
1 
 

TÁC PHẨM DỰ THI LHPT TOÀN QUỐC 2018 
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TÊN TÁC PHẨM:  

                    Biến tướng hầu đồng: Từ “căn số” đến “loạn pháp” 

 

 

 

THỂ LOẠI: Chương trình phát thanh tổng hợp 

THỜI LƯỢNG: 29 phút 26 giây 

NGÀY PHÁT SÓNG: 28/01/2018 

 

 

NHÓM TÁC GIẢ: Thanh Phượng-Thu Hằng-Bá Duy 

ĐƠN VỊ: Ban Văn hóa-Xã hội (VOV2-Đài TNVN) 

SĐT: 0983.093.001 

 

 

MỤC ĐÍCH TÁC PHẨM 

Ngay sau khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trong đó có nghi thức hầu đồng 

của nước ta đứng trước một thách thức rất lớn, đó là sự biến tướng, lai căng. Danh 

giới giữa tín ngưỡng với mê tín vốn đã mong manh nay rất có thể sẽ bị lợi dụng, trục 

lợi, núp bóng “di sản” để “buôn thần, bán thánh”. 

 

Và thực tế, ngay sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại, nhiều phủ, điện được mở ra cùng với đó là nghi thức hầu đồng nở rộ khắp 

nơi. Bên cạnh những yếu tố tích cực, không hiếm những giá đồng lai căng, biến 

tướng, thương mại hóa, thậm chí là “mượn thánh đánh trần”, trục lợi, làm giàu cho 

một bộ phận đồng cô, đồng cậu. 

 

Chương trình Tạp chí Văn hóa với chủ đề: Biến tướng hầu đồng: Từ “căn số” đến 

“loạn pháp” đưa ra một góc nhìn chân thực phía sau những giá đồng tiền tỷ mà ở 

đó có sự mặc cả, mua bán giữa con nhang đệ tử với một bộ phận đồng cô, bóng cậu, 

thủ nhang, đồng đền, đồng điện… núp bóng “thánh thần”, mượn danh “di sản” để 

trục lợi cá nhân. Nhận diện những biến tướng hầu đồng để từ đó chúng ta, nhất là cơ 
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quan chức năng cần có giải pháp để bảo tồn, bảo vệ tín ngưỡng thờ Mẫu-một trong 

những di sản đặc sắc, một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa 

của người Việt. Hiểu đúng, thực hành đúng với giá trị được tôn vinh, không phô 

trương, làm quá. 

 

TÓM TẮT TÁC PHẨM 

Chương trình bắt đầu với những hé lộ về những giá đồng tiền tỷ, tiền trăm 

triệu và từ đó phóng viên nhập cuộc vào thế giới đồng cô, bóng cậu. Và cái giá phải 

trả cho những ai có căn đồng, số lính là những giá đồng từ vài chục triệu đến cả trăm 

triệu được các ông đồng, bà đồng làm giá. 

 

Thế giới ngầm của những thanh đồng mượn danh căn số để làm giàu bản thân 

càng được hé mở từ những giá đồng hoành tráng mà phóng viên được chứng kiến 

cùng với đó là tiết lộ của những thủ nhang, đồng đền-những người hiểu rõ hơn ai hết 

về mặt trái của hầu đồng. Đáng chú ý còn có sự lên tiếng của những người đã bị tán 

gia, bại sản vì đồng đua, đồng đú cùng với đó là chiêu bài “mượn thánh-đánh trần”. 

 

Tác phẩm khép lại với những băn khoăn của chính những thanh đồng và cả 

một trong những Ủy viên Hội đồng di sản Quốc gia, người tham gia xây dựng hồ 

sơ quốc gia Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt  

 

Chương trình được thực hiện với hình thức phát thanh hiện đại, dàn dựng công 

phu, kết cấu linh hoạt với sự kết hợp giữa phóng sự, phỏng vấn, voxpop, box thông 

tin… trong đó tôn trọng tính chân thực của âm thanh hiện trường, những chia sẻ của 

các nhân vật được nói đến.    

 

 

 

 

 

 

 

TÁC PHẨM DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC 2018 
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BIẾN TƯỚNG HẦU ĐỒNG: TỪ “CĂN SỐ” ĐẾN “LOẠN PHÁP” 

Tác giả: Thanh Phượng–Thu Hằng - Bá Duy 

 

NHẠC HIỆU 

Tiếng động, nhạc nền 

- Ở phủ Tây Hồ không có 1 tỷ không hầu được. Không có một tỷ không nói gì 

đến việc hầu. 

- Làm lễ thì khiếp lắm. Riêng hoa có khi cả trăm triệu.  

Những giá hầu tiền tỷ - những giá hầu làm tán gia bại sản 

Tiếng động, nhạc nền 

- Gom tất cả. Có gì thì bán cái đấy luôn. Có cái Ipad với con chó thế là được 

10 triệu.  

Những chiêu bài mượn thánh – đánh trần 

Tiếng động 

- Nhà ai làm Giám đốc, giàu giàu ấy, có một đứa con thì dọa phải mở phủ đi 

không có thì nó tai nạn nó chết đấy. Nói thế thì 150 triệu cũng phải chồng ra. Cứ 

phán không trình đồng mở phủ cho nó thì gia đình có biến, không chết vì tai nạn thì 

chết vì cái kia thì kiểu gì họ chả nghe theo. Tiền vào tiền ra sướng lắm. 

- Chỉ cần Ngài cho mấy tháng là bằng làm cả năm luôn. 

BTV Lê Hằng: Biến tướng hầu đồng: từ “căn số” đến “loạn pháp” – có thể nhiều 

người không tin hoặc không muốn tin – Hãy cùng tôi – là biên tập viên Lê Hằng – 

và các đồng nghiệp – BTV Bá Duy, BTV Thu Hằng, BTV Thanh Phượng (xin chào 

quý vị thính giả) – chúng tôi sẽ dẫn quý vị vào cuộc hành trình này.  

BIẾN TƯỚNG HẦU ĐỒNG: CĂN SỐ 

Nhạc nền 

Box thông tin 

-Lên đồng hay còn gọi là hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng là một nghi thức trong 

hoạt động tín ngưỡng dân gian. Người ta tin rằng, vị thần linh có thể nhập hồn vào 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_h%E1%BB%93n
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thân xác các ông đồng, bà đồng nhằm phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban 

phúc, ban lộc cho các con nhang, đệ tử.  

-Người đứng giá hầu đồng gọi chung là thanh Đồng và thường có hai hoặc bốn phụ 

đồng để chuẩn bị trang phục, lễ lạt... 

-Cung văn chính là người tấu nhạc phục vụ buổi lễ. Các thánh phần ngồi xem buổi 

hầu thường là con nhang, đệ tử. 

-Trình tự một giá hầu như sau: Ông bà đồng phủ vải đỏ lên mặt. Tùy vào các giá, 

cung văn sẽ hát các điệu thỉnh mời khác nhau. Tới khi Thánh đã nhập, Thanh đồng 

hất khăn khỏi mặt, coi như bắt đầu quá trình ngự về của vị thánh này. Còn không, 

nếu thánh chỉ giáng qua thì ông bà đồng lại ra dấu khác và cung văn lại chuyển 

sang hát mời vị khác theo thứ tự. 

 

BTV Lê Hằng: Các bạn đã hiểu những điều cơ bản về khái niệm cũng như nghi 

thức hầu đồng rồi. Giờ thì đã sẵn sàng nhập cuộc? BTV Thu Hằng sẽ dẫn chúng ta 

vào thế giới của những đồng cô, đồng cậu. 

 BTV Thu Hằng: Thưa các bạn, tôi là một người được các thầy đồng phán là có 

căn – nghĩa là được các thánh chọn để hầu hạ các ngài – Các bạn đừng nghĩ là tôi 

đang nói đùa: 

Tiếng động 

(- Khuôn mặt này không tránh được, căn cô Chín, tuổi Dần đẻ tháng Dậu nó vào 

cung Tuyệt, người này mà không ra hầu thánh thì nhân duyên dở dang, công việc 

không ra đâu vào với đâu. Người mệnh Hỏa sinh tháng Kim thì đồng bóng sao không 

ra hầu đồng thì làm sao mà làm ăn được…. 

- Em sát cửa Tu là thứ nhất, thứ hai là sát mẫu Thượng Ngàn, thứ ba là căn cô 

Chín bóng cô Bơ nhưng ông Mười lại cầm cung cầm mệnh của em. Em phải ra trình 

đồng ngay lập tức) 

 

Lời phán đầu tôi nhận được là từ một thanh đồng ở đền Mẫu Thoải - Gia Lâm, 

Hà Nội và sau là lời phán của cô Tiến – một chủ điện tư ở huyện Từ Sơn – tỉnh Bắc 

Ninh. Một viên chức bỗng dưng một ngày được phán là có căn, nếu là tôi – các bạn 

cảm thấy như thế nào và sẽ làm gì? – Hoang mang, lo sợ?  

Tôi cũng vậy và tôi bắt đầu lân la tìm hiểu từ các đồng anh, lính chị: 

Tiếng động nền 

(Thanh đồng Hương đang khấn vái….) 

 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Con_nhang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%87_t%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
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Cô đồng Hoa, ở Trần Khát Chân, HN trình đồng được 3 năm, cũng bắt nguồn 

từ một lời phán chắc nịch “cô mà không ra hầu thì ba năm nữa sẽ bị điên”. Vậy là, 

bỏ hẳn việc kinh doanh nhà hàng, Hoa đi theo các đồng thầy với những giá hầu cứ 

nửa trăm triệu một: 

 

Băng: Mới ra hầu, riêng tiền để làm lễ giá khóa đầu tiên 50 triệu. Hầu xong 

thì 3 tháng sau mình phải làm một cái lễ trả nợ, lại phải có ngân, có xuyến. Khăn 

áo thì mình cũng có thể mượn của thầy hoặc của đồng khác nhưng khăn bản mệnh, 

bản diện, áo quan của mình thì mình phải sắm vì mặc cả đời mà. Đấy, chỉ 1-2 bộ sơ 

sơ cũng mất khoảng 5 triệu rồi. 

 

Phải thực hiện các khóa lễ trong 3 năm liên tiếp. Và những tài sản của gia đình 

Hoa đã không sinh sôi được, nay tất cả lại dành để hầu thánh: 

 

Băng: Thời điểm làm lễ trả nợ cũng phải vay, chứ lúc đó cùng cực quá rồi 

làm gì có tiền nhưng cũng may là vay được chứ có người còn ko vay được. 

 

 “Không vay được” – Đúng, đó là chuyện của cô đồng tên Ngọc, ở Nghi Tàm, 

Quảng Bá, HN: 

 

 Băng: Không vay được ai. Phải bán chó, bán ipad được 10 triệu, có cái gì 

bán cái đấy. Rồi mọi người cho một li một lai… 

 

Giá đồng của Hoa là 50 triệu, còn Ngọc chỉ 30 triệu – nhưng hầu thánh thì 

không có chuyện đắt - rẻ, mà là “tùy tâm” –  tâm ấy được các thầy đồng ước lược 

bằng nhưng con số như thế này: 

 

Băng: Muốn ra thì trước là phải có cơi trầu thỉnh Thánh mời đồng, trà thuốc 

bánh kẹo tùy tâm, rồi mua khăn áo, việc này là do điều kiện, mã vàng tiền, cơm cỗ, 

đồ lộc, thường thì hết mười mấy, hai mươi triệu. Tiền phát lộc thì các đám tôi mở là 

3 – 5 triệu, tùy khách, đông khách thậm chí có thể lên 20 triệu. Tôi ước chừng: 20tr 

đền chuẩn bị, 10 triệu tiền đồ lộc, 10 triệu tiền phát lộc, 10 triệu tiền khăn áo. Là 

vào khoảng 50 triệu. 

 

50 triệu – giá của Đền Hàng Bạc- lo mà không được thì có thể tìm đến các 

điện tư nhỏ. 20-25 triệu, điện của cô Bình ở Bắc Ninh sẽ nhận: 

  

Băng: Một canh đàn mở phủ em mở ở nhà cô thì 25 triệu, cô sắm hết cho em 

vàng mã, bia rượu, bánh kẹo, phát lộc, còn tiền hầu thì em có bao nhiêu thì em chi, 

mà cái này là lộc lá bình thường thôi.  
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(Tiếng động nền) 

Một cọc 100 tờ xanh- đã đủ. Lo được tiền - nghĩa là đã đi được một nửa chặng 

đường đến với thánh mẫu và chạm gần đến sự giàu sang, phú quý: 

 

Băng: - Em ra trình đồng vợ chồng em hoàn hảo hết, Người mở cung tài lộc 

cho em mà, em chỉ có giàu sang phú quý thôi. 

- Chỉ cần Ngài cho mấy tháng là bằng làm cả năm. Em không khất được nữa 

đâu ra trình đi. 

 

Nhạc cắt 

 

Lê Hằng: Thế rồi sao ạ? Chị Thu Hằng, chị có quyết định làm lễ trình đồng 

không ạ? Tôi còn nhớ rõ thầy đồng phán chị có căn cô Chín - bóng cô Bơ - ông Mười 

lại cầm cung cầm mệnh? 

 

Thu Hằng: 50 triệu chắc là nhà tôi cũng lo được, chị ạ, chứ nghe các đồng 

thầy dọa thế thì tâm bất an, làm sao đủ tỉnh táo để mà làm ăn được. 

 

Lê Hằng: “Dọa” – tôi nghĩ chị dùng từ đúng rồi đấy ạ. Tôi thì không đưa ra 

lời khuyên nào, mà chỉ muốn chị nghe câu chuyện này: 

 

Tiếng động 

Như cô đồng Lịch ở Vĩnh Yên, câu dạy mình cái chiêu là, mày nhằm vào nhà 

nào mà bố làm Giám đốc hay là bố nó làm gì giàu thì mày cứ phán không trình đồng 

mở phủ thì nó tai nạn chết, không chết vì tai nạn thì chết vì cái kia thì kiểu gì họ chả 

nghe, 150 triệu cũng phải chồng ra. Làm đồng nhanh giàu lắm, sướng lắm, như tao, 

7 năm, tiền hàng tỷ, vàng đong bằng đấu. Như nhà vệ sinh đấy, chỉ cần 50 triệu là 

ngon lành, nhưng chả làm, cứ để xập xệ đấy để mọi người nhìn thấy bảo, nhà cô có 

tâm có đức thế. Làm đồng chỉ giúp dân thôi còn nhà vẫn nghèo. Nhưng chính ra vẫn 

đầy tiền. Khi mày xem, thì cứ vong bé thôi đừng lên vong người lớn. Khi người ta 

hỏi mà bí quá không trả lời được thì mày bảo lúc chết tao còn bé rồi lăn đùng ra thế 

là người ta không hỏi nữa. Mày đừng có xem ai đầu tiên, thuộc nhà ai nhất thì lên 

nhà đấy đầu tiên. Đấy, thầy dạy cho các chiêu, lừa đảo đem việc thánh đánh việc 

trần để người ta phải bỏ tiền ra để làm lễ rồi lấy tiền đó mà ăn, làm thế thì đến bao 

giờ mới trả hết tội, thế nên mình không muốn đi vào con đường đấy.  

Lê Hằng: Mượn danh “căn số” để dọa nạt, trục lợi, lôi kéo thì không còn là 

tín ngưỡng nữa mà là lừa bịp, dị đoan. Cô đồng Ngọc bán cả chó để lấy tiền mua lễ 
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vật hầu thánh nhắc tôi nhớ đến tác phẩm Chị Dậu. Nhà văn Ngô Tất Tố chắc không 

thể ngờ rằng lại có thêm một nguyên mẫu vào thế kỷ 21 như thế này.  

 

   CLIP QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH 

             (“Biến tướng hầu đồng: Từ căn số đến loạn pháp.  

30 phút Tạp chí Văn hóa trên VOV2) 

 

BIẾN TƯỚNG HẦU ĐỒNG: LOẠN PHÁP 

Nhạc nền hầu giá ông Hoàng Bảy 

Box thông tin 

Giá hầu ông Hoàng Bảy. Theo truyền thuyết kể lại, tướng Nguyễn Hoàng Bảy 

được triều đình giao trọng trách khởi binh dẹp loạn vùng biên ải. Đội quân của ông 

tiến dọc sông Hồng đánh đuổi quân giặc, giải phóng Châu Văn Bàn và củng cố xây 

dựng Bảo Hà thành căn cứ lớn (nay là tỉnh Lao Cai). Sau khi mất, nhân dân đã lập 

đền thờ tại đây để ghi nhớ công đức to lớn của ông. 

Tiếng động nền khấn hầu 

(Chắp tay lậy ông một lạy cho số đề về ngày hôm nay. Sáng đi một chỉ chiều 

về 7 cây…) 

Lê Hằng: Trong những lời khẩn cầu tới ông Hoàng Bảy có nhiều người cầu 

trúng lô – trúng đề, thắng cờ bạc thậm chí là buôn lậu trót lọt, buôn ma túy không bị 

công an bắt. Không biết từ bao giờ, dân làm ăn kinh doanh, buôn bán theo tính chất 

kiểu mafia lại chọn đền Bảo Hà nơi thờ ông Hoàng Bảy là chốn thiêng của riêng 

mình. Và những lần lên giá hầu ông Hoàng Bảy – bất chấp cung văn nghiêm cẩn, cổ 

xưa – họ đưa vào những lời văn trần tục: 

Tiếng động văn khấn trúng lô đề tại đền Bảo Hà 

(Đặc biệt 5 số dễ chơi, 4 số thì còn dễ, hai lô vẫn vào ... Xin ông hai số chắc 

ăn về đền câu đối ông Bảo Hoàng đất xưa. Biết ông ra cho cửa rộng cao nhà, mua 

xe bốn chỗ bên trong có cả điều hòa) 

Băng: Đó là những đồng đua, đồng đú, đồng dồ, đồng dại. Dàn nhạc đưa cả 

ocgan vào, cái đó thì không thể được. Mà làm cho bạn bè thế giới hiểu nhầm di sản 

của mình là như thế. 
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Điều mà nghệ sỹ Thao Giang – PGĐ Trung tâm bảo tồn âm nhạc VN – nói là 

hoàn toàn có căn cứ. Quý vị thử nghe một đoạn nhạc trong giá hầu Cô bé thượng 

ngàn. 

Tiếng động nhạc hầu 

Chỉ thiếu chút nữa là thành nhạc disco và chiếu lễ này thành sàn nhảy. Rõ 

ràng, đang có rất nhiều vấn đề trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Nhưng chưa hết. 

BTV Bá Duy đang có một câu chuyện rất nóng muốn kể với chúng ta: 

BTV Bá Duy: Vâng, trước hết quý vị cùng tôi nghe tiết lộ của một số thanh 

đồng: 

Tiếng động 

Băng: (thanh đồng cậu) - Đệ tử tôi nhiều người giàu lắm. Đây này, nhẫn kim 

cương đeo đầy đây này. Mà cái này tôi không phải mua. Nhiều cậu đồng muốn như 

tôi còn phải khó đấy. Mấy ô tô đệ tử họ cho tôi. Mà ô tô tiền tỉ chứ không phải ô tô 

tiền trăm đâu. Tôi chỉ cần gọi điện cái là đệ tử họ đi ô tô đến đem tiền cho tôi rồi.  

-(Thanh đồng cô) -Tôi có rất nhiều đất. Dinh cơ to 500m đất. .. 

Tiền bạc, tài sản, đất đai này ở đâu ra? Các thanh đồng thường nói là “lộc 

thánh”. Chẳng nhẽ thánh thả từ trên trời rơi xuống thật? Không phải- Không phải rơi 

mà là dúi vào tay, quý vị ạ. 

Tiếng động 

(Con nhang đệ tử nhét tiền vào tay cậu) Lậy cậu, con có chút gửi cậu chút 

“hương” …cậu xin…thì ngồi đây với cậu đã…) 

Đây là những gì tôi được chứng kiến tại một ngôi đền ở Bắc Ninh. Quý vị 

cùng nghe tôi kể tiếp: 

Tiếng động 

(Nhạc giá đồng cùng con nhang đệ tử về lễ thánh) 

Đường vào đền ngày cuối năm tấp nập. Con nhang, đệ tử khắp nơi, từ Bắc 

Ninh, Hà Nội, Bắc Giang đến Hải Dương, Hải Phòng… đổ dồn về lễ Thánh. Ô tô 

xếp hàng dài, kẹt cứng cả con phố nhỏ, hàng quán hai bên đường nhờ thế mà trở nên 

đông đúc: 

Tiếng động 
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(người bán nước xì xào): Con nhang đệ tử của cậu đông lắm. Lộc cũng nhiều. 

Ăn uống linh đình mấy ngày. Trong Nam họ cũng ra kia mà. Hôm nay ăn uống phải 

đến 30 mâm… 

Tiếng động 

(Cậu Thông mời cơm, mời rượu)…Cậu Thông đây là có tiếng lắm, có số có 

má ở Bắc Ninh này. Hôm nay đông vì cuối năm, giống như con cháu về Tết bố mẹ 

vậy… 

Ăn uống nấp nập, mâm trên mâm dưới, kẻ vào người ra... kèm theo đó là 

những mâm lễ hậu hĩnh, hoa quả, bánh kẹo, rượu Tây, rượu Ta…: 

Tiếng động 

(Con nhang đệ tử nhét tiền vào tay cậu) Lậy cậu, con có chút gửi cậu…nhờ 

cậu phù hộ cho gia đình con…-Cậu xin…thì ngồi đây với cậu đã…) 

Thật khó đoán định cậu thu được bao nhiêu tiền từ các con nhang đệ tử chỉ 

biết rằng những khay đựng tiền cứ đầy lên lại được cậu cất vào hòm xiểng, cứ thế 

kéo dài cho đến khi vấn hầu diễn ra. 

Tiếng động 

(âm thanh vấn hầu đồng) 

Thoát khỏi khăn chầu, áo ngự, trở về với đời thực, cậu đồng phân bua, giá 

đồng nhà cậu như thế này là bình thường và cậu hầu chủ yếu là cái tâm, cái đức:  

Băng: Mình làm thế này chủ yếu là có tâm, ai có gì thì dâng lên thế. Cỗ bàn 

này có hết bao nhiêu đâu… 

Tiếng động 

(Con nhang đệ tử dúi tiền vào tay cậu….) 

Giá đồng như vậy là “bình thường”, sự bình thường này có thể sẽ đúng nếu so 

với những giá đồng cậu đã từng đi hầu cho các bậc đại gia, quan chức như tiết lộ của 

một Cung văn: 

Băng: Vừa rồi cậu đưa về làm lễ ở đền Miễu ở Từ Sơn ấy, cậu làm lễ thì khiếp 

lắm. Làm lễ chỉ riêng tiền hoa với rượu thôi phải tính tiền trăm triệu hết. Có chỗ 

toàn quan chức đi hầu, bỏ ra cả trăm triệu một tỷ…người ta mãi không lên chức lên 

quyền được làm một đàn lễ  
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Nhạc hầu đồng 

 Lê Hằng: Thưa các bạn, 1 tỷ đồng một giá hầu, bằng cả gia sản cả đời của 

một công chức. Thật khó tin! 

 Bá Duy: Chị không tin phải không ạ? Quý vị thính giả cũng không ngờ phải 

không? Vâng, sự thật từ chính người trong cuộc – một chủ đền ở HN tiết lộ: 

Phỏng vấn 

( Kể cả đồng bóng to cũng chủ yếu tiền là chính. Em ví dụ như phủ Tây Hồ, 

em không có tầm 1 tỷ thì không thể hầu được. Không có một tỷ đừng nói chuyện hầu. 

Còn đâu đền đồng bóng như chúng em lạy ngày vẫn lạy, có một chục hầu một chục, 

có hai chục hầu hai chục, 100 triệu hầu kiểu 100 triệu. Tùy tâm của mình, tùy sức 

của mình để lo. Chứ có căn quả là khổ lắm rồi. 

-Sao thầy lại nói có căn quả là khổ? 

Vì một năm anh phải lo tiền tài một năm một vấn, hai vấn…phải lo. Giờ công 

nhân đi làm một ngày được bao nhiêu tiền, một tháng được bao nhiêu tiền, rồi ăn 

uống… giờ một vấn hầu giờ bét ra cũng phải 20 triệu mới hầu được. Tích cóp thế 

nào để 1 năm 1-2 vấn hầu. Tính thế là khổ. Mà không lo thì thầy sẽ cơ đầy hành hạ 

không chịu được, ốm đau sầu não gia đình bất an, phải hầu thì mới yên thân, mà 

muốn yên thân thì phải lo mà đi vấn hầu, ít cũng 20 triệu. Hay như phủ Tây Hồ đấy, 

1 tỷ… mà 1ty là bét nhem rồi chứ đừng nói đến tiền trăm. Như thầy Đặng Hồng Anh, 

một khóa lễ như của chị rơi vào tầm 200 triệu còn đâu mấy chục triệu không thèm 

tiếp.  

-Sao những 1 tỷ? Làm gì những 1 tỷ? 

Thì mới là hầu đồng, người ta mới cho vào cửa mẫu mà hầu. Không có thì 

người ta cho ra ngoài. Bảo chưa đến lượt mình hầu. Người ta phải tìm mọi cách để 

mình không được hầu ở đấy. Bây giờ, như cái cô hôm nay hầu ở đền đây, cô phát 

lộc 10 nghìn… nhưng ở đó người ta phải phát lộc 100 nghìn, 200 nghìn, 500 nghìn. 

-Lộc sao phải thế? 

Thực ra lộc có thể điếu thuốc, chén trà, một nghìn một tờ lộc nhưng mà ở kia 

người ta phải phát lộc 500 nghìn, 1 triệu hoặc một cọc 500 nghìn 50 triệu cho một 

người kia… 

-Thực tế là có như thế, phải thế? 
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Nhưng người ta thích hoành tráng phải thế. Bây giờ đồng đền người ta có hai 

người, một người 100 triệu một người một tỷ thì người ta chọn ai cho vào hầu? Ví 

dụ, em là đồng bóng thật, không phán truyền nhưng em chỉ có 100 triệu thì em không 

chen vào được. Chị đồng bóng lăng nhăng, phán truyền vớ vẩn nhưng có 1 tỷ chị 

được vào hầu. Giờ nó thương mại hóa như thế đấy. Giờ đầy tệ nạn như thế.  

Nhạc cắt 

Tiếng động nền phát lộc 

Lê Hằng: Những cơn mưa tiền tượng trưng cho lộc thánh bay lá tả theo những 

cú vung tay của các cô-cậu đồng. Người ta vồ, chộp - không được thì giành, tranh, 

cướp… Không thế sao được khi mà chỉ tính riêng lộc rơi lộc vãi của thánh trong một 

buổi hầu có thể lên đến cả chục triệu đồng.  

Thưa các bạn, chúng ta đã xâm nhập vào thế giới các đồng cô, bóng cậu để 

nhìn ra những góc khuất phía sau những giá trị nghệ thuật, văn hóa tín ngưỡng nổi 

trội của một di sản văn hóa mang tính đại diện cho nhân loại. Nhưng sẽ là phiến diện 

nếu như không có tiếng nói của người trong cuộc. BTV Thanh Phượng, chị sẽ cho 

chúng tôi nghe ý kiến của các thanh đồng chứ? 

KHI NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC KÊU: “LOẠN” 

BTV Thanh Phượng: Vâng, khi được hỏi về những vấn đề tồn tại trong thực 

hành tín ngưỡng thờ mẫu tại các điện, phủ hiện nay, tôi cứ nghĩ nhiều người sẽ né 

tránh, không muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng có lẽ, đã đến lúc những 

biến tướng, sự lố lăng tại một số đền, phủ, điện thờ không thể giấu được nữa. Ông 

Nguyễn Văn Mười- ở Tân Yên- Bắc Giang – 30 năm trình đồng, từng lên giá hàng 

trăm đàn lễ, đã dùng chính ngôn ngữ của giới trẻ để nói về những thanh đồng 9x:  

Băng: Mọi người cứ ảo tưởng bây giờ đi cúng phải được cái gì. Có người mới 

mở phủ xong thì bảo con muốn được như thầy. Đi xem lại bảo thầy mày mở chưa 

được lại phải đi mở lại. Những người mở phủ thì phải 3 năm thử thách 9 năm mới 

thành đồng.  

Coi đây là một nghề, một dịch vụ để làm giàu, nên người ta đua nhau trình 

đồng, mở phủ. Chỉ cần một “khóa học ngắn ngày”, ngay lập tức sẽ thành cậu, thành 

cô có người quỳ sụp, vái lạy. Ảo tưởng về giàu sang, ảo tưởng cả sức mạnh-tự cho 

mình thánh suốt 24/7, những người như thế có lẽ không ai muốn tồn tại trong giới 

của mình: 
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Băng: Tôi không muốn hầu đồng nhiều. Lý do là, đạo làm thầy đồng, những 

người có tâm, có đức ít lắm. Tính trên đầu ngón tay. Còn nếu bây giờ tất cả 100 

người có hướng đi theo đạo mẫu thì sẽ bị loạn. Thà rằng 10 người làm thầy tốt đời 

đẹp đạo còn hơn 100 người làm thầy không tốt thầy đẹp đạo.  

Đồng thầy Phan Hữu Thụ, ở Thiên thủy linh từ, HN càng bức xúc khi không 

gian tín ngưỡng thờ mẫu có thể bạ đâu hành đấy: 

Băng: Ngày xưa, ai dám đưa các Ngài lên sàn đám cưới để hát văn, ai dám 

đưa các Ngài lên sàn nhảy để múa hầu đồng, ai dám… giờ đưa hết lên đấy. Bây giờ 

cùng văn cũng hỏng hết một lượt. Hát giờ phải có tiền. Giờ phát lộc nhiều thì mới 

hát hay được, không thì đứt dây đàn ngay.   

Vấn đề lớn hơn chính là ở chỗ ai cũng nhìn ra thực trạng này nhưng chẳng ai 

làm được gì: 

Băng: Đạo Phật thì còn có giáo Hội quản lý. Đạo mẫu có đâu. Có ai quản lý 

đâu. Tự phát, tự phong thôi. Mà bây giờ có lập lên thì cũng loạn vì Đạo mẫu là Đạo 

dân gian, giờ bầu ai làm giáo hội, chủ hội có khi ông ấy còn làm loạn nữa, làm giàu 

cho ông ấy. Nói thật, biến tướng này vô phương cứu chữa, vì không có giáo Hội, 

không có người làm chủ. Như Phật giáo, phát hiện nhà sư làm xấu thì loại bỏ nhưng 

hầu đồng này thì ai đuổi được. Như cô đồng Hà Đền Miến đây này, hầu xong, phát 

lộc được bao nhiêu thì bọn xã hội đen bên ngoài đòi nợ. Thế đấy, giờ ai đuổi được 

cô ấy”  

Hiện nay muốn tổ chức một buổi hầu tại Phủ Dầy – Nam Định – Trung tâm 

của Đạo Mẫu – thì phải đăng ký trước cả tháng trời. Khóa này chưa ra, khóa khác 

đã bày thanh bông lên kế tiếp. Tất cả các phủ, điện lớn dịp trước và sau Tết nguyên 

đán đều hoạt động hết công suất, hầu cả ngày lẫn đêm… Rõ ràng, một tín ngưỡng 

dân gian đang hồi sinh và phát triển. Nhưng chẳng biết có nên vui không khi mà 

chính những người trong cuộc phải kêu: “ LOẠN”. 

Nhạc cắt 

Lê Hằng: Ai có thể xử lý những kẻ mượn danh Thánh để lừa đảo, trục lợi, 

làm sai lệch lễ nghĩa của tín ngưỡng? Câu hỏi này nhất thiết phải được trả lời, chị 

Thanh Phượng! 

Thanh Phượng: Tôi đồng ý. Tôi đã trao đổi với Giáo Sư. Tiến sỹ Nguyễn 

Chí Bền - Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia và nhận được câu trả lời thẳng thắn như 

thế này: 
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Phỏng vấn 

Thưa ông, hiện nay có thống kê có bao nhiêu thanh đồng, đền, phủ, điện 

thực hiện nghi lễ hầu đồng? 

Hỏi thống kê kiểu số học thì xin phép chân thành là CHỊU. Cơ quan quản lý 

nhà nước cũng thế thôi. 

Không có con số cụ thể vậy sao giám sát, quản lý được? 

Đây là câu chuyện nhạy cảm, nói đến tín ngưỡng là niềm tin, xúc cảm chứ 

không phải niềm tin khoa học, nên đến với tư duy duy lý của nhà quản lý – cái này 

được, không được, cho phép, không cho phép. Cái này đúng sai, 1+1=2 thì không 

làm thế được 

Phật giáo có giáo lý, Hội phật giáo để giám sát, điều chỉnh hành vi của 

phật tử. Nhưng với Đạo Mẫu có vẻ thiếu điều này? 

Một số nhà khoa học đưa ra danh từ Đạo mẫu, một số ông đồng-bà đồng nói 

là  Đạo của chúng em. Quan điểm của tôi là không thể là Đạo. Không có giáo lý thì 

không thể nói là Đạo.  

Vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào công cụ quản lý nhà nước? 

Rất mong thông qua ông bà đồng ở những Phủ có vị thế, mời về, có đăng ký, 

thông tin giới quản lý, khoa học nắm được, không thì rất phức tạp. Phát văn bản làm 

rồi, phòng văn hóa làm rồi nhưng thương mại hóa thực sự là có.  

Nếu có cá nhân, đền điện xảy ra vị phạm thì xử lý thế nào? 

Cái việc hầu đồng đã quá ngưỡng cần thiết của nó. Bộ Văn hóa đã ra một văn 

bản chấn chỉnh, quản lý, thông báo những nơi tổ chức lên đồng phải quản lý. Về mặt 

hành chính đã có biện pháp rồi.  

Đã từng có một phủ, đền, điện nào bị xử lý vi phạm chưa, thưa ông? 

Chưa nhưng nhắc nhở thì có. 

Xin cảm ơn ông! 

Nhạc cắt 

      Tiếng động nền 

UNESCO thông qua Hầu đồng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân 

loại  
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- Phát biểu cảm xúc vui mừng của những thanh đồng: Chúng tôi phấn khởi quá 

khi tín ngưỡng thờ Mẫu hôm nay được vinh danh…. – Những người con của Mẫu 

nói riêng rất hân hoan khi tín ngưỡng thờ Mẫu được thế giới vinh danh. Kể cả tôi 

bây giờ vẫn còn đang rất hân hoan…  

BTV Lê Hằng:  Đây là thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2016 khi thực hành tín 

ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt trong đó có nghi lễ hầu đồng được 

UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó là niềm vui, sự 

tự hào và cũng khẳng định nét đẹp, sự phong phú trong đời sống tín ngưỡng của 

nhân dân ta. Nhưng xin được nhấn mạnh lại ý kiến của GS.TS Nguyễn Chí Bền: hầu 

đồng chỉ là một trong những thành tố làm nên tín ngưỡng thờ mẫu. Không đánh đồng 

hầu đồng với tín ngưỡng thờ Mẫu. Hiểu đúng để thực hành đúng với giá trị được tôn 

vinh, không phô trương, làm quá. 

Bá Duy: Và lại càng không thể để hầu đồng biến tướng trở thành những trò lố 

khiến mọi người chê cười, bài xích.  

Thanh Phượng: Khi mà vẫn còn những “nhạy cảm” trong giám sát, quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, thì không ai khác chính các thầy đồng – những người truyền 

dạy các lớp thế hệ thanh đồng tiếp nối – là người cần có trách nhiệm gìn giữ lề lối, 

phép tắc và đạo đức của người thực hành tín ngưỡng.  

Thu Hằng: Có căn có số- Nếu điều đó giúp cuộc sống giàu sang, phú quý, khỏe 

mạnh, hạnh phúc - quá tốt rồi. Nhưng đừng ai bán-bỏ- bê tha cuộc đời thực để rồi 

Thánh có hiển linh cũng không thể cứu rỗi.   

Voxpop –  

(Những mong đợi bảo tồn tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ) 

(-Lên đồng không nhất thiết phải có quá nhiều lễ vật, trang phục, lễ ngãi. Kể cả 

khi mình gửi đến thánh thần với cái tâm của mình thì cũng không cần thiết phải mâm 

cao cỗ đầy.  

-Ngay cả con nhà Thánh này, họ phải hiểu, họ là một phần trong xã hội đa dạng 

văn hóa và phải tôn trọng pháp luật chứ không phải sau khi 1 ngày được Unesco 

vinh danh thì họ trở thành sứ giả của Thánh được. 

- Những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu nếu mình sống tốt đời đẹp đạo, 

mình gìn giữ được những tinh hoa tốt đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu thì xã hội, cộng 

đồng sẽ ghi nhận) 
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Nhạc kết 

BTV Lê Hằng: Chương trình Tạp chí Văn hóa với chủ đề “Biến tướng hầu đồng: 

Từ “căn số” đến “loạn pháp” xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã nghe! 

HẾT 

 

 

 

 


