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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử hình 

thành và phát triển lâu đời. Tín ngưỡng thờ Mẫu hướng đến cuộc sống thực tại của 

con người với ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn, là một nhu cầu trong đời sống 

tâm linh của người Việt, mang lại cho họ sức mạnh, niềm tin và có sức thu hút mọi 

tầng lớp trong xã hội. Trong dân gian, tục thờ Mẫu có nguồn gốc từ thời tiền sử khi 

người Việt thờ các thần linh thiên nhiên, các thần linh này kết hợp trong khái niệm 

Thánh Mẫu hay còn gọi là nữ thần Mẹ.  

       Với tư cách là một tín ngưỡng có nguồn gốc bản địa, tục thờ Mẫu của người 

Việt gắn bó chặt chẽ với văn hóa Việt Nam, góp phần làm nên nét đẹp trong văn 

hóa Việt Nam. Trải qua lịch sử, tín ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta đã phát triển hình 

thành tín ngưỡng Tam phủ (Thiên phủ, Nhạc phủ, Thoải phủ), Tứ phủ (ba phủ trên 

có thêm Địa phủ). Đến thế kỷ XVI, trên cơ sở tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ, với sự 

ra đời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một tôn giáo bản địa sơ khai được hình thành. 

Tín ngưỡng thờ Mẫu còn gắn liền với nghệ thuật Chầu văn hay còn gọi là Hát văn - 

một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của người Việt đã được công nhận 

là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

         Theo GS. Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa 

Dân gian, tín ngưỡng thờ Mẫu có bốn vấn đề gắn với cộng đồng: một là tín ngưỡng 

thờ Mẫu coi tự nhiên là một người mẹ và tôn thờ; hai là mang cho con người sống 

ở trên đời này ba điều: Phúc - Lộc - Thọ, đó là những ước muốn vĩnh hằng của con 

người;  ba là, thể hiện đậm nét chủ nghĩa yêu nước đã được tâm linh hóa, tín 

ngưỡng hóa (điều này thể hiện rất rõ qua việc hầu hết khoảng 50 vị thần mà tín 

ngưỡng thờ Mẫu tôn thờ là những nhân vật lịch sử có công với dân tộc hay đã được 

dân tộc lịch sử hóa, ví dụ như Đức Thánh Trần trong tín ngưỡng thờ Mẫu chính là 

Trần Hưng Đạo); bốn là, tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng đa văn hóa.  



 

 

 

      Tín ngưỡng thờ Mẫu (hay đạo Mẫu) là một hiện tượng văn hoá tín ngưỡng tâm 

linh độc đáo trong hệ thống tín ngưỡng dân gian đa thần của người Việt Nam. 

Trong tiến trình hình thành và phát triển của mình, đạo Mẫu dân gian đã có mối 

quan hệ gắn kết, tương giao với các hiện tượng tín ngưỡng và tôn giáo khác, đặc 

biệt với Phật giáo, Đạo giáo, thậm chí với cả Nho giáo. Tín ngưỡng thờ Mẫu đã 

phản ánh rõ nét đặc trưng của văn hoá dân gian, thấm đượm đạo lý “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, tăng cường ý thức liên kết cộng đồng, 

khát vọng chinh phục tự nhiên cũng như việc đề cao vai trò người phụ nữ.  

      Tín ngưỡng thờ Mẫu được thể hiện tập trung trong nghi lễ “Hầu đồng”. Xét về 

bản chất, hầu đồng là hiện tượng tín ngưỡng – văn hoá có phần bí ẩn và phức tạp, 

lại chưa được luận giải về mặt khoa học một cách đầy đủ, sâu sắc cho nên bị một 

số tổ chức, cá nhân lợi dụng với mục đích kinh tế làm biến dạng giá trị nhân văn 

của hiện tượng “hầu đồng” ban đầu khiến cho trong một thời gian dài, người ta 

thường coi đây là hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, đáng phải xóa bỏ. Do đó cần 

thiết phải có cách nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn, chính xác về tín ngưỡng 

thờ Mẫu cũng như hầu đồng để từ đó phát huy những mặt tích cực và hạn chế 

những mặt tiêu cực của nó.  

      Mặt khác, trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu càng 

có điều kiện phát triển và có những biến thái đa dạng, phong phú. Bên cạnh những 

giá trị tích cực, sinh hoạt tín ngưỡng này cũng đặt ra nhiều vấn đề tiêu cực, bức xúc 

cần giải quyết để làm sao vừa tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, vừa 

định hướng cho tín ngưỡng này phát triển đúng hướng nhằm góp phần bảo tồn bản 

sắc văn hóa Việt Nam. Đây cũng chính là lý do tôi đi vào nghiên cứu đề tài: “Sự 

tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam”. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vấn đề tín ngưỡng Mẫu đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều học 

giả.Các học giả như Ngô Đức Thịnh, Đặng Văn Lung, Nguyễn Đăng Duy, Đỗ Thị 



 

 

 

Hảo, Mai Ngọc Chúc, Nguyễn Đình San,…đã công bố các công trình nghiên cứu 

về tín ngưỡng Mẫu gắn với đời sống văn hoá, lịch sử, tôn giáo… Có thể kể đến các 

công trình như: “Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam” (quyển thượng) của Toan Ánh [4] , 

Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1997; “Việt Nam phong tục” của Phan Kế Bính [6], Nxb 

Tp. Hồ Chí Minh, 1997; “Các hình thái tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam” của 

Nguyễn Đăng Duy [13], Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 2001; “Về tôn giáo tín 

ngưỡng Việt Nam hiện nay” do Đặng Nghiêm Vạn chủ biên [83], Nxb khoa học xã 

hội, Hà Nội, 1996; “Nữ Thần và Thánh Mẫu Việt Nam” do Vũ Ngọc Khánh chủ 

biên [36], Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2002. Đặc biệt hơn cả là cuốn “Đạo Mẫu ở Việt 

Nam” (2 tập) do Ngô Đức Thịnh chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa dân gian, 2002. Đây 

được coi là một tác phẩm nghiên cứu một cách cơ bản và tương đối hoàn chỉnh về tín 

ngưỡng Mẫu. Tác giả đã tiếp cận hiện tượng tín ngưỡng này chủ yếu dưới góc độ văn 

hóa và phần nào cũng chỉ ra được phương diện tín ngưỡng tôn giáo. 

“Tín ngưỡng thờ Mẫu ở miền Trung Việt Nam” do tác giả Nguyễn Hữu 

Thông làm chủ biên [65]. Trong công trình này, các tác giả tiếp tục khẳng định tín 

ngưỡng thờ Mẫu là một loại hình tín ngưỡng bản địa của người Việt với sự phát 

triển từ việc thờ Mẹ đến hệ thống thần linh trong Tứ phủ.  

“Tục thờ Đức Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần” của Vũ Ngọc Khánh [39] 

đã trình bày về sự phát triển từ nguyên lý Mẹ của văn hóa Việt Nam phát triển đến 

tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ. Trên cơ sở đó, cuốn sách tập trung vào việc phân tích 

và chỉ ra vị trí của Đức Mẫu Liễu Hạnh trong đời sống tín ngưỡng Việt Nam nói 

chung, tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ nói riêng thông qua các nguồn thư tịch cổ về 

Bà trong dân gian. 

“Các nữ thần Việt Nam” của Đỗ Thị Hảo và Mai Thị Ngọc Chúc [19] cũng 

đã cung cấp đủ rất nhiều thông tin về hệ thống các Nữ thần ở Việt Nam. Theo đó, 

các tác giả chia nữ thần ở Việt Nam thành các nữ thần trong thần thoại, nữ thần 

của các dân tộc thiểu số, các Thánh Mẫu, các Chư thần. Thông qua việc trình bày 



 

 

 

thần tích của 117 vị nữ thần ở Việt Nam (trong đó có rất nhiều các vị được thờ 

trong tín ngưỡng thờ Mẫu) cùng danh mục 362 vị nữ thần được lưu truyền trong 

dân gian và thần tích trên các vùng miền khác nhau, công trình đã cung cấp một 

nguồn tư liệu rất phong phú và bổ ích để các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ hơn về 

hệ thống nữ thần ở Việt Nam. 

“Văn hóa Thánh Mẫu” của Đặng Văn Lung [46] cũng đã đưa ra một “Văn 

hóa Thánh Mẫu” của người Việt trên cơ sở phân tích sự hình thành và phát triển 

của các biểu tượng Thánh Mẫu. Tuy nhiên, như tác giả đã tự nhận thấy, tác phẩm 

này mới chỉ dừng lại ở việc phần nào tìm ra sự phát sinh, hình thành, truyền bá và 

sự sửa đổi cốt truyện, lễ hội theo lôgic - lịch sử - chính trị - văn hóa - xã hội của đất 

nước [46, 7-8]. 

Về báo, tạp chí có thể kể đến bài viết của một số tác giả như: Nguyễn Quốc 

Phẩm với bài “Góp bàn về tín ngưỡng dân gian và mê tín dị đoan” [51] (Tạp chí 

Văn hoá nông thôn, số 11, trang 11 – 13, 1998); Nguyễn Hữu Toàn với bài “Một số 

sinh hoạt văn hoá -  tín ngưỡng ở vùng Dâu” [ 76] (Tạp chí Di sản văn hoá, số 17, 

2004); Đinh Gia Khánh với bài “Tục thờ Mẫu và những truyền thống văn hoá dân 

gian ở Việt Nam” [30] , Tạp chí Văn hoá, số 5, trang 7 - 13, 1992… 

      Ngoài ra, còn nhiều cuộc hội thảo về tín ngưỡng thờ Mẫu thu hút đông đảo các 

nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia. Tiêu biểu là cuộc hội thảo quốc tế: 

“Tín ngưỡng Mẫu và lễ hội Phủ Giầy” tổ chức năm 2001 tại Hà Nội. Kết thúc hội 

thảo đã ra kỷ yếu và xuấn bản cuốn: “Đạo Mẫu và các hình thức Saman trong các 

tộc người ở Việt Nam và Châu Á” (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004) do Ngô 

Đức Thịnh chủ biên. Mới đây là hội thảo của Câu lạc bộ bảo tồn Văn hóa Đạo Mẫu 

Việt Nam được tổ chức lần thứ nhất tại Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định ngày 12 

tháng 9 năm 2010 (tức mồng 5 tháng 8 Canh Dần), với phần thứ nhất là nhân kỷ 

niệm 710 năm ngày giỗ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc 



 

 

 

Tuấn, thứ hai là nguồn gốc của Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Nấp, có rất nhiều nhà khoa 

học và ông đồng, bà đồng đến dự đã đúc kết nhiều ý nghĩa có giá trị thiết thực.  

Nhìn chung, các công trình trên khi nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu đã 

được các tác giả tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau như nhân học, văn học, 

nghệ thuật, lịch sử…Ở các góc độ này, các công trình đã cung cấp một lượng 

thông tin phong phú về sự phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu, hệ thống thần linh 

cùng các thần tích của tín ngưỡng thờ Mẫu, các không gian thờ cúng của nó trong 

quá khứ cũng như hiện tại, những giá trị về mặt văn học, nghệ thuật của tín ngưỡng 

thờ Mẫu cũng như những tác động của nó đến văn hóa, xã hội của người Việt cả 

trong lịch sử cũng như ở hiện tại. 

Tuy nhiên, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ 

thống về sự tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Đó chính là lý do để 

chúng tôi đi sâu khảo cứu vấn đề này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích: Luận văn tập trung khảo sát sự tích hợp văn hóa của tín 

ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam. 

- Nhiệm vụ:  

+ Trình bày một số nội dung cơ bản về tín ngưỡng Mẫu.  

+ Phân tích làm rõ sự tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ Mẫu. 

+ Nêu một số khuyến nghị nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

trong tín ngưỡng thờ Mẫu. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là sự tích hợp 

văn hóa trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam 

- Phạm vi nghiên cứu:  
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