiếu khảo 

sát bằng cắt khoanh trònvào đáp án bạn lựa chọn.  

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi thực hiện khảo sát! 

A. Nhóm câu hỏi về nhận thức của học sinh THCS về hát Chầu 

văn (trước khi tham gia hoạt động ngoại) 

 A1. Bạn đã bao giờ hát Chầu văn chưa? 

1. Đã từng 

2. Chưa bao giờ 

A2. Bạn đã từng nghe/ xem hát Chầu văn chưa? 

1. Đã từng 

2. Chưa bao giờ 

 A2.1. Nếu đã từng bạn nghe/xem ở đâu: 

1. Tại đền, phủ, chùa (có thờ thánh) 

2. Tại các lễ hội 

3. Trên phương tiện truyền thông đại chúng (tivi, đài, mạng xã 

hội,…) 

4. Không nhớ 

A2.2. Nếu đã từng, bạn nghe từ bao giờ (năm nào):………. 

A2.3. Nếu đã từng, khi nghe/ xem Chầu văn bạn cảm thấy thế nào? 
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1. Rất thích 

2. Thích 

3. Bình thường 

4. Không thích lắm 

5. Không thích 

Chưa bao giờ 

A2.1. Nếu đã từng bạn nghe/xem ở đâu: 

1. Tại đền, phủ, chùa (có thờ thánh) 

2. Tại các lễ hội 

3. Trên phương tiện truyền thông đại chúng (tivi, đài, mạng xã 

hội,…) 

4. Không nhớ 

A2.2. Nếu đã từng, bạn nghe từ bao giờ (năm nào):………. 

A2.3. Nếu đã từng, khi nghe/ xem Chầu văn bạn cảm thấy thế nào? 

1. Rất thích 

2. Thích 

3. Bình thường 

4. Không thích lắm 

5. Không thích 

A3. Bạn có biết hệ thống làn điệu trong hát Chầu văn không? 

1. Có 

2. Không  

B. Nhóm câu hỏi về nhu cầu và mong muốn của học sinh THCS 

về việc đưa hát Chầu văn vào trong trường học (sau khi tham gia hoạt 

động ngoại khóa) 

B1. Bạn hiểu như thế nào về Chầu văn (hát văn hầu)? 

1. Là một loại hình âm nhạc hiện đại Việt Nam 

2. Là một thể loại mê tín dị đoan 
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3. Là loại hình nghệ thuật truyền thống gắn liền với thực hành tín 

ngưỡng thờ Mẫu. 

B2. Theo bạn, Chầu văn bắt nguồn từ đâu? 

1. Đồng bằng nam bộ 

2. Đồng bằng bắc bộ 

3. Bắc trung bộ 

4. Nam bộ 

5. Tây nam bộ 

6. Tây Nguyên 

B3. Bạn thấy loại hình nghệ thuật hát Chầu văn có cần thiết 

không? 

1. Có 

2. Không 

B3. Theo bạn hiện tại có cần bảo vệ duy trì hát Chầu văn không? 

1. Có  

2. Không 

B4. Bạn nghĩ như thế nào nếu nhà trường có tổ chức lớp/ câu lạc 

bộ dạy hát Chầu văn? 

1. Hoàn toàn đồng ý, vì đây là công việc tốt góp phần bảo vệ phát 

huy nghệ thuật truyền thống dân tộc. 

2. Không quan tâm 

3. Không đồng ý, vì (ghi rõ lý do không đồngý):…………. 

4. Khác (ghi rõ):……………. 

B5. Nếu bạn đồng ý học, Sau khi tham gia lớp học và tìm hiểu 

thêm bạn có đồng ý tham gia lớp/ câu lạc bộ hát Chầu văn không? 

1. Đồng ý 

2. Không đồng ý 

3, Chưa biết, vì (ghi rõ lý do):……………….. 

Xin chân thành cảm ơn bạn ! 
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Phụ lục 2 

ẢNH HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM TRÊN LỚP 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 5 năm 2017] 

 

Hình 2.1. Các em chăm chú chép bài học 

 

Hình 2.2. Các em tích cực chăm chú theo dõi nghệ nhân hát mẫu 
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Hình 2.3. Các em suy nghĩ về câu hỏi 

 

 

Hình 2.4. Các em chăm chỉ học hát theo nghệ nhân 
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Phụ lục 3 

 LỜI BÀI HÁT CUNG CẤP CHO HỌC SINH TRONG NỘI DUNG 

THỰC NGHIỆM 3 LÀN ĐIỆU 

 

 Bản 1: Dọc trong bản văn hầu giá Quan Đệ Tam 

Người hát: NSƯT Văn Chương 

 

“Thoải Quốc Động Đình  

Con Vua Thoải Quốc Động Đình  

Đệ Tam thái tử giáng sinh Đền Rồng  

 

Đức gồm vẹn a thung dung hòa mặc i  

Bẩm sinh thành ì tư chất i í i dung nhan  

Cung Thỉnh mời Thái tử Vương Quan  

Phi phương diện mạo long nhan í i ì khác thường í ì ì 

  

Hàng chầu trực Thiên đường Thoải Phủ  

Chốn Nam minh quy đủ i ì bốn phương  

Ra uy chấp chính kỉ cương  

Cầm cân nảy mực sửa sang í ì ì việc đời í ì ì  

 

Chốn long giai i cầm quyền thay Chúa i  

Phép màu Quan tối tú i ì tối linh  

Lệnh truyền thủy bộ chư binh  

Binh thủy binh bộ chơi miền chơi miền trần gian” 
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Bản 2: Cờn trong bản văn hầu giá Cô Chín 

Người hát: NSƯT Văn Chương 

 

Thanh Hoa đất lạ í ì mạnh án thủy quyền, mạch án i í thủy quyền 

Đền Sòng Sơn đất tốt tự nhiên 

Cảnh thiên tạo i í danh truyền ì Nam Việt í i ì 

Địa linh nhân kiệt í thiên lý lai lòng, thiên lý a ới a á lai lòng 

Giếng âm dương leo lẻo nước trong 

Thượng lưu để í i ì điêu hoa linh thái í i ì 

Bốn phương đem lại í gió mát trăng trong ì, gió mát a ới a í trăng 

trong 

Thấy cảnh vui cô Chín hài lòng 

Hợp thần tử í í dăm ba bạn cát í i ì” 

 

Bản 3: Xá trong bản văn hầu giá cô Sáu Sơn Trang 

Người hát: NSƯT Văn Chương 

 

“ Cảnh sơn lâm trên ngàn lồng lộng 

Lục cung từ thượng đẳng tối linh 

Cô sáu càng thêm nức tiếng thơm danh 

 

Càng thêm i ì nức tiếng thơm danh 

Trừ tà chữa bệnh cứu sinh cho đời 

Tin cô Sáu vâng lời Mẫu Thượng  

Hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi 

Hài xanh đủng đỉnh lên đồi 
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Hài xanh đủng đỉnh lên đồi  

Chân quấn xà cạp chiếc gùi trên vai 

Thật ưa ngắm đôi tai vòng bạc 

Thẳng đường ngôi mườn mượt tóc mây 

Da ngà vẻ mặt hây hây 

 

Da ngà vẻ mặt hây hây 

Môi trầu cắn chỉ vẻ đầy khuôn trăng 

Cô nở nụ cười hàm răng cô rưng rức 

Má hây hây sực nức mùi hương bay 

Áo lam ngắn vạt dài tay 

 

Áo lam ngắn vạt dài tay 

Chit khăn củ ấu tóc mai hoa cài 

Bước khoan thai lên chầu Mẫu thượng 

Sớ trạng dâng đệ tấu tam tòa 

Mẫu yêu cô Sáu nết na.” 

 

 


