
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 

---------- 

 

 

 
 

 

ĐOÀN THỊ NGỌC ANH 

 
 

 

 

 

 

TRUYỀN THUYẾT PHẠM NHAN  

VÀ TÍN NGƢỠNG THỜ ÁC THẦN  

CỦA NGƢỜI VIỆT Ở BẮC BỘ 
 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN 

 

 

 

                                                                      

HÀ NỘI - 2019



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 

---------- 

 

 

 

 

ĐOÀN THỊ NGỌC ANH 

 
 

 

 

 

TRUYỀN THUYẾT PHẠM NHAN  

VÀ TÍN NGƢỠNG THỜ ÁC THẦN  

CỦA NGƢỜI VIỆT Ở BẮC BỘ 

 

 

Chuyên ngành : Văn học dân gian 

Mã số : 9 22 01 25 
 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà 

                                                                    

   

 

HÀ NỘI - 2019 



 

 

i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan mọi kết quả của đề tài “Truyền thuyết Phạm Nhan và tín 

ngưỡng thờ ác thần của người Việt ở Bắc Bộ” là công trình nghiên cứu thực sự của cá 

nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà 

Các kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án là trung thực và chưa được ai 

công bố dưới bất kì hình thức nào. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. 

 

Tác giả 

 

 

Đoàn Thị Ngọc Anh 



 

 

ii 

LỜI CẢM ƠN 
 

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài“Truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng 

thờ ác thần của người Việt ở Bắc Bộ” tác giả luận án đã nhận được rất nhiều sự quan 

tâm, giúp đỡ và động viên của quý thầy cô, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. 

Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cô giáo, PGS. TS Nguyễn 

Thị Bích Hà người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này. 

Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các Giáo Sư, Phó 

giáo sư, Tiến sĩ, các thầy cô trong tổ Văn học Việt Nam 1, khoa Ngữ văn, trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 1. 

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban giám 

hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Ngữ văn - Trường Đại học Hải Phòng, sự động viên, giúp 

đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp trong tổ Văn học Việt Nam, khoa Ngữ văn, Trường 

Đại học Hải Phòng nơi tác giả luận văn đang công tác. 

Tác giả luận án luôn ghi nhớ sâu sắc những tình cảm quan tâm và tấm lòng của 

gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập 

và nghiên cứu. 

Ngoài ra, trong quá trình điền dã thực tế tại các địa phương, tác giả đã nhận 

được sự giúp đỡ nhiệt tình và cung cấp những nguồn tài liệu quý báu của: 

- Ban quản lý di tích đền Kiếp Bạc - Hải Dương, đình Tràng Kênh - Hải Phòng, 

đình Hưng Học - Quảng Ninh. 

- Ông Ngô Đăng Lợi - nguyên chủ tịch hội khoa học lịch sử Hải Phòng 

- Ông Phạm Khắc Hồng - nguyên trưởng ban quản lí di tích đền Kiếp Bạc 

- Ông Phan Thanh Kiếm - trưởng ban khánh tiết đình Hưng Học 

- Anh Nguyễn Sĩ Đông - Nhân viên Ban quản lí di tích đền Kiếp Bạc, Hải Dương 

Cùng rất nhiều cơ quan tổ chức văn hoá và nhân dân các địa phương tác giả 

điền dã. 

Tác giả luận án xin được trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, tháng 05 năm 2019 

Tác giả 

 

 
Đoàn Thị Ngọc Anh 



 

 

iii 

MỤC LỤC 
 

LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... i 

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ ii 

MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii 

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ................................................................................ vi 

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 

1. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................... 1 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................. 3 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 4 

4. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu ............................................................... 5 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ..................................................................... 6 

6. Cấu trúc luận án ........................................................................................................... 7 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN 

CỨU CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................................................ 8 

1.1. Cơ sở lí thuyết của đề tài ........................................................................................ 8 

1.1.1. Xác định một số thuật ngữ, khái niệm ................................................................... 8 

1.1.2. Lí thuyết về mối quan hệ giữa tín ngưỡng dân gian và văn học dân gian ............... 18 

1.1.3. Từ thuyết vật linh đến tục thờ ác thần trong lịch sử ............................................ 24 

1.1.4. Lí thuyết về “an ninh tinh thần” và các nghi thức thờ cúng xuất phát từ sự sợ hãi ........ 31 

1.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ................................................................................... 35 

1.2.1. Lịch sử nghiên cứu về ác thần ............................................................................. 35 

1.2.2. Lịch sử nghiên cứu về Phạm Nhan ...................................................................... 42 

1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu và định hƣớng của đề tài ................................. 47 

1.3.1. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ............................................ 47 

1.3.2. Định hướng nghiên cứu của đề tài ....................................................................... 48 

Tiểu kết chương 1 .......................................................................................................... 49 

Chƣơng 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN THUYẾT PHẠM NHAN .......... 50 

2.1. Nhận diện truyền thuyết Phạm Nhan ................................................................. 50 

2.1.1. Số lượng truyền thuyết ........................................................................................ 50 

2.1.2. Sự phân bố truyền thuyết ..................................................................................... 53 

2.1.3. Nhân vật Bá Nhan và Phạm Nhan ....................................................................... 58 



 

 

iv 

2.2. Nhân vật Phạm Nhan trong truyền thuyết ........................................................ 62 

2.2.1. Tên gọi Phạm Nhan ............................................................................................. 62 

2.2.2. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm nhân vật ......................................................... 64 

2.2.3. Hành trạng nhân vật ............................................................................................. 65 

2.2.4. Về sự tái sinh gây hại .......................................................................................... 67 

2.3. Cốt truyện Phạm Nhan ........................................................................................ 68 

2.3.1. Những môtip chính trong truyền thuyết Phạm Nhan .......................................... 68 

2.3.2. Kết cấu truyền thuyết Phạm Nhan ....................................................................... 85 

Tiểu kết chương 2 .......................................................................................................... 90 

Chƣơng 3. TRUYỀN THUYẾT PHẠM NHAN VÀ KIỂU TRUYỆN VỀ ÁC 

THẦN CỦA NGƢỜI VIỆT ........................................................................................ 92 

3.1. Kiểu truyện về ác thần của ngƣời Việt ............................................................... 92 

3.1.1. Ác thần và truyền thuyết về ác thần trong văn hóa Việt ..................................... 92 

3.1.2. Sự tương quan giữa kiểu truyện về ác thần của người Việt với truyền thuyết 

Phạm Nhan .................................................................................................................. 103 

3.2. Cặp đôi nhân vật Phạm Nhan - Đức Thánh Trần trong truyền thuyết về ác 

thần và phúc thần ...................................................................................................... 106 

3.2.1. Tương phản về môtip......................................................................................... 106 

3.2.2. Tương phản về kết cấu ...................................................................................... 107 

3.3. Truyền thuyết Phạm Nhan trong đời sống văn hóa dân gian ........................ 110 

3.3.1. Truyền thuyết về tục chữa bệnh ........................................................................ 110 

3.3.2. Truyền thuyết về tục cầu con ............................................................................. 112 

3.3.3. Truyền thuyết về tục che mặt của người phụ nữ ............................................... 114 

Tiểu kết chương 3 ........................................................................................................ 116 

Chƣơng 4. TỤC THỜ PHẠM NHAN TRONG TÍN NGƢỠNG THỜ ÁC THẦN 

CỦA NGƢỜI VIỆT ................................................................................................... 117 

4.1. Hiện tƣợng Phạm Nhan trong văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Việt ...................... 117 

4.1.1. Một số quan niệm khác nhau về việc thờ cúng Phạm Nhan ............................. 117 

4.1.2. Những dấu tích thờ cúng Phạm Nhan ............................................................... 120 

4.1.3. Những hèm tục có liên quan đến Phạm Nhan trong dân gian ........................... 123 

4.1.4. Phạm Nhan - Đức Thánh Trần: hai loại hình tín ngưỡng .................................. 126 

4.2. Tín ngƣỡng, tục thờ ác thần của ngƣời Việt .................................................... 133 



 

 

v 

4.2.1. Quan niệm về việc thờ ác thần .......................................................................... 133 

4.2.2. Di tích thờ ác thần ............................................................................................. 134 

4.2.3. Những nghi lễ và tập tục thờ cúng ác thần của người Việt ............................... 136 

4.3. Những đặc điểm có tính chất quy luật trong tín ngƣỡng thờ Phạm Nhan và 

tục thờ ác thần của ngƣời Việt ................................................................................. 141 

4.3.1. Đặc điểm về nguồn gốc của việc thờ cúng ác thần ........................................... 141 

4.3.2. Đặc điểm về bản chất của việc thờ ác thần ....................................................... 144 

Tiểu kết chương 4 ........................................................................................................ 147 

KẾT LUẬN ................................................................................................................ 148 

DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ 

TÀI LUẬN ÁN ........................................................................................................... 151 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 152 

PHỤ LỤC ................................................................................................................... 161 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU 
 

STT Tên bảng, biểu Số trang 

1 Bảng 2.1: Bảng thống kê số lượng truyền thuyết về Phạm Nhan  51 

2 
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ phân bố truyền thuyết Phạm 

Nhan giữa các nguồn tư liệu 
53 

3 
Bảng 2.2: Bảng thống kê số lượng và tỉ lệ truyền thuyết về Phạm 

Nhan qua nguồn điền dã tại các địa phương 
54 

4 
Bảng 2.3. Bảng thống kê tần suất xuất hiện của các môtip trong 

truyền thuyết Phạm Nhan  
86 

5 
Bảng 3.1: Bảng thống kê tên ác thần và truyền thuyết về những hành 

vi gây ác  
93 

6 Bảng 3.2: Bảng phân loại ác thần 97 

7 Bảng 4.1: Bảng thống kê di tích, địa điểm thờ cúng ác thần 135 

 



 

 

1 

MỞ ĐẦU 
 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Truyền thuyết, một thể loại văn học dân gian mang lại nhiều giá trị cho lịch sử 

văn học dân tộc. Bên cạnh vô số những truyền thuyết ngợi ca các vị anh hùng dân tộc 

còn có một mảng truyền thuyết về những nhân vật phản diện. Đó là những tên tướng 

giặc, những kẻ bán nước, những người làm điều ác có hại cho nhân dân. Mảng truyền 

thuyết này chưa được tập trung khai thác trong giới nghiên cứu văn hóa, văn học dân 

gian. Chúng tôi chọn đề tài: “Truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của 

người Việt ở Bắc Bộ” bởi những lí do sau: 

- Lí do khoa học: 

Văn học dân gian là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa dân gian, một 

thành phần không nhỏ trong nội hàm khái niệm Folklore, văn học dân gian gắn bó mật 

thiết với những sinh hoạt văn hóa xã hội của nhân dân. Mối quan hệ giữa văn học dân 

gian trong đó có thể loại truyền thuyết với những sinh hoạt tín ngưỡng dân gian là mối 

quan hệ có tính chất quy luật, tương tác lẫn nhau. Truyền thuyết tạo cho những hoạt 

động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng thêm phong phú, thiêng liêng, cao cả, ngược lại 

chính những hoạt động văn hóa này nhằm minh chứng, khẳng định cho sự tồn tại của 

thể loại truyền thuyết. 

Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử với biết bao biến cố thăng trầm, 

khốc liệt, những cuộc chiến tranh kéo dài vì sự sinh tử tồn vong của dân tộc. Trên 

chặng đường dài mấy nghìn năm lịch sử ấy, văn học dân gian trong đó có thể loại 

truyền thuyết đã lưu giữ những biến chuyển trong đời sống văn hóa, xã hội. Đó là 

nguồn tư liệu vô cùng quý, luôn đồng hành cùng với chính sử trên con đường tìm hiểu 

cội nguồn dân tộc. Nói như M.Gorki: “Không thể nào hiểu được lịch sử chân chính 

của nhân dân lao động nếu không hiểu biết sáng tác dân gian truyền miệng. Từ thời 

cổ, văn học dân gian đã theo sát lịch sử một cách độc đáo”. 

Truyền thuyết, một thể loại văn học dân gian phát triển rực rỡ cùng những 

thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước, gắn liền với những tên tuổi của các vị 

anh hùng dân tộc như: Hai Bà Trưng, Thánh Gióng, Trần Hưng Đạo… Đó là những 

truyền thuyết ca ngợi, vinh danh công đức của các vị chủ tướng - những con người 

đã làm nên huyền thoại, đã sống trong muôn triệu trái tim người Việt để khi mất đi 

họ được phong thần, tôn thánh. Có một mạch truyền thuyết được tách ra bên cạnh 

những câu chuyện về những người có công với nhân dân đất nước là mạch truyện kể 

về những nhân vật hết sức bình thường, thậm chí đó còn là những tên bán nước, 

những bè lũ cướp nước… Nhân vật phản diện trong truyền thuyết của người Việt là 
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những kẻ chuyên làm điều ác có hại cho dân.  Phạm Nhan là một nhân vật như vậy. 

Nhân vật Phạm Nhan là một mắt xích quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử văn 

hóa gắn với một thời kỳ huy hoàng chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Song chúng 

tôi thấy, nhân vật này chưa thực sự được các nhà nghiên cứu văn hóa, văn học dân 

gian quan tâm đến. Mặc dù truyền thuyết về Phạm Nhan vẫn âm ỉ, vẫn lặng thầm trôi 

chảy trên cửa miệng dân gian, đặc biệt là ở vùng Bắc Bộ Việt Nam. Chúng tôi tìm 

hiểu truyền thuyết về Phạm Nhan là một cách tiếp cận hoàn toàn mới dưới góc độ 

của chuyên ngành nghiên cứu văn học dân gian. Từ đó mở ra một cách nhìn nhận, 

tiếp cận và công nhận sự tồn tại của thể loại truyền thuyết về ác thần trong kho tàng 

văn học dân gian của dân tộc. 

- Lí do thực tiễn: 

Tín ngưỡng dân gian là một lĩnh vực rộng lớn, vô cùng phong phú, đa dạng. Từ 

thời xưa, tục thờ thần, thờ thánh của người Việt đã thể hiện rõ bản chất tín ngưỡng đa 

thần bản địa. Trong lịch sử, ông cha ta đã bảo lưu rất nhiều hình thái tín ngưỡng, tôn 

giáo khác nhau. Sẽ thấy sự hiện diện của những hình thái sơ khai từ thời nguyên thủy 

như tín ngưỡng vạn vật hữu linh, các tín ngưỡng thờ sinh thực khí với hành vi giao 

phối, các tín ngưỡng thờ thần thiên nhiên như Tứ pháp (mây, mưa, sấm, chớp), tín 

ngưỡng Tứ phủ, tín ngưỡng thờ động vật, thờ nhân thần, thờ cúng tổ tiên... Với hệ 

thống nhân thần, trong tín ngưỡng người Việt, những nhân vật được thờ phụng thường 

là các vị anh hùng có công với nước, giúp dân khai hoang lập ấp, hay những nhân vật 

có công dựng nghề, khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các vị thần nhiều khi cũng chỉ là những 

nhân vật hết sức bình thường, thậm chí tầm thường như một người chết bất đắc kỳ tử, 

một tay ăn trộm, tướng cướp hay kẻ ăn mày, người hót phân... Những nhân thần dạng 

này hầu hết giống nhau ở chỗ đều chết vào giờ thiêng nên linh ứng với cộng đồng, 

khiến cho người dân khiếp sợ mà lập đền, miếu thờ phụng. Ngoài ra, phải kể đến 

những nhân vật từng làm ác cũng được nhân dân thờ phụng. Đã là “ác” nhưng vẫn 

được gọi là “thần”, điều này chỉ được lí giải khi chúng ta đi sâu tìm hiểu cội rễ của 

những hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Những hoạt động tín ngưỡng này tuy 

không có được nghi thức trang trọng và phổ biến như những sinh hoạt chính thống, 

nhưng vẫn được diễn ra đều đặn, thường xuyên, âm thầm trong sinh hoạt đời thường 

của nhân dân. Trên thực tế, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu về loại hình tín ngưỡng này 

thông qua việc khảo sát trong đời sống văn hóa dân gian. Để đi tìm một cứ liệu khoa 

học có tính chất tổng hợp hay mô tả hình thức tín ngưỡng thờ cúng ác thần của người 

Việt là một việc vô cùng khó khăn đối với những người quan tâm đến vấn đề này. Đó 

cũng là một lời khẳng định: loại hình tín ngưỡng này chưa được quan tâm trong giới 

nghiên cứu văn hóa dân gian. Phạm Nhan là một dạng ác thần, tìm hiểu truyền thuyết 
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này kết hợp với nghiên cứu tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt là một địa hạt mới, 

hấp dẫn cho việc khai thác một cách toàn diện về văn hóa dân gian Việt Nam. 

Hiện nay, được sự quan tâm của Bộ văn hóa thể thao và du lịch với phong trào 

phục dựng những giá trị di sản văn hóa dân tộc, các lễ hội tín ngưỡng ở nhiều địa 

phương trong cả nước cũng dần được khôi phục. Song trong xã hội hiện đại, đã bắt 

đầu nảy sinh những hiện tượng biến tướng ở nhiều hình thái tín ngưỡng. Trong đó có 

những vấn đề ngày càng trở nên bức xúc, được phản ánh nhiều trên công luận, như 

hiện tượng buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội…Nhiều năm qua, báo 

chí cùng các phương tiện truyền thông liên tục phản ánh mọi thực trạng văn hóa xã 

hội, được xem như hệ lụy của phong trào đua chen tín ngưỡng với nhiều vấn nạn nhức 

nhối. Ở đây, trong xu thế phát triển văn hóa nói chung, việc tôn trọng tự do tín 

ngưỡng, việc kết hợp sinh hoạt văn hóa với du lịch, dịch vụ trở thành nhu cầu thiết 

yếu. Sự quan tâm của Nhà nước trong việc ban hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

(ngày 18/6/2004) đã và đang định hướng hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. 

Những công trình nghiên cứu về văn hóa, tín ngưỡng một cách chuyên sâu sẽ là cứ 

liệu khoa học giúp nhân dân có những định hướng tốt trong những hoạt động tìm hiểu, 

khai thác và thực hành sinh hoạt tín ngưỡng của mình. 

- Lí do chuyên môn: 

Truyền thuyết là một thể loại văn học dân gian có trong chương trình dạy học 

Ngữ văn trong nhà trường từ phổ thông đến đại học. Nghiên cứu truyền thuyết giúp 

chúng tôi tiếp cận với hệ thống lí thuyết về thể loại cũng như mối quan hệ giữa truyền 

thuyết với văn hóa và thực tiễn đời sống. Nghiên cứu truyền thuyết về ác thần qua hiện 

tượng nhân vật Phạm Nhan, đặt trong mối quan hệ với tín ngưỡng của người Việt đồng 

thời có sự so sánh, mở rộng với văn hóa tín ngưỡng của một số nước lân cận và trên 

thế giới chính là một cách tự nâng cao năng lực nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn 

đề và trau dồi kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy môn Văn học dân gian của 

bản thân tác giả luận án trong trường đại học. Luận án cũng sẽ là nguồn tài liệu tham 

khảo bổ ích và lí thú cho những sinh viên Ngữ văn. 

Từ những lý do trên, chúng tôi đã chọn đề tài: Truyền thuyết Phạm Nhan và 

tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt ở Bắc Bộ để nghiên cứu. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

- Qua việc nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan, chúng tôi muốn tìm hiểu một cách 

toàn diện hơn về thể loại truyền thuyết trong văn học dân gian và văn hóa dân gian. 

- Tìm hiểu truyền thuyết và tín ngưỡng Phạm Nhan trong tục thờ ác thần của 

người Việt là cách để người viết tăng cường khả năng nghiên cứu và hiểu sâu sắc hơn 
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về một loại tín ngưỡng vốn vẫn tồn tại trong đời sống văn hóa Việt mà chưa được giới 

nghiên cứu folklore quan tâm. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Xác định cơ sở lí thuyết và thực tiễn của đề tài, minh định một số khái niệm, 

thuật ngữ có liên quan tạo cơ sở để triển khai vấn đề cần nghiên cứu, tổng hợp được 

lịch sử nghiên cứu về ác thần, lịch sử nghiên cứu về Phạm Nhan ở Việt Nam cũng như 

trên thế giới. Đánh giá được tình hình nghiên cứu và nêu lên định hướng của đề tài. 

- Thống kê, khảo sát số lượng, sự phân bố truyền thuyết Phạm Nhan qua các 

nguồn tư liệu. Khai thác truyền thuyết Phạm Nhan ở các phương diện nội dung và hình 

thức thể hiện. Tìm hiểu truyền thuyết Phạm Nhan trong hệ thống truyền thuyết dân 

gian người Việt để làm nổi bật những đặc trưng nghệ thuật so với những truyền thuyết 

về các nhân vật phúc thần khác trong văn hóa dân gian người Việt. 

- Đặt Phạm Nhan trong đời sống văn hóa dân gian. Làm rõ bản chất của hiện 

tượng Phạm Nhan trong văn hóa tín ngưỡng người Việt. Tìm hiểu những dấu tích thờ 

cúng và những phong tục dân gian có liên quan đến Phạm Nhan. Lý giải nguyên nhân 

tồn tại những hoạt động tín ngưỡng Phạm Nhan trong cộng đồng. 

- Từ hiện tượng Phạm Nhan, mở rộng tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng ác thần 

của người Việt ở Bắc Bộ. Hệ thống hóa số lượng, di tích và mô tả những nghi thức 

sinh hoạt, những hèm tục trong tín ngưỡng thờ ác thần. Nêu được những đặc điểm có 

tính chất quy luật của hiện tượng thờ cúng ác thần trong đời sống tâm linh người Việt. 

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính được chúng tôi hướng tới là truyền thuyết về Phạm 

Nhan được lưu truyền qua các nguồn tư liệu khác nhau. 

Đặt Phạm Nhan trong bối cảnh văn hóa - sinh hoạt, chúng tôi mở rộng đối 

tượng nghiên cứu tới sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt: tín ngưỡng thờ ác thần. Một 

loại hình tín ngưỡng đặc biệt đã và đang tồn tại một cách âm thầm trong mỗi làng quê, 

trên mỗi miền đất Việt. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Truyền thuyết về Phạm Nhan được nghiên cứu dựa trên những phương diện: 

nhân vật, cốt truyện và kết cấu truyền thuyết, mối quan hệ giữa truyền thuyết với tín 

ngưỡng dân gian. 

- Đề tài khai thác một trong những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo, đầy bí 

hiểm trong dòng chảy văn hóa dân gian người Việt: tín ngưỡng thờ ác thần. 
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Phạm vi tư liệu: 

- Truyền thuyết về Phạm Nhan được ghi chép trong sách cổ: Đại Việt sử ký 

tiền biên, Việt điện u linh tập lục toàn biên, Thiên Nam ngữ lục, Công dư tiệp ký, Tang 

thương ngẫu lục, Sự tích Trần Hưng Đạo, Trần Triều Hưng Đạo Vương truyện… Tất 

cả những tư liệu này đều là tư liệu Hán Nôm, chúng tôi được tiếp cận ở văn bản dịch. 

- Về tư liệu điền dã, nguồn truyền tụng trong dân gian: Truyền thuyết về Phạm 

Nhan gắn liền với chiến công của Đức Thánh Trần. Bởi vậy, qua khảo sát chúng tôi 

thấy, ở những vùng có lưu truyền truyền thuyết về Đức Thánh Trần Hưng Đạo đều có 

kể chuyện về Phạm Nhan. Theo đó, chúng tôi đã tiến hành điền dã tại một số địa 

phương: Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng… Chúng tôi sử dụng tư liệu 

trong dân gian như một nguồn tư liệu để nghiên cứu. 

4. Hƣớng tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Hƣớng tiếp cận 

4.1.1. Hướng tiếp cận Folklore học 

Đề tài luận án thuộc chuyên ngành ngữ văn dân gian, khai thác truyền thuyết 

Phạm Nhan dưới góc độ chuyên ngành, chúng tôi chú trọng tới hướng tiếp cận từ góc 

độ Folklore học. Đề tài căn cứ vào đặc trưng thể loại, cụ thể là thể loại truyền thuyết 

để mở ra các cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu cũng như triển khai nội dung của luận 

án. Sưu tầm truyền thuyết Phạm Nhan qua các dạng hiện và dạng ẩn. Phân tích truyền 

thuyết Phạm Nhan về cốt truyện và kết cấu. Nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan 

dưới góc độ văn hóa, gắn truyền thuyết với các hoạt động nghi lễ, việc thực hiện hành 

vi tín ngưỡng, từ đó cho thấy mối quan hệ giữa truyền thuyết Phạm Nhan với loại hình 

tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt. 

4.1.2. Hướng tiếp cận liên ngành 

Truyền thuyết là một thể loại có đặc trưng nguyên hợp đặc thù trong các loại 

hình văn học dân gian với mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử, dân tộc học, văn hóa học, 

văn học dân gian… Tìm hiểu truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của 

người Việt, chúng tôi sử dụng hướng tiếp cận liên ngành (dân tộc học, văn hóa học, 

tôn giáo học, khoa học về lịch sử, địa lý v.v…) để lý giải một hiện tượng độc đáo trong 

văn học, văn hóa dân gian người Việt. 

4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.2.1. Phương pháp điền dã 

Tác giả luận án đã tiến hành điền dã tại một số địa phương có liên quan đến trận 

đánh Bạch Đằng năm 1288, những nơi ghi dấu ấn của Hưng Đạo Vương diệt Phạm 

Nhan, cũng như đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông: vùng đảo Hà Nam thuộc thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh; các huyện Chí 
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Linh, Nam Sách tỉnh Hải Dương; một số nơi tại Nam Định, Hải Phòng, Huế - nơi có 

dấu tích thờ cúng Phạm Nhan. Chúng tôi đã tiến hành điền dã nhiều lần, nhiều thời 

điểm tại những địa phương khác nhau và bằng những cách thức khác nhau để có thể 

thu thập, ghi chép những nguồn tư liệu truyền tụng trong dân gian. Những tư liệu liên 

quan đến luận án được chúng tôi bảo mật và chuyển tải một cách chính xác thông qua 

hệ thống dữ liệu, phiếu điều tra… 

4.2.2. Phương pháp so sánh loại hình 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài: phương pháp loại hình học là phương pháp 

hiệu quả giúp chúng tôi tìm hiểu truyền thuyết Phạm Nhan trong một mạch truyền 

thuyết riêng về những nhân vật ác thần, đồng thời đặt truyền thuyết Phạm Nhan như 

một mắt xích trong chuỗi truyền thuyết về Đức Thánh Trần Hưng Đạo để có những 

căn cứ khoa học xác đáng nhằm góp phần lí giải một hiện tượng đặc biệt trong văn hóa 

dân gian người Việt như Phạm Nhan. 

4.2.3. Phương pháp ngữ văn dân gian 

Phương pháp ngữ văn dân gian được vận dụng trong việc phân tích nhân vật 

dựa trên đặc trưng thi pháp về thể loại truyền thuyết (diễn biến số phận, hành động, 

mối quan hệ của nhân vật với một số lực lượng khác…); phân tích ý nghĩa văn học, ý 

nghĩa dân tộc học, văn hóa học… của các môtip; vai trò kết nối của các môtip trong 

toàn bộ kết cấu truyện. Khi phân tích tư liệu chúng tôi chọn những dẫn chứng tiêu biểu 

cho những truyền thuyết về Phạm Nhan và truyền thuyết về các nhân vật ác thần khác 

và cuối cùng rút ra nhận xét, đánh giá tổng hợp. 

4.2.4. Phương pháp hệ thống 

Truyền thuyết Phạm Nhan là một mắt xích trong chuỗi truyền thuyết về ác thần 

của người Việt, chúng tôi sử dụng phương pháp hệ thống nhằm tìm hiểu một cách tổng 

thể các đặc trưng riêng về kiểu truyện, sự tương tác giữa các thành tố (nhân vật, cốt 

truyện, môtip). Phương pháp hệ thống có một vai trò quan trọng đối với việc khảo sát 

truyền thuyết về ác thần, các tiêu chí: nguồn gốc, tính chất, hành trạng, chức năng của 

các nhân vật ác thần. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

“Truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt ở Bắc Bộ” 

là công trình nghiên cứu chuyên sâu và đầy đủ nhất về truyền thuyết Phạm Nhan. Thực 

hiện đề tài này, chúng tôi đã tập trung tìm hiểu, khảo sát và tập hợp một mảng truyền 

thuyết ít được lưu tâm trong kho tàng văn học dân gian người Việt. 

Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi đã giải quyết được những vấn đề sau: 

- Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu truyền thuyết về Phạm Nhan và tín 

ngưỡng thờ ác thần của người Việt. Đề tài đưa ra một cái nhìn phân tích, hệ thống về vấn 

đề nghiên cứu trên tất cả các phương diện: khảo sát tư liệu, nguồn gốc hình thành, đặc 
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trưng, chức năng, quan niệm nghệ thuật, phương thức phản ánh đặc biệt về thế giới, con 

người, ý nghĩa tâm linh, đời sống văn hóa tín ngưỡng còn nhiều bí ẩn trong dân gian. 

- Phạm Nhan là một nhân vật truyền thuyết có mối liên hệ ràng buộc với nhân 

vật Đức Thánh Trần. Trong chuỗi truyền thuyết lớn về Đức Thánh Trần, truyền thuyết 

về Phạm Nhan giống như một nhánh nhỏ làm nên một mạch truyện lớn. Tuy nhiên, 

trong giới nghiên cứu văn hóa và văn học dân gian, thì đây là lần đầu tiên nhân vật này 

được coi là đối tượng nghiên cứu chính của một đề tài khoa học. 

- Nhân vật Phạm Nhan thuộc một tuyến khác trong hệ thống nhân vật truyền 

thuyết của người Việt. Phạm Nhan đại diện cho tuyến ác, cho phía kẻ địch, một nhân 

vật phản diện. Nghiên cứu truyền thuyết về Phạm Nhan giúp chúng ta có được sự đối 

sánh giữa hai dòng truyền thuyết về phúc thần, thượng đẳng thần với truyền thuyết về 

ác thần, hạ đẳng thần và thấy được những quan niệm khác nhau về kiểu nhân vật này 

trong dân gian. 

- Luận án góp phần tái dựng diễn biến lưu truyền của truyền thuyết về Phạm 

Nhan và các nhân vật ác thần khác thông qua việc tìm hiểu mối quan hệ qua lại giữa 

truyền thuyết dân gian và phong tục, tập quán dân gian; truyền thuyết dân gian và các 

di tích vật thể; truyền thuyết đã được sưu tầm, văn bản hóa và truyền thuyết đang sống 

bằng hơi thở của nhân dân. 

- Luận án đã mở rộng từ một hiện tượng Phạm Nhan trong tín ngưỡng dân 

gian sang các nhân vật ác thần, tà thần đang có một đời sống phong phú, phức tạp 

trong thực tiễn sinh hoạt văn hóa, phong tục của nhân dân. Vấn đề thờ cúng những 

nhân vật là ác thần, tà thần… là một vấn đề được bỏ ngỏ lâu nay. Luận án của chúng 

tôi đang trên con đường đi tìm lời giải đáp cho một bài toán đầy ẩn số. Đây cũng chính 

là một trong những đóng góp đặc sắc của đề tài này. 

6. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục; Luận án của chúng 

tôi được kết cấu làm 4 chương. Cụ thể: 

Chương 1. Tổng quan về cơ sở lí thuyết và tình hình nghiên cứu của đề tài 

Chương 2. Khảo sát hệ thống truyền thuyết Phạm Nhan 

Chương 3. Truyền thuyết Phạm Nhan và kiểu truyện về ác thần của người Việt 

Chương 4. Tục thờ Phạm Nhan trong tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt. 
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Chƣơng 1. 

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT  

VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 
 

 

Nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt 

là một hướng khai thác vấn đề mới. Người viết đã tìm hiểu những bài viết, những công 

trình chuyên luận nghiên cứu riêng về vấn đề này, nhưng kết quả thu được rất ít. 

Những bài viết về truyền thuyết Phạm Nhan hầu như được triển khai trong những nội 

dung nhỏ lẻ, không mang tính hệ thống. Phạm Nhan chỉ được nhắc đến như một sự 

liên hệ, mở rộng vấn đề trong các công trình nghiên cứu về Đức Thánh Trần. Đây 

cũng là một trong những khó khăn của chúng tôi trong quá trình sưu tầm tư liệu. Tuy 

nhiên, để thực hiện đề tài này chúng tôi đã dựa vào một số lí thuyết cơ sở và những 

nghiên cứu nhỏ lẻ trước đó về nhân vật. 

Trong nội dung chương 1, chúng tôi triển khai ba vấn đề: 

- Cơ sở lí thuyết của đề tài 

- Lịch sử nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần 

- Đánh giá tình hình nghiên cứu và định hướng của đề tài 

1.1.  Cơ sở lí thuyết của đề tài 

1.1.1. Xác định một số thuật ngữ, khái niệm 

1.1.1.1. Truyền thuyết 

Truyền thuyết được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau trên thế giới: tiếng Anh 

gọi là legend; tiếng Pháp dùng chữ légende và tiếng Đức dùng chữ sage. Truyền 

thuyết là từ gốc Hán, nhưng không phải thuật ngữ đã có từ xa xưa ở Trung Quốc. Nhà 

nghiên cứu Kiều Thu Hoạch cho biết: “Theo giới nghiên cứu Folklore Trung Quốc thì 

đây là một danh từ được chuyển dịch từ thuật ngữ sage trong tiếng Đức” [52,132]. Chữ 

sage trong tiếng Đức có nghĩa là truyện ngắn về sự kiện trong quá khứ mà không cần 

có sự đảm bảo về lịch sử.  

Ở Việt Nam, có lẽ Đào Duy Anh là người sớm sử dụng từ truyền thuyết khi ông 

viết về vấn đề “Những truyền thuyết đời thượng cổ nước ta”. Đến những năm 50 của 

thế kỉ XX, thuật ngữ truyền thuyết đã được sử dụng nhiều hơn. Các tác giả nhóm Lê 

Quý Đôn trong công trình Lược thảo lịch sử văn học Việt Nam, khi xác định ranh giới 

giữa thần thoại với truyền thuyết, bước đầu định nghĩa truyền thuyết như sau: “Truyền 

thuyết là tất cả những chuyện lưu hành trong dân gian có thật xảy ra hay không thì 

không có gì đảm bảo. Như vậy có những truyền thuyết lịch sử mà cũng có những 
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truyền thuyết khác, hoặc dính dáng về một đặc điểm địa lý (Chuyện nàng Tô Thị, 

Chuyện Núi Vọng Phu…) hoặc kể lại gốc tích một sự vật gì (Chuyện bánh chưng bánh 

giầy, Chuyện Trầu Cau), hoặc giải thích phong tục tập quán, hoặc nói về sự tích các 

nghề nghiệp, và tất cả những chuyện kì lạ khác” [27, 60]. Đến những năm 60, danh từ 

truyền thuyết cũng như nội dung truyền thuyết dân gian đã trở nên quá quen thuộc với 

nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, qua cuộc tranh luận khá sôi động 

về một truyền thuyết cụ thể: truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thủy diễn ra trên Tập san 

Nghiên cứu văn học (tiền thân của Tạp chí Văn học). Từ cuối những năm 60 cho đến 

những năm 70 trở đi, đến những năm cuối thế kỉ XX có nhiều bài báo, công trình khoa 

học, giáo trình đại học viết về truyền thuyết.  

Năm 1970, trong giáo trình Văn học dân gian của Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội, Đỗ Bình Trị đã định nghĩa: “Truyền thuyết là những truyện cổ dính líu đến lịch 

sử mà lại có sự kì diệu - là lịch sử hoang đường - hoặc là những truyện tưởng tượng ít 

nhiều gắn với lịch sử” [102].  

Năm 1971, trong một bài tiểu luận “Truyền thuyết anh hùng trong thời kì phong 

kiến”, tác giả Kiều Thu Hoạch đã đưa ra một quan niệm về truyền thuyết mà cho đến 

nay vẫn được nhiều nhà nghiên cứu chấp nhận. Theo ông: “Truyền thuyết là một thể 

loại truyện kể truyền miệng, nằm trong loại hình tự sự dân gian, nội dung cốt truyện 

của nó kể lại truyện tích của nhân vật lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc các phong vật 

địa phương theo quan điểm của nhân dân, biện pháp nghệ thuật phổ biến của nó là 

khoa trương, phóng đại, đồng thời nó cũng sử dụng các yếu tố hư ảo, thần kì như cổ 

tích và thần thoại; nó khác cổ tích ở chỗ không nhằm phản ánh xung đột gia đình, sinh 

hoạt xã hội và số phận cá nhân mà thường phản ánh những vấn đề thuộc phạm vi quốc 

gia, dân tộc rộng lớn; nó khác thần thoại ở chỗ nhào nặn tự nhiên và xã hội trên cơ sở 

sự thật lịch sử cụ thể chứ không phải là hoàn toàn trong trí tưởng tượng và bằng trí 

tưởng tượng” [16]. 

Năm 2001, giáo trình Văn học dân gian Việt Nam của Trường Đại học Tổng hợp 

Hà Nội, Lê Chí Quế đã đưa ra định nghĩa: “Truyền thuyết là một thể loại trong loại 

hình tự sự dân gian phản ánh những sự kiện, nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa hay 

nhân vật tôn giáo thông qua sự hư cấu nghệ thuật thần kì” [97,49]. 

Vấn đề phân loại truyền thuyết có nhiều khuynh hướng khác nhau. Các nhà 

folklore Nhật Bản cũng có nhiều cách phân loại khác nhau đối với thể loại truyền 

thuyết. Trong đó có quan niệm của Seki Keigo, đứng trên lập trường nghiên cứu so 

sánh để phân loại truyền thuyết. Ông căn cứ vào hình thái tồn tại và chức năng của 



 

 

10 

truyền thuyết làm tiêu chuẩn phân loại. Theo cách phân loại của ông thì truyền thuyết 

được chia làm 3 loại: “Truyền thuyết thuyết minh (giải thích sự đời); truyền thuyết lịch 

sử và truyền thuyết tín ngưỡng. Loại thứ nhất - truyền thuyết thuyết minh bao gồm 

những loại truyền thuyết về các hiện tượng tự nhiên có liên quan đến thiên thể; những 

truyền thuyết về nguồn gốc động thực vật; những truyền thuyết về nham thạch, tảng 

đá, núi, hang núi, đèo dốc, đỉnh nủi, ao chuôm, đầm vực; những truyền thuyết về 

nguồn gốc các di tích kiến trúc văn hóa, các từ đường v.v… Loại thứ hai - truyền 

thuyết lịch sử bao gồm những truyền thuyết về các nhân vật lịch sử và những truyền 

thuyết về các sự kiện lịch sử. Loại thứ ba - truyền thuyết tín ngưỡng bao gồm những 

truyền thuyết phản ánh tín ngưỡng nảy sinh trong quần chúng về phép ma, về thần núi, 

thủy thần, thủy quái, về những tinh linh ở ao hồ, long vương, thần rắn, về thần tổ tiên 

trong các gia đình, về yêu ma, quỷ quái các loại, về người khổng lồ”[52,94].  

Đối với giới folklore Trung Quốc tình hình phân loại truyền thuyết cũng chưa có 

được tiếng nói chung: Có tài liệu thì chia truyền thuyết thành 6 loại (truyền thuyết 

nhân vật, truyền thuyết lịch sử, truyền thuyết địa phương, truyền thuyết sản vật, truyền 

thuyết phong tục, truyền thuyết thời sự). Có tài liệu phân loại truyền thuyết gọn gàng 

hơn, chỉ gồm 3 loại: truyền thuyết nhân vật, truyền thuyết sự kiện lịch sử, truyền 

thuyết phong vật địa phương v.v… 

Ở Việt Nam vấn đề phân loại truyền thuyết cũng có khá nhiều ý kiến khác nhau. 

Đỗ Bình Trị căn cứ vào sự khác biệt của đối tượng được truyện kể đến và chức năng 

cụ thể của từng bộ phận để chia thành ba biến thể được định danh gồm: truyền thuyết 

địa danh, truyền thuyết phổ hệ và truyền thuyết về nhân vật và sự kiện lịch sử. Tác giả 

Lê Chí Quế lại có cách phân loại khác khi chia truyền thuyết thành ba loại: truyền 

thuyết anh hùng, truyền thuyết lịch sử và truyền thuyết về ác danh nhân văn hóa. Tác 

giả Kiều Thu Hoạch đưa ra một cách phân loại khác. Theo ông, truyền thuyết có thể 

chia làm hai loại lớn: truyền thuyết nhân vật và truyền thuyết phong vật (phong tục và 

sản vật). Trong từng loại lại bao gồm nhiều tiểu loại. Truyền thuyết về nhân vật có thể 

căn cứ vào tính chất của câu chuyện mà chia thành những tiểu loại khác nhau như: 

truyền thuyết anh hùng, truyền thuyết phản diện, truyền thuyết tôn giáo (theo nghĩa 

rộng). Trong giáo trình Văn học dân gian của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội do 

NXB Giáo dục xuất bản năm 2012, chương truyền thuyết do Vũ Anh Tuấn chấp bút đã 

nhóm truyền thuyết thành hai nhóm chính: truyền thuyết danh nhân văn hóa, truyền 

thuyết về các nhân vật tôn giáo. 
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Để giải quyết được yêu cầu và nhiệm vụ của luận án, chúng tôi dựa vào quan 

điểm và cách phân loại truyền thuyết của nhà nghiên cứu Nhật Bản Seki Keigo và nhà 

nghiên cứu folklore Việt Nam Kiều Thu Hoạch. Theo ý của các nhà nghiên cứu thì sự 

tồn tại của truyền thuyết không phải chỉ để phản ánh lịch sử và tôn vinh những nhân 

vật anh hùng. Truyền thuyết ra đời và tồn tại còn vì những lí do tâm lí xã hội khác, 

nhằm phản ánh tín ngưỡng dân gian về lực lượng thần linh, ma quỷ, về thế lực có 

quyền năng và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống văn hóa của con người. Sau này trong 

công trình nghiên cứu về Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân 

gian Việt Nam, tác giả Trần Thị An đã lí giải về sự tồn tại của tiểu loại “truyền thuyết 

tín ngưỡng” hay “truyền thuyết tôn giáo” như sau: “Trong kho tàng truyền thuyết Việt 

Nam cũng như truyền thuyết thế giới, có một bộ phận truyền thuyết đang được lưu 

truyền, đang tiếp tục được sáng tạo, tiếp tục nảy sinh không dựa trên nhu cầu bày tỏ sự 

tôn vinh các biểu tượng lịch sử mà dựa trên nhu cầu tâm lý về sự sùng bái lực lượng 

siêu hình (mà truyện kể Việt Nam gọi là ma, quỷ, hồn…) hoặc khát vọng giải mã 

những bí ẩn của đời sống (sự hiện hữu của lực lượng siêu hình trong đời thực) [1,58]. 

Điều đó càng cho thấy mối liên hệ máu thịt giữa truyền thuyết và các hoạt động tín 

ngưỡng dựa trên niềm tin vào phép màu nhiệm của thế giới tâm linh. Các truyền thuyết 

về những nhân vật có phép lạ, có khả năng đặc biệt không cần phải là những anh hùng 

danh nhân, đôi khi chỉ là những hồn ma, những quỷ thần có thể mang đến vận may 

hoặc sự trừng phạt đối với người trần. Sự đồn đại về phép lạ của các vị thần linh khiến 

cho nhiều tầng lớp trong xã hội bị thu hút và hấp dẫn bởi những tin đồn đó: “Nhóm 

truyền thuyết lan truyền về phép lạ hiện hữu trong đời sống của cộng đồng mà mỗi 

người, dù ít dù nhiều, đều liên can hoặc tham dự. Nhóm truyền thuyết này liên quan 

đến tín ngưỡng dân gian, đến sức mạnh của phép lạ được huyên truyền có thể mang 

đến vận may hoặc sự phù hộ hay trừng phạt đối với người trần mà lực lượng siêu 

nhiên mang tới. Tất cả những trải nghiệm đó đều được coi là “bí ẩn của đời sống tâm 

linh” [1,73]. Niềm tin đối với những sức mạnh thần bí đã lôi kéo được sự tham gia 

nhiệt thành của nhân dân vào các hoạt động tín ngưỡng như là sự lây lan của hiệu ứng 

đám đông. Sự ám thị của những điều kì lạ xảy ra trong cuộc sống đối với con người 

chính là nhu cầu giải tỏa tinh thần và khát vọng nhận được nhiều ân huệ từ thần thiêng. 

Như vậy, theo quan điểm của nhà nghiên cứu Nhật Bản Seki Keigo thì truyền 

thuyết Phạm Nhan thuộc vào loại thứ ba - truyền thuyết tín ngưỡng. Theo cách phân 

loại của Kiều Thu Hoạch: truyền thuyết Phạm Nhan thuộc tiểu loại truyền thuyết về 

nhân vật phản diện. Và theo sự lí giải của Trần Thị An thì truyền thuyết Phạm Nhan 

được ra đời dựa trên nhu cầu tâm lý về sự sùng bái lực lượng siêu hình (ma, quỷ), thỏa 

mãn khát vọng lí giải những bí ẩn của đời sống.  
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1.1.1.2. Thần 

Thờ thần là một hoạt động tâm linh thừa nhận sự hiện hữu của các thế lực siêu 

nhiên, có quyền lực siêu phàm, có thể tác động đến đời sống của con người. Từ niềm 

tin vào sự bất tử của linh hồn và một thế giới thần bí ở đó các linh hồn đã chết vẫn tồn 

tại trong một cuộc sống khác. Từ đó, con người nâng lên thành những hoạt động tôn 

vinh, thờ phụng các thế lực siêu nhiên, linh hồn của những người đã chết với hi vọng 

được gia hộ, ban phúc tài và cầu sự an lành nơi trần thế. Thần cũng được phân chia 

theo nhiều thứ hạng, cấp bậc khác nhau. Dưới sự thừa nhận của nhà nước phong kiến, 

thông qua các sắc phong ta thấy có: thượng đẳng thần, trung đẳng thần, hạ đẳng thần. 

Về nguồn gốc của thần lại có thiên thần là những thần được giáng từ cõi trời; nhiên 

thần là những thần hóa thân từ các hiện tượng tự nhiên; nhân thần là con người ưu tú 

có công lao hoặc thành tích kì diệu được nhân dân tôn thờ. Về chức năng và đặc tính 

của thần có phúc thần và ác thần. 

Thoạt kì thủy, thần là lực lượng siêu nhiên được gắn với sức mạnh thần bí. Khi 

sự nhận thức của con người về thế giới còn mơ hồ và lạ lẫm, người nguyên thủy không 

giải thích được những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên. Vì thế họ đã gán cho những 

hiện tượng tự nhiên ấy những sức mạnh thần bí và khả năng siêu phàm. Trong tư duy 

của người cổ đại, vạn vật đều có linh hồn “vạn vật hữu linh” và thần có ở mọi nơi, mọi 

vật. Có thần ở từng cây cỏ, bìa rừng, bến nước, thần ở các loại vật, thậm chí ngay từ 

một bộ phận trong cơ thể con người cũng có một vị thần chủ trì cai quản. Đó chính là 

tín ngưỡng đa thần có nguồn gốc từ thời nguyên thủy của loài người. Từ tín ngưỡng 

này, người ta nâng lên mức tôn giáo sơ khai, gọi là đa thần giáo. 

Theo Từ điển Bách khoa văn hóa do giáo sư A.A. Radugin chủ biên: “Thần linh 

là những thực thể gắn với con người, môi trường sống của con người và thế giới vật 

thể xung quanh con người. Thần linh là những nhân vật huyền thoại, truyền thuyết, cổ 

tích, thấp hơn thánh thần, và chỉ làm những công việc có tính chất phụ giúp, thậm chí 

cả những hành vi chống lại con người. Thần linh có sức mạnh tích cực, nhưng không 

toàn năng. Có ba loại quan hệ giữa con người với thần linh: cầu xin, cộng tác và đấu 

tranh chống lại” [4,502]. Định nghĩa đã chỉ rõ sự khác biệt giữa thần linh và thần 

thánh. Thần chỉ làm những công việc mang tính phụ giúp và có thể gây họa hay trừng 

phạt con người, còn Thánh là những vị thần có quyền năng cao hơn thần linh và luôn 

ban tài tiếp lộc cho con người. Radugin đã giới hạn khái niệm thần trong thế giới của 

những nhân vật cụ thể, không bao gồm các vật linh. Đồng thời về khả năng của thần 

cũng được chế định ở mức độ nào đó. Quan hệ giữa thần và con người được biểu hiện 

cụ thể ở các hành vi: cầu xin, cộng tác và cả những sự đấu tranh chống lại nhau. 
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Theo Từ điển Văn hóa dân gian (NXB Văn hóa thông tin 2002) Vũ Ngọc 

Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Vũ định nghĩa: “Thần - nhân vật siêu trần được tôn 

thờ, ngưỡng mộ hay sợ hãi, vì được quan niệm là có trình độ thông minh xuất chúng, 

có quyền uy phép lạ, ở trong cõi vô hình mà biết rõ những việc diễn ra trong đời sống 

con người”[70,493]. Trong định nghĩa này, các tác giả nhấn mạnh sức ảnh hưởng của 

thần trong đời sống của con người: con người đối với thần có hai trạng thái ngưỡng 

mộ và sợ hãi. Thần được quan niệm có sức mạnh kì diệu, có khả năng thông tỏ, bao 

quát tất cả sự việc trên thế gian. 

E. Tylor đã đồng nhất khái niệm thần với ma khi đề cập tới văn hóa tín ngưỡng 

ở Trung Quốc: “Ma (thần) theo triết học Trung Quốc là phần tinh tế và mềm mại của 

hàng vạn vật thể ấy. Tất cả những gì siêu nhiên và khác thường đều được gọi là ma. 

Cũng giống như không thể nắm bắt được nguyên lý âm dương được gọi là thần. Kẻ 

nào biết được cách rời khỏi thế gian rồi lại được sinh ra ở đây, kẻ đó hiểu được tác 

động của ma (thần) [29,784]. Trong quan niệm của người nguyên thủy toàn bộ thế giới 

vật linh đều được gọi chung là ma, trong đó có ma thiện, ma ác. Những “ma đặc biệt” 

có sức mạnh huyền bí có thể tạo phúc hay trừng phạt con người tương đương với khái 

niệm thần. Như vậy, có thể thấy thần có thể là ma, nhưng ma chưa chắc đã là thần. 

Thần tượng trưng cho thế lực siêu thực, có những khả năng huyền bí. Chính 

những khả năng này khiến cho con người chỉ có thể hướng tới thần mà khó có thể nắm 

bắt được thần. Thần có sức ảnh hưởng rộng lớn tới đời sống tâm linh của con người: 

“Thần thường hiển linh để tỏ lộ quyền uy, thần báo mộng lành dữ, làm việc phán xét 

phân xử, trông chừng sinh hoạt tốt đẹp cho nhân dân... Dân chúng đến với thần để thề 

bồi, cầu đảo, mưa nắng điều hòa, cầu lợi làm ăn, để tạ thần”[103, 89]. Con người 

muốn giao hữu với thần linh để thỏa mãn những ước nguyện của mình. Thần có thể 

mang đến cho con người cả điềm lành và điềm dữ. Phương cách để hóa giải mọi điềm 

lành dữ ấy được thực hiện qua các nghi thức cầu cúng. Nhân dân phải thực hiện các 

nghi thức để có được sự tương thông, giao hữu với thế giới thần linh nhằm: cầu xin, 

chuộc tội, tạ lỗi với thần. 

Đứng trước sức mạnh huyền bí và thế giới linh thiêng của các vị thần, con 

người luôn có thái độ kính và sợ. Có thể nói tư duy tín ngưỡng của người Việt nói 

chung lấy kính làm thái độ ứng xử cơ bản đối với cái thiêng. Kính vì ơn hay kính vì sợ 

cũng cùng chung một mục đích là cầu bình an. Tư duy của người Việt “có thờ có 

thiêng có kiêng có lành”. Người ta kính và sợ nhưng người ta cũng muốn tạo dựng mối 

quan hệ hài hòa, nương tựa lẫn nhau giữa người và thần, giữa thế giới trần tục và thế 
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giới thiêng. Nhân dân ý thức được rằng thần linh một mặt ban phát phúc lành, che chở 

điều dữ, nhưng mặt khác chính họ cũng di dưỡng, bảo lưu thần linh. Vì thiêng nên thờ 

và do thờ nên mới thiêng. 

Nhân dân có quyền lựa chọn vị thần mà mình tin tưởng để thờ cúng và phục 

tùng. Tạ Chí Đại Trường đã khẳng định: “Sự phong thần không phải theo thể chế quốc 

gia của lớp trí thức nho gia trung ương mà xuất phát từ không khí và trình độ tín 

ngưỡng làng xã [103, 229]. Như vậy, thần dù đi ra từ đâu và đứng ở vị trí nào hoàn 

toàn được lựa chọn theo quan điểm của nhân dân. Sức mạnh của niềm tin sẽ chiến 

thắng tất cả những rào cản trên con đường tìm đến với thần của họ. Sự thừa nhận của 

nhân dân đối với những vị thần mà họ tôn thờ thể hiện nguyên lí niềm tin: “Niềm tin 

của dân gian lớn hơn sự tỉnh táo của trí thức”[107, 91]. 

Thần là một khái niệm có nội hàm phức tạp, đa dạng. Sự phức tạp này là do 

quan niệm khác nhau của nhân dân khi thực hiện hành vi tín ngưỡng của mình. Và 

cũng bởi thần thuộc về thế giới siêu thực nên con người không thể nắm bắt được. Xuất 

phát từ niềm tin vào ma quỷ và linh hồn của người chết, niềm tin vào sự bất tử của một 

cõi âm ty, con người cho rằng thần có ở khắp mọi nơi dõi theo và phù trợ cho thế giới 

của người sống. Theo luận thuyết hồn linh của Tylor thì tất cả những thánh, thần, 

những người có công và uy tín trong cộng đồng, hay các cô hồn vô thừa nhận, thậm 

chí là những ác ma, quỷ dữ luôn làm hại con người v.v… đều được thờ cúng trong các 

vùng tín ngưỡng khác nhau. Dựa vào ý kiến của các nhà nghiên cứu đi trước và sự 

nhận thức của bản thân, chúng tôi tạm đưa ra 3 quan niệm rộng hẹp khác nhau về thần: 

Theo nghĩa rộng nhất tất cả thế giới siêu nhiên và hồn linh đều được coi là thần. 

Bao gồm toàn bộ các thần tự nhiên: thần sông, núi, thần nước, thần đá, thần cây v.v… 

và thế giới linh hồn của con người sau khi chết. Những linh hồn đó là những ma tổ 

tiên, những người có công với cộng đồng, những người chết bất thường v.v… Thần 

được thờ cúng tại một địa điểm linh thiêng. 

Theo nghĩa hẹp hơn, thần là linh hồn của con người, những người chết vào giờ 

thiêng hay giờ phạm và có sự linh nghiệm, ứng thiêng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc 

sống của người trần. Thần được cúng tế trong các trường hợp con người xác định thần 

có thể phù hộ hay gây họa cho ai đó. 

Theo nghĩa hẹp nhất, thần đối lập với các hạng ma, quỷ xấu xa. Bản chất của thần 

là sự tốt đẹp, tôn quý. Thần là những nhân vật lịch sử, những người có công lao đối với 

cộng đồng khi mất đi trở thành thần được nhân dân lập đình, đền để tôn thờ. 
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Chúng tôi cho rằng thần bao gồm những linh hồn đặc biệt có khả năng linh ứng 

với cộng đồng có thể phù hộ hoặc gây họa cho con người. Trong thế giới thần luôn tồn tại 

song song hai điều thiện - ác. Đối với sự linh ứng của thần không chỉ có gia hộ độ trì mà 

còn có cả những thách thức và sự trừng phạt. Con người tin và nương theo thần để điều 

chỉnh hành vi của mình từ đó tạo thành những sinh hoạt tín ngưỡng mang tính cộng đồng. 

Thần sẽ được cộng đồng tổ chức cúng tế định kì hằng năm vào thời gian và địa điểm được 

định sẵn. Đôi khi cũng có những lễ cúng đột xuất vì các lí do khác nhau như việc con 

người có thể làm thần thất ý, tức giận nên thần đã giáng họa bất thình lình, hoặc việc thần 

tác oai gây bệnh hành hạ khiến con người phải cầu đảo để mong được bình an v.v… Lựa 

chọn quan niệm về thần bao gồm cả thần thiện và thần ác là cơ sở giúp chúng tôi triển 

khai đề tài luận án. Và Phạm Nhan chính là ác thần trong thế giới của những linh hồn đã 

thực hiện hành vi gây họa cho con người. Chúng tôi cho rằng dù là những người có công 

với cộng đồng, hay những kẻ đã từng gây họa chỉ cần có sự linh ứng thì sẽ thu hút được 

niềm tin của con người. Từ niềm tin đó phát triển thành những hành vi tín ngưỡng sau 

được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, trở thành những sinh hoạt văn hóa không thể 

thiếu đối với bất cứ một cộng đồng hay dân tộc nào. Từ những phân tích trên, chúng tôi 

tạm định nghĩa về thần như sau: Thần là lực lượng siêu trần được con người nể sợ, sùng 

bái, thờ phụng tại các đền, miếu. Thần có khả năng linh ứng với cộng đồng thông qua các 

hành vi ban phúc hoặc gây họa. Con người tin và nương theo thần để điều chỉnh hành vi 

của mình từ đó tạo thành những sinh hoạt tín ngưỡng mang tính cộng đồng. 

1.1.1.3. Phúc thần 

Phúc thần được hiểu là những vị thần tạo phúc cho nhân gian, đem đến cho 

chúng nhân những điều tốt đẹp, may mắn trong cuộc sống. Theo Từ điển Văn hóa dân 

gian: “Phúc thần là những vị thần có công đức, ban phúc lợi cho người trần” [70,494] 

Dân gian quan niệm những vị thần linh mà họ chuyên tâm thờ phụng sẽ mang 

lại niềm hạnh phúc cho họ giữa trần thế. Khi con người cảm thấy bế tắc với thực tại, 

họ hướng tới thế giới thần linh để tìm lối thoát cho tâm hồn mình. Phúc thần là những 

vị thần được phụng thờ trên cơ sở của sự tự nguyện và niềm mong muốn báo đáp công 

ơn của những vị thần đó lúc còn tại thế. Những người có công khai hoang mở đất, 

những người có công dạy dân trồng trọt chăn nuôi, những người có công đánh giặc giữ 

nước v.v… họ sẽ bất tử trong lòng nhân dân. Những người đó lúc sinh thời có công 

với dân với nước, làm nhiều việc tạo phúc đến khi thác hóa cũng sẽ trở thành những vị 

phúc thần tiếp tục sứ mạng hộ quốc an dân. Họ sống mãi trong niềm ngưỡng vọng, 

sùng kính và tôn thờ của nhân dân. Phúc thần là biểu tượng được xây dựng nhằm thỏa 
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mãn nhu cầu tâm linh hướng về cái cao cả, chân thiện mỹ, cứu giúp con người trong 

những khó khăn đời thường cũng như cầu tài lộc.  

Phúc thần có vị trí rất quan trọng trong tâm thức dân gian người Việt. Đối với 

phúc thần, con người không chỉ có sự đồng cảm trong nhu cầu tâm linh mà còn có sự 

đồng cảm về các giá trị văn hoá. Sinh hoạt tín ngưỡng thờ phúc thần góp phần củng cố 

ý thức cộng đồng của dân tộc Việt. Tín ngưỡng thờ phúc thần phản ánh ước nguyện 

tâm linh của dân chúng, đồng thời phản ánh trình độ tư duy của con người trong xã 

hội. Tư duy hướng thiện và niềm tin vào sự chiến thắng của chính nghĩa. Trong đời 

sống văn hóa tâm linh của người Việt cũng như các dân tộc trên thế giới, phúc thần 

được đặt trong mối tương quan và sự đối lập với ác thần. Nếu như phúc thần luôn 

mang lại niềm vui, sự may mắn trong cuộc sống thì ác thần luôn gieo nỗi bất hạnh và 

khổ đau cho con người. Phúc thần có thể thấu hiểu và đồng cảm với mọi nỗi bi ai của 

trần thế. Vào lúc con người rơi vào tuyệt vọng nhất, họ hướng tâm mình về thế giới 

của thần để được tựa nương vào sức mạnh linh thiêng, huyền bí. Khác với ác thần luôn 

thể hiện các trạng thái giận dữ, phúc thần luôn mang lại cho con người cảm giác yên 

tâm, thư thái. Ngay cả khi con người làm những việc có lỗi vẫn được những vị phúc 

thần mà họ tôn thờ bao dung, che chở. Đó là lí do khiến cho phúc thần được thờ phụng 

với một quy mô lớn và phạm vi rộng rãi. Chúng tôi cho rằng phúc thần là sứ giả thân 

thiện, chuyên chở niềm vui, sẵn sàng nâng đỡ, che chở cho cuộc sống của con người 

trước mọi biến cố, bất trắc của cuộc đời. Phúc thần là đại diện cho điều thiện, cho lẽ 

phải sẽ trừng trị và đấu tranh với những thế lực ma tà, quỷ quái đại diện cho điều ác. 

Phúc thần được vinh phong trong niềm tôn kính, phụng thờ của nhân dân. 

1.1.1.4. Ác thần 

Ác thần mặc dù không được công nhận như một hình thức tín ngưỡng chính 

thống, song trên thực tế việc thờ cúng ác thần vẫn đã diễn ra trong hoạt động văn hóa 

dân gian. Theo Từ điển Văn hóa dân gian: “Thần ác là những thần chủ trì cái xấu, làm 

hại người đời, gọi là tà thần hoặc hung thần” [70, 494]. Việc xác định ác thần phải dựa 

vào hành vi gây ác của thần, thông thường có ba trường hợp: thứ nhất nhân vật sống 

làm việc ác nhưng sau khi chết không tiếp tục tạo ác; thứ hai khi sống làm việc ác, sau 

khi chết tiếp tục hành ác; thứ ba khi sống không hành ác nhưng sau khi chết lại tạo 

nghiệp ác. Trường hợp thứ nhất không được xem là ác thần, ác thần nằm trong hai 

trường hợp còn lại. Những vị ác thần này có thể lúc sinh thời là những kẻ bán nước hại 

dân, những quân cướp nước, những phù thủy dùng phép thuật để hành ác (trường hợp 

Phạm Nhan). Sinh thời tạo nghiệp xấu, khi chết ắt không thể trở thành một thần tốt, 
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cho dù họ có giỏi đến mấy, có khả năng đặc biệt về phép thuật nhưng vì không đứng 

cho chính nghĩa nên vẫn được coi là tà đạo. Ác thần cũng có thể là những người khi 

sống không có gì đặc biệt, nhưng chết vào giờ phạm trở thành thần lang thang đi tìm 

đòi sự giải đáp cho số phận của mình nên quấy nhiễu nhân dân, gây nhiễu loạn cuộc 

sống nơi trần thế, tạo nên những sóng gió, gieo rắc tai ương, bất hạnh, bệnh dịch khắp 

nơi. Trước những xáo trộn và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, con người không thể 

không tin vào thế giới tâm linh nơi có các vị thần ngự trị. Và để mong cầu bình an, con 

người có thể đáp ứng tất cả những điều kiện của thần, sự thị uy của thần, sẵn sàng thực 

hiện các hành vi cầu khấn, hiến tế v.v… 

Quan niệm ác thần được xác lập bởi một số tiêu chí: trước tiên, thần cũng thuộc 

lực lượng siêu trần, có sức mạnh thần bí khiến con người không thể tiệm cận được. 

Thứ hai, thần là những linh hồn chết vào giờ độc, phạm phải những điều cấm kị nào đó 

trong tam giới, khiến không được siêu sinh. Thứ ba, thần sinh thời là những kẻ bất 

đạo, làm điều thất đức, chết rồi lại tác oai tác quái hại người, hại đời. 

Dựa trên những tiêu chí trên, chúng ta có thể thấy Phạm Nhan thuộc tiêu chí thứ 

ba: khi sống vốn là kẻ cầm đầu quân cướp nước, khi chết lại lẩn khuất khắp nơi để 

hành hạ những người dân vô tội. Đối với Phạm Nhan mặc dù là người có tài (có thể 

chữa bệnh, có phép thần thông biến hóa, am hiểu binh pháp có khả năng điều khiển âm 

binh v.v…). Nhưng chỗ đứng của Phạm Nhan lại ở bên kia chiến tuyến. Phạm Nhan 

đại diện cho quân xâm lược đe dọa tới sự sống còn của một đất nước, một dân tộc. 

Phạm Nhan sử dụng tài thuật của mình để làm điều ác trái với chính đạo. Điều đó 

khiến cho Phạm Nhan dù có giỏi đến đâu cũng bị coi là tà đạo. 

Trong thế giới thần linh của người Việt, có sự tồn tại của ác thần bên cạnh phúc 

thần cho thấy một đời sống tín ngưỡng dân gian phong phú, phức tạp, một bức tranh 

về hệ thống thần đa dạng, nhiều vẻ. Nếu như phúc thần được nhân dân thờ cúng xuất 

phát từ niềm kính vì ơn, thì với ác thần xuất phát từ nỗi sợ hãi mà nhân dân thực hiện 

hành vi tín ngưỡng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tiềm thức dân gian cho rằng bất cứ một 

vị thần nào dù chính đạo hay tà đạo, dù thiện hay ác chỉ cần hết lòng thành kính và cầu 

khẩn thì họ vẫn mang phúc đến cho nhân gian. Và khi đã tôn thờ một vị thần nào thì sẽ 

bảo vệ vị thần mà họ thờ, và bảo vệ cái tín ngưỡng mà họ theo. Thờ ác thần cũng được 

thực hiện trên nguyên lí của niềm tin, và niềm tin ấy của dân gian không cần đến sự lí 

giải và không phải lúc nào cũng được thể hiện một cách minh bạch, tường tận. Trong 

dân gian, còn lưu truyền bài ca dao về hiện tượng tín ngưỡng đặc biệt lạ thường trong 

đời sống văn hóa dân gian người Việt: 
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Tín thay có tục lạ đời 

Thánh ơi là thánh, thần ơi là thần 

Có làng lại thờ quân cướp nước 

Lúc sinh thời phép nước chẳng dung 

Có làng lại thờ thần hèn hạ 

Gã đánh đơm cùng thằng hót phân 

Có làng lại thờ thần dâm dục 

Gái qua đình làng phải tốc váy lên 

Tục thờ tế lễ về đêm 

Để cho trai gái thỏa niềm hoang dâm 

(sưu tầm từ thanh đồng Trần Vũ Tiến - Quảng Yên, Quảng Ninh) 

Qua khảo sát hiện tượng Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt, 

chúng tôi thấy rằng: con người thờ phụng cái ác trước hết xuất phát từ sự sợ hãi, và 

những lo âu phấp phỏng của một thế giới tâm linh đầy bí ẩn. Cái mà con người muốn 

đổi lại từ sự phục tùng, và những nghi thức lễ tục đối với ác thần chính là niềm mong 

mỏi được bình an. Đối với các nghi thức thờ cúng ác thần chủ yếu xuất phát từ sự sợ 

hãi nhưng sau này khi các hành vi tín ngưỡng được thực hiện trong dân gian thì nhân 

dân có ý bảo vệ cho vị thần được thờ và họ cho rằng có thể được nhận ân huệ từ chính 

những vị thần ác đó. Như vậy xuất phát từ sự sợ hãi và tư tưởng mong cầu bình an, 

tránh hiểm họa dần dần tín ngưỡng thờ ác thần có sự chuyển biến sang niềm tin và 

mong muốn cũng được ban tài lộc. Bởi lẽ trong quan niệm dân gian đối với ác thần 

nếu không thờ thì sẽ phải gánh lấy sự trừng phạt, gặp nhiều hiểm họa, nhưng khi đã 

thờ ngoài bình an, con người còn có thể được các ác thần ban cho sức khỏe hoặc sự 

may mắn nào đó. Đó cũng chính là lí do hình thành nên loại hình tín ngưỡng thờ ác 

thần. Nếu thờ ác thần mà nhân dân vẫn gặp phải bất trắc, vẫn bị trừng phạt v.v… thì có 

lẽ loại hình tín ngưỡng này đã bị hủy bỏ.    

1.1.2. Lí thuyết về mối quan hệ giữa tín ngưỡng dân gian và văn học dân gian 

Văn học dân gian là một bộ phận trong chỉnh thể văn hóa dân gian, là một hiện 

tượng đặc biệt của văn hóa dân gian được sáng tạo một cách thẩm mĩ, mang thuộc tính 

văn hóa, có các biểu hiện giá trị văn hóa. Văn học dân gian hòa mình trong môi trường 

văn hóa với những biểu hiện, quan niệm về thế giới, những hoạt động thực hành sinh 

hoạt văn hóa của nhân dân. Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn hóa dân gian 

được kết tinh trong các mã văn hóa. Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa, tác 

giả Nguyễn Bích Hà đã khẳng định: “Hàng loạt những mã văn hóa đã hòa nhập cùng 

tín ngưỡng, náu mình trong thần tích, kí thác ở tâm linh, ẩn tàng trong phong tục tập 
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quán, thẩm thấu vào văn học dân gian mà lí giải được nó sẽ tạo ra sự hấp dẫn cùng giá 

trị khoa học to lớn mà nó đem lại. Riêng với văn học dân gian, nhiều chi tiết trong đó 

chính là nơi lưu giữ một cách hồn nhiên và trung thành các tín hiệu văn hóa, như một 

bảo tàng văn hóa” [37, 23]. Có thể thấy, hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, các phong tục 

tập quán, những giá trị văn hóa truyền thống là hơi thở, là sự sống tồn của các tác 

phẩm văn học dân gian. Văn học dân gian giúp bảo tồn các hình thức tín ngưỡng, 

những sinh hoạt văn hóa cộng đồng; ngược lại các hoạt động thực hành tín ngưỡng sẽ 

nuôi dưỡng những giá trị nghệ thuật văn học dân tộc. 

Trải qua thời gian, các tầng văn hóa chồng chéo, đan xen với nhau tạo nên một 

diện mạo folklore phong phú, phức tạp. Vladimir Propp đã chỉ ra vai trò của folklore 

trong việc kết thành các tầng văn hóa khác nhau trong xã hội: “Folklore cũng như các 

hiện tượng văn hóa tinh thần khác, không in dấu ngay tức khắc những chuyển biến xã 

hội, mà trong những điều kiện mới, còn giữ lại khá lâu những hình thức cũ. Bởi vì dân 

tộc nào cũng đều trải qua một số trình độ phát triển và tất cả những trình độ phát triển 

ấy đều được phản ánh, đều lắng đọng trong folklore, cho nên folklore của mọi dân tộc 

đều có tính chất nhiều tầng văn hóa, đó là một trong những hiện tượng đặc trưng của 

folklore. Nhiệm vụ của khoa học là ở chỗ bóc ra cho được từng tầng lớp của cái khối 

nham kết phức tạp ấy mà tìm hiểu nó và giải thích nó”[118, 62]. Theo ý kiến của 

Vladimir Propp tất cả những chuyển biến, thay đổi trong xã hội sẽ được khúc xạ trong 

folklore, và cứ như vậy trải qua nhiều thời kì khác nhau, folklore sẽ chứa đựng nhiều 

tầng văn hóa, tín ngưỡng. Nhiệm vụ của khoa văn học dân gian là phải bóc ra được 

từng tầng văn hóa trong cái “khối nham kết phức tạp” đã được đúc kết, tạo dựng bởi 

các thế hệ, qua nhiều thời kì lịch sử văn hóa khác nhau. 

Với các nhà nhân học, văn hóa dân gian là một trong số những bộ phận quan 

trọng nhất cấu thành nền văn hóa của một dân tộc. Nó quan trọng chỉ khi nó là một 

trong số những điều phổ biến, nghĩa là không có nền văn hóa nào được biết đến mà 

không bao gồm văn hóa dân gian. Bascom - giáo sư nhân học của trường Đại học 

Calirornia khẳng định: “Tất cả các khía cạnh của văn hóa có quan hệ tương hỗ với 

nhau ở những mức độ khác nhau, bởi vì văn hóa dân gian thông qua các chức năng của 

nó, là một sự phê chuẩn về phong tục và tín ngưỡng, cả tôn giáo lẫn thế tục” [118, 84]. 

Đề cập đến chức năng của văn hóa dân gian Bascom cho rằng: “ngoài chức 

năng tiêu khiển, văn hóa dân gian còn phê chuẩn đức tin, quan điểm và thể chế đã 

được thiết lập, cả thiêng liêng lẫn thế tục, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc 

giáo dục của xã hội không có chữ viết” [118, 91]. Folklore là tấm gương của văn hóa, 

người ta chỉ có thể hiểu folklore của một dân tộc thông qua hiểu biết thấu đáo về văn 

hóa của họ. Chức năng quan trọng của văn học dân gian là chức năng thể hiện niềm 
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tin, thực hiện “một sự phê chuẩn về phong tục, tín ngưỡng” mang đến không khí 

thiêng liêng, thần kì trong văn hóa dân gian. 

Giữa văn học dân gian và tín ngưỡng dân gian được kết nối nhau bởi những yếu 

tố bí truyền. Thông qua những tác phẩm văn học dân gian chúng ta thấy có một sự 

thừa nhận mà ai cũng cảm thấy nhưng ít khi được diễn đạt thành lời về khả năng 

huyền bí của các vị thần, về niềm tin đối với sự tồn tại của những vị thần đó. Truyền 

thuyết dân gian có mối quan hệ mật thiết với sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của nhân 

dân nhằm củng cố thêm niềm tin bất biến đối với thế giới thần linh trong đời sống văn 

hóa người Việt. Những dấu ấn văn hóa được lưu giữ một cách hồn nhiên và khéo léo 

trong các tác phẩm văn học dân gian. Chẳng hạn: tín ngưỡng thờ đá từ rất xa xưa được 

lưu giữ lại trong truyện Sự tích núi Vọng Phu, tín ngưỡng thờ lửa trong truyện Sự tích 

đầu rau nếu không chiếu từ cái nhìn văn hóa không phải ai cũng nhận ra được. 

Arnold van Gennep nghiên cứu về các Nghi thức chuyển tiếp ông đã thiết lập sơ 

đồ các nghi thức chuyển tiếp trong đó thể hiện lí thuyết về cái thiêng liêng - Tôn giáo 

và ma thuật [118, 258 - 280]: 

Sơ đồ Lí thuyết: 

 

  Động lực                                      vật linh 

 

  (nhất nguyên, phi nhân cách)        (nhị nguyên, v.v; nhân cách) 

 

           Tín ngưỡng vật tổ    thông linh     đa thần      hữu thần 

            (với các giai đoạn trung gian) 

Sơ đồ Kỹ thuật (Ma thuật): 

      (Nghi thức) 

 

Giao cảm    lây nhiễm       trực tiếp    gián tiếp       tích cực     tiêu cực 

            (kiêng) 

Lí thuyết về Nghi thức chuyển tiếp của Gennep được mô tả bởi thuyết động lực 

và thuyết vật linh. Thuyết động lực được hiểu là lí thuyết phi nhân cách hay nhất 

nguyên; thuyết vật linh chỉ lý thuyết nhân cách chủ nghĩa, dù thế lực nhân cách hóa là 

một linh hồn, đơn nhất hay đa tạp, một thế lực động vật hay thực vật (totem), có hình 

người hay vô định hình. Nhìn vào sơ đồ chúng ta thấy bên cạnh các nghi thức giao 

cảm và nghi thức có cơ sở vật linh, còn có những nhóm nghi thức có cơ sở động lực 
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(phi nhân cách) và những nghi thức lây truyền, những nghi thức sau này dựa trên tính 

vật chất và khả năng truyền lan, do tiếp xúc hay cách quãng, của những phẩm chất tự 

nhiên hay tập nhiễm. Các nghi thức giao cảm không nhất thiết thuộc loại vật linh; các 

nghi thức lây truyền cũng không nhất thiết thuộc loại động lực; đây là bốn phạm trù 

độc lập với nhau, nhưng được ghép lại thành từng cặp bởi hai trường phái nghiên cứu 

những hiện tượng ma thuật - tôn giáo theo quan điểm khác nhau. 

Đối với một nghi thức có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. Khi nói nghi 

thức trực tiếp ta hiểu đó là nghi thức có hiệu quả tác động tức thì, không có sự can 

thiệp của tác nhân tự chủ: nguyền rủa, yểm bùa,v.v…. Trái lại nghi thức gián tiếp là 

một thứ xung động khởi đầu, kích động cho một năng lực thuộc loại đó, chẳng hạn 

một con quỷ hay một loại ma, hoặc một vị thần, sẽ can thiệp có lợi cho người thực 

hành nghi thức: cầu nguyện, khấn, thờ cúng… Có thể phân biệt các nghi thức tích cực, 

là những ý muốn được thể hiện thành hành động, và các nghi thức tiêu cực, thường 

được gọi là điều kiêng. Điều kiêng là một sự cấm đoán, một mệnh lệnh “không được 

làm”, “không được tác động”. Điều kiêng tồn tại với tư cách là đối trọng của các nghi 

thức tích cực. 

Như vậy, giữa văn học dân gian và tín ngưỡng dân gian được kết nối với nhau 

thông qua các nghi thức chuyển tiếp. Các nghi thức chuyển tiếp này chính là chất xúc 

tác tạo nên những yếu tố thiêng liêng, huyền bí trong đời sống văn hóa dân gian, cái 

mà Arnold van Gennep gọi là tôn giáo dân gian và ma thuật. Thông qua thuyết vật linh 

xuất hiện các hình thức tín ngưỡng: tín ngưỡng vật tổ, tín ngưỡng đa thần, tín ngưỡng 

hữu thần và hiện tượng thông linh với thế giới thần. Con người có thể giao cảm với thế 

giới thần linh thông qua các nghi thức, và niềm tin đối với thế giới linh thiêng giống 

như một sự lây nhiễm có tính lan truyền rộng. Đối với các nghi thức có sự thể hiện 

trực tiếp hoặc gián tiếp, tích cực hoặc tiêu cực sẽ có sự biểu hiện cụ thể thông qua 

những sinh hoạt văn hóa cộng đồng như các hiện tượng cầu cúng, khẩn nguyện và 

những điều kiêng kị thần bí. Từ tín ngưỡng đến văn học dân gian là sự chuyển giao giá 

trị từ văn hóa đến nghệ thuật. Các hoạt động tín ngưỡng dân gian khúc xạ vào văn học 

dân gian những hình ảnh chân thực của lịch sử văn hóa, đức tin và sự sống trường tồn 

các hoạt động thờ cúng của cộng đồng. Văn học dân gian là mảnh đất bảo lưu, gìn giữ 

và nuôi nấng những giá trị văn hóa tín ngưỡng qua từng thời kì lịch sử. 

Văn học dân gian và tín ngưỡng dân gian có mối liên quan chặt chẽ và được thể 

hiện thông qua những quan niệm khác nhau. Trong tín ngưỡng, niềm tin của nhân dân 

đối với các vị thần mà họ tôn thờ không cần đến sự lí giải. Ở thế giới tâm linh ấy “có cả 



 

 

22 

sự ngưỡng mộ xen cả nỗi sợ hãi, bất lực” [37, 65]. Nói về sự chuyển thể từ tín ngưỡng 

đến văn học dân gian, tác giả Nguyễn Bích Hà cho rằng: “Từ tín ngưỡng đến sự thẩm 

thấu và thể hiện tín ngưỡng đó trong văn học dân gian có một khoảng cách khá lớn, trải 

qua một số khúc xạ, một số lựa chọn tự nhiên trong tiếp nhận và thể hiện, không phải tín 

ngưỡng nào cũng đi vào văn học dân gian và được đồ chiếu vào văn học dân gian như 

nó vốn có… Văn học dân gian là sự tự ý thức văn hóa, vì vậy khó chỉ ra rằng tín ngưỡng 

A có sự thể hiện A trong văn học dân gian. Hầu như không bao giờ tín ngưỡng được thể 

hiện toàn bộ hay rõ rệt trong đó mà chỉ một số yếu tố nổi trội tập trung nhất của tín 

ngưỡng được kết tinh trong các mã văn hóa, được thẩm thấu vào văn học dân gian mà 

thôi”[37, 66]. Tín ngưỡng dân gian từ tín hiệu văn hóa đến tín hiệu thẩm mỹ trong văn 

học dân gian phải trải qua quá trình lựa chọn, có sàng lọc và sự chấp thuận tâm thức tập 

thể. Trong văn học dân gian chúng ta gặp những yếu tố nổi trội nhất của tín ngưỡng 

được kết tinh thông qua các mã văn hóa. Nhiệm vụ của người nghiên cứu văn học dân 

gian là đi tìm lời giải cho các mã văn hóa đó. Quá trình tìm kiếm lời giải chính là quá 

trình xâm nhập vào đời sống văn hóa dân gian để bóc tách các lớp văn hóa đã chồng 

chéo lên nhau qua nhiều thời kì lịch sử. Thông qua trí tưởng tượng dân gian những nghi 

thức lễ tục, những hoạt động thực hành tín ngưỡng được thể hiện một cách sinh động, 

hấp dẫn kết tinh trong các hình tượng nghệ thuật dân gian. 

Trong mối quan hệ giữa văn học dân gian và tín ngưỡng dân gian, chúng tôi 

chú ý tới mối quan hệ giữa truyền thuyết và tín ngưỡng. Truyền thuyết thuộc thể loại 

truyện kể dân gian là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lâu đời, những trầm tích lịch sử 

đã phủ dầy lớp bụi thời gian: “Sở dĩ niềm tín ngưỡng có sức sống lâu bền trong lòng 

dân tộc là do những câu chuyện dân gian được sáng tác và lưu truyền rộng rãi, phủ lên 

các nhân vật siêu nhiên vầng hào quang huyền thoại linh thiêng. Truyện kể làm xương 

cốt, bệ đứng, chỗ dựa cho niềm tin, còn niềm tin cùng những hành động nghi lễ hội hè 

tưởng niệm làm sống động, phong phú hơn nội dung truyện kể. Mối quan hệ giữa tín 

ngưỡng và truyện kể song song tồn tại, xoắn bện chặt chẽ, thẩm thấu qua nhau trong 

sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam như một chỉnh thể không tách rời” [37, 66]. 

Tín ngưỡng không đơn thuần phản ánh thế giới quan mà còn giúp chúng ta tái 

dựng lại chính nền văn hóa. Tín ngưỡng dân gian với tư cách là một bộ phận của 

truyền thống năng động và không ngừng phát triển, không hề tĩnh tại mà liên tục biến 

đổi vì các cá nhân phải tự điều chỉnh những hiểu biết của mình cho phù hợp với những 

hoàn cảnh riêng. Bằng khả năng thẩm thấu, và sự gia nhập một cách tự nhiên vào văn 

học dân gian, tín ngưỡng trở thành yếu tố cốt lõi trong nghệ thuật dân gian. Văn học 

dân gian nói chung, thể loại truyền thuyết nói riêng trở thành nơi lưu giữ quý báu của 

những phong tục, nghi lễ, các hoạt động tín ngưỡng dân gian. Đó chính là nơi mà tín 
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ngưỡng dân gian được lĩnh hội thông qua sự kết tinh trong những hình tượng nghệ 

thuật. Truyền thuyết sẽ nghèo nàn và nhàm chán nếu không có sự tham gia một cách 

tự nguyện và ràng buộc của các hình thức tín ngưỡng dân gian. Ngược lại những lễ tục 

dân gian sẽ nằm im lìm nếu không được truyền thuyết đánh thức, khơi dậy thông qua 

trí tưởng tượng bay bổng và sức sáng tạo vô biên của trí tuệ nhân dân. 

Trước truyền thuyết thì thể loại thần thoại đã mô tả và tái hiện lại một thế giới 

thần linh vô cùng đa dạng, phong phú. Ở thế giới đó có thần thiện và thần ác, có thần 

ánh sáng và thần bóng tối, có đấng sinh tạo và cả đấng hủy diệt… tất cả tạo nên sự cân 

bằng trong vũ trụ. Dù là thần thiện hay thần ác đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp 

tới nhân loại. Tuy nhiên, chúng tôi chọn nghiên cứu ác thần trong truyền thuyết là bởi 

ở truyền thuyết có mối dây liên kết chặt chẽ với đời sống văn hóa, những sinh hoạt tín 

ngưỡng của cộng đồng. Truyền thuyết không chỉ tái hiện sự tồn tại của các vị thần mà 

còn mô tả những ảnh hưởng của thần trong đời sống. Hơn nữa, từ truyền thuyết các 

hoạt động thực hành tín ngưỡng được mở rộng và diễn hóa một cách sinh động. 

Nghiên cứu ác thần trong truyền thuyết cho chúng tôi thấy sự đối chiếu giữa văn hóa 

và văn học, giữa hoạt động tín ngưỡng và nghệ thuật. Chính những hoạt động thực 

hành tín ngưỡng trong dân gian đã chứng minh cho sự tồn tại của truyền thuyết về ác 

thần. Ngược lại truyền thuyết về ác thần trở thành bệ đỡ cho những sinh hoạt mang 

tính chất cộng đồng đó. Giữa truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian có một mối liên hệ 

bền chặt, tín ngưỡng giúp truyền thuyết có một sức sống lâu bền và truyền thuyết tạo 

khả năng lan tỏa và sự bảo tồn vĩnh cửu với những sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. 

Dựa vào những nghiên cứu đi trước có tính chất lí thuyết về mối quan hệ giữa 

văn học dân gian và tín ngưỡng dân gian, giữa truyền thuyết và tín ngưỡng, chúng tôi 

vận dụng triển khai đề tài “Truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của 

người Việt ở Bắc Bộ”. Truyền thuyết Phạm Nhan ra đời không dựa trên nhu cầu tôn 

vinh các biểu tượng lịch sử mà xuất phát từ nhu cầu giải mã những bí ẩn của đời sống 

tâm linh. Tín ngưỡng thờ Phạm Nhan thuộc loại tín ngưỡng thờ cúng ác thần đang hiện 

tồn trong đời sống văn hóa người Việt. Mối quan hệ giữa truyền thuyết Phạm Nhan và 

tín ngưỡng thờ ác thần thuộc phạm trù của nguyên lí niềm tin và sự sợ hãi trước sức 

mạnh kì ảo của lực lượng vô hình. Việc thực hiện các hành vi tín ngưỡng đối với Phạm 

Nhan xuất phát từ sự sợ hãi đối với một hình tượng tác oai tác quái, chuyên gieo rắc 

bệnh tật và khổ đau. Truyền thuyết về Phạm Nhan giúp lí giải cho một hiện tượng tín 

ngưỡng lạ thường của nhân dân. Trước sức mạnh không thể khống chế được, nhân dân 

chỉ còn biết tìm đến sự cầu nguyện, cúng khấn để xoa dịu thần linh và mong cầu sự 
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bình an đến với mình. Tín ngưỡng thờ Phạm Nhan là sự cụ thể hóa giúp truyền thuyết 

trở nên hấp dẫn và đáng tin hơn. Mối quan hệ giữa truyền thuyết và tín ngưỡng dân 

gian là cơ sở, căn cứ giúp chúng tôi lí giải và triển khai nội dung của đề tài. 

1.1.3. Từ thuyết vật linh đến tục thờ ác thần trong lịch sử 

Trong tâm thức tất cả các dân tộc, dù ở thời đại nào thì sự tồn tại của thế giới 

thần linh luôn được đặt song song cùng sự tồn tại của thế giới trần tục. Dấu ấn của 

thuyết hồn linh được thể hiện rõ qua các quan niệm dân gian: trần sao âm vậy, người 

sao ma vậy, có thờ có thiêng có kiêng có lành… Vì thế từ trong văn hóa nguyên thủy 

con người đã xây dựng niềm tin về sự tồn tại của những linh hồn sau khi chết. E. Tylor 

người chủ trương thuyết vật linh cho rằng: “Việc các bộ lạc nguyên thủy coi những hình 

ảnh của người chết hiện lên trong giấc mơ hay trong ảo giác là linh hồn của họ đang lưu 

lại ở những người sống, không những giải thích được lòng tin tương đối phổ biến của 

người hoang dã vào sự tiếp tục tồn tại của linh hồn sau khi thân thể đã chết, mà còn đem 

lại cái chìa khóa để mở ra nhiều sự suy luận về tính chất của sự tồn tại ấy [29,587] 

Thuyết vật linh tách làm hai tín điều chủ yếu: tín điều thứ nhất bao trùm hồn 

của những thực thể khác nhau có thể tiếp tục tồn tại cả sau khi chết hay sau khi thân thể bị 

hủy diệt; tín điều thứ hai bao trùm những vị thần được đưa lên trình độ cao của những vị 

thần hùng mạnh. Cơ sở tâm lí xã hội của thuyết vật linh chính là thừa nhận sự tồn tại của 

các thực thể tâm linh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người. Hơn 

nữa, bởi vì những người thờ vật linh cho rằng linh hồn có liên lạc với người sống, và 

ngược lại. Những hành vi của con người sẽ đem lại niềm vui hay sự bất mãn cho linh hồn. 

Từ đó dẫn tới sự sùng kính thế giới hồn linh một cách tự nhiên, con người thông giao với 

những linh hồn đã chết để cầu xin, mong ước. Như vậy, thuyết vật linh trong sự phát triển 

đầy đủ của nó bao trùm cả những tín ngưỡng thờ thần. Những tín ngưỡng chuyển thành sự 

thờ cúng thật sự trên thực tiễn. 

Tín ngưỡng vật linh rộng lớn, chúng ta đều thấy rằng người sống nhiệt thành 

mời người chết về trong những trường hợp nhất định. Đó là sự tôn kính các bóng ma, 

một trong những tín ngưỡng sâu sắc và mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới, thừa nhận với 

một thái độ vừa tôn kính, vừa sợ hãi sự tồn tại của các linh hồn mang theo sức mạnh 

hiền hoặc dữ khi hiện ra giữa mọi người. Quy luật chung của xã hội luôn có cả cái 

thiện lẫn cái ác, chính và tà đều giữ một sức mạnh ngang nhau. Niềm tin này đã trở 

thành phương tiện cho sự tồn tại của loại hình tín ngưỡng thờ thần trong đó có cả thần 

thiện và thần ác. 
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Thuyết vật linh phát triển từ học thuyết về linh hồn thành học thuyết rộng hơn 

về ma, đã trở thành triết học đầy đủ của tôn giáo tự nhiên. Ý niệm về ma giống với ý 

niệm về linh hồn. Trạng thái chuyển tiếp: các hạng linh hồn chuyển thành những thứ 

quỷ hiền và quỷ dữ. Học thuyết về ma nhập vào thân thể người, động vật, thực vật và 

vào những vật không hồn khác. Quỉ ám và việc quỉ nhập vào con người như những 

nguyên nhân gây các bệnh tật và những sự tiên tri - Bái vật giáo - ma gây bệnh v.v… 

Linh hồn người chết trên thực tế được thừa nhận và phát triển như một trong 

những loại quỉ hay thần thánh. Đối với những bộ lạc hoang dã, khi đứng trước linh hồn 

người chết, cũng như đứng trước những ma dữ, sự khiếp sợ là điều hết sức thông 

thường. “Người Australia cho rằng ma những người chết đã chôn biến thành quỉ dữ. 

Theo những ý niệm của người Tân Tây Lan, linh hồn người chết biến đổi về bản chất 

đến mức có thể gây hại cho những người thân và những người được quý trọng. Người 

Caribê nói rằng trong số những linh hồn khác nhau của con người, chỉ có một số tới 

được bờ biển để lật ngược những con thuyền, còn một số khác thì đi vào rừng và trở 

thành ma dữ. Một bộ lạc ở Trung Phi học thuyết tôn giáo chủ yếu nhất của họ là tin 

vào ma và thuộc tính đặc trưng của chúng là muốn gây hại cho người sống. Người 

patagon thường xuyên sợ linh hồn những thầy đồng của họ mà sau khi chết sẽ biến 

thành quỉ dữ. Các bộ lạc turan ở Trung Á sợ các pháp sư của mình sau khi chết nhiều 

hơn khi sống, vì họ trở thành một loại ma đặc biệt, có hại nhất do bản chất của chúng. 

Ở người Mông Cổ, chúng làm tình làm tội người ta để buộc phải cúng lễ vật cho 

chúng” [29, 688]. 

Từ tâm lý của các bộ lạc nguyên thủy, nỗi sợ ngày xưa trước ma quỉ cho đến 

nay vẫn còn cho thấy một tín ngưỡng cổ xưa.Việc sùng kính ma người chết là một 

trong những nhánh tôn giáo rộng lớn của loài người.  

E. Tylor đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể về thực trạng văn hóa tín ngưỡng 

của người cổ trên thế giới. Việc thờ cúng người chết đã trở thành tập tục chung của 

toàn nhân loại. Đối với nhân loại từ trong tư duy nguyên thủy, con người đôi khi sợ và 

phục tùng thần ác hơn là thần thiện. Sự sợ hãi đối với thần ác khiến họ phục tùng và tự 

nguyện bán mình cho thần: “Ở Tây Phi họ sùng kính ma xấu với sự tận tâm to lớn 

không gì sánh được đối với họ” [29, 693]. Sự sợ hãi là một sự thúc đẩy mạnh hơn cả 

sự yêu thương. 

Do người nguyên thủy chưa phân biệt được “ma”, “quỷ” hay “thần” nên tín 

ngưỡng dân gian đối với những linh hồn người chết sinh sôi trong đời sống. Người 

nguyên thủy trên khắp thế giới đều cho rằng bất cứ một linh hồn người chết nào cũng 



 

 

26 

có sức ảnh hưởng tới người sống. Vì vậy, họ sợ cả những ma người thân, những thầy 

pháp, thầy đồng, những kẻ ăn mày, những người không được chôn cất, chết vì dịch 

hạch hay bị giết, những người phụ nữ sau sinh hay những linh hồn trẻ con v.v… 

Những linh hồn này ở một thế giới linh thiêng nào đó có thể gây hại cho cuộc sống của 

con người bất cứ lúc nào. Trước những điều huyễn hoặc về sức mạnh kì bí khó nắm 

bắt ấy, con người mang theo niềm tin về một thế giới có thật sau khi chết. Ở đó tất cả 

những người chết đều trở thành ma, trong số đó lại có ma hiền và ma dữ. Những ma 

do tu luyện có được pháp lực mạnh hơn, có khả năng điều khiển hành vi của con người 

được coi là thần, trong số các thần cũng có thần thiện và thần ác. Lúc này, mọi hành vi 

tín ngưỡng hướng tới thế giới hồn linh đó không còn xuất phát từ niềm tin thuần khiết 

nữa mà là niềm tin vụ lợi. Con người muốn xoa dịu các linh hồn, gửi tặng kèm lễ vật, 

cúng tế thức ăn trước hết nhằm tránh được tai họa cho mình. Như vậy, theo quan niệm 

rộng “thần” bao gồm toàn bộ những linh hồn sau khi chết, những ma, quỷ có khả năng 

tiếp xúc, giao tiếp với thế giới người sống. Người nguyên thủy tin rằng linh hồn có thể 

liên lạc với người sống, và ngược lại. Những hồn ma có thể giao tiếp với con người 

thông qua các giấc mơ, báo mộng, có thể phát ra những âm thanh thì thào, khe khẽ vào 

ban đêm v.v… Từ đó, dẫn tới những hành vi cầu cúng để đáp ứng, cầu xin và mong 

ước của con người với thế giới hồn linh đó. Tuy nhiên, không phải tất cả những ma 

người chết đều có những khả năng đặc biệt hay sức mạnh thiêng liêng. Theo nghĩa hẹp 

“thần” là một loại “ma đặc biệt”, mang theo sức mạnh hiền hoặc dữ khi hiện ra giữa 

mọi người. Những thần mang sức mạnh hiền được gọi là thiện thần, còn những thần 

mang sức mạnh dữ được gọi là ác thần. Sức mạnh của thần thiện và thần ác thường là 

ngang nhau. Nhưng với tâm lí luôn sợ cái ác sẽ dẫn đến những hành vi phục tùng cái 

ác hơn là với cái thiện. Niềm tin có tính vụ lợi của nhân dân dẫn đến sự hình thành loại 

tín ngưỡng thờ cúng ác thần nhằm trao đổi điều kiện giữa con người với các thần ác. 

Thuyết vật linh và sự tồn tại của linh hồn một mặt lý giải những hiện tượng rối 

loạn bệnh tật và kích động, chủ yếu gắn với những cơn hứng khởi, quan điểm này phổ 

biến đến mức hầu hết các học thuyết về trạng thái bệnh tật đều bắt nguồn từ đó. Về lí 

thuyết, những trường hợp người sống mắc phải một số căn bệnh kì lạ, được quan niệm  

là do những thần ác quấy nhiễu và chỉ tìm đến cầu cúng để hóa giải. Trong ý thức của 

người nguyên thủy, họ coi mỗi vị thần đều có khả năng gây bệnh và có một cá tính rõ 

ràng đến mức nào đó. Hiện nay, việc thờ ác thần vẫn hiện tồn trong đời sống văn hóa 

của các dân tộc. Có lẽ sự sùng kính này đã không thay đổi từ những thời xa xưa nhất 

của văn hóa nguyên thủy: 
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Theo E. Tylor, ở quần đảo Ấn Độ, người ta thực hiện hành vi tín ngưỡng thần 

ác bằng việc cầu xin chúng bằng lễ bạc, nhảy múa và những thức ăn đặt trong rừng để 

xin chúng buông các nạn nhân ra, hoặc ở việc đẩy ra biển những con thuyền nhỏ chở 

lễ vật để gửi tới những vị thần đó. 

Ở Châu Mỹ có những bộ lạc ít văn hóa coi bệnh tật là do các ma dữ gây ra. 

“Chẳng hạn người dacota cho rằng ma trừng phạt người ta vì những hành vi xấu xa, 

đặc biệt do không làm lễ cúng người chết. Những con ma này có khả năng phái vào 

thân thể một người nào đó ma của bất cứ thực thể hay đối tượng nào” [29,706]. 

Ở Châu Phi theo những quan điểm triết học của người basuto và zulu, nguyên 

nhân của bệnh tật là ma người chết lọt vào một người để gọi người này tới chỗ mình 

hay để nhắc nhở phải cúng lễ vật cho người chết. Những thứ ma này được các thầy 

phù thủy hay chính bệnh nhân nhận ra vì trong giấc mơ của mình, người bệnh nhìn 

thấy ma một người chết đến hành hạ mình [29,707]. 

Thần linh được gán cho một ý thức và sức mạnh riêng, được con người giao 

tiếp bằng sùng kính, ngưỡng mộ, cầu xin, cúng tế v.v…Từ vô số linh hồn thần đã đóng 

góp những vai trò rất khác nhau trong đời sống con người và trên toàn thế giới, đến 

một số ít những vị thần hùng mạnh có khả năng chế ngự cuộc sống con người. Con 

người đã gán mọi cái tốt và cái xấu trong đời sống của mình vào những hiện tượng lạ 

lùng của thế giới tâm linh tạo thành những biểu tượng phúc thần và ác thần. Họ sống 

trong sự giao tiếp mật thiết với thế giới thần linh. Họ tin rằng thần ác cũng có thể rung 

cảm trước lòng thành và tấm chân tình mà họ dành cho thần. Họ có thể đáp ứng các 

loại lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng khấn theo hẹn định chỉ cần đổi lại lấy sự 

bình an trong cuộc sống. 

Như vậy học thuyết này có thể nói lên tính chất và số phận của con người chịu 

sự chi phối của thế lực bí ẩn. Triết học nhị nguyên cho thấy trong thế giới thần linh sẽ 

có những thần tốt và thần xấu, thần thiện và thần ác có thể mang đến hạnh phúc hay 

bất hạnh cho con người. Con người tin vào sự tồn tại và sức mạnh siêu thực của thần 

linh, thực hiện các hành vi thông quan với thần linh qua các hoạt động cầu khấn, qua 

những vật phẩm tiến cúng v.v… lâu dần trở thành tín ngưỡng dân gian bao gồm tín 

ngưỡng thờ phúc thần và tín ngưỡng thờ ác thần. “Có những bằng chứng chắc chắn 

rằng người hoang dã có thể tiếp nhận và đưa vào những tín ngưỡng của mình học 

thuyết của người Châu Âu về ma lành và ma dữ… Những tín ngưỡng đích thực của 

người hoang dã cho chúng ta thấy trên thực tế những hình thức thô sơ của các ý niệm 

làm cơ sở cho các hệ thống thần học nhị nguyên của các cư dân văn minh. Tất nhiên, 
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ngay cả ở những bộ lạc thô thiển của người hoang dã, tư duy con người đã quan tâm 

tới vấn đề sâu sắc về cái thiện và cái ác… Thuyết vật linh của các bộ lạc nguyên thủy 

không mang tính chất một bộ luật đạo đức mà đó chỉ là một thứ triết học về tự nhiên 

và con người, nên cả nhị nguyên của người hoang dã cũng không phải là lí thuyết về 

những nguyên tắc trừu tượng, đó chỉ là lí thuyết về sự sung sướng và đau khổ, về cái 

lợi rơi xuống số phận của từng người, của gia đình người đó hay với sự phát triển rộng 

nhất của ý tưởng đó, của bộ lạc. Sự phân biệt chật hẹp và sơ khai ấy giữa cái thiện và 

cái ác [29,892]. Sự đối lập giữa các yếu tố thiện và ác, cả hai thần thiện và thần ác 

cùng tồn tại để gieo niềm vui hay bất hạnh, hạnh phúc hay những khổ đau cho con 

người. Niềm tin dân gian đôi khi cho rằng thần thiện thì xa vời và không hoạt động 

còn thần ác thì ở gần và năng nổ, và vì thế, khi thờ cúng ác thần chủ yếu hướng tới chỗ 

làm động lòng một sức mạnh thù địch. 

Người da đỏ Bắc Mỹ, lưu truyền truyền thuyết về sự tồn tại của thần thiện và 

thần ác, được hình tượng hóa qua hai nhân vật Trí Thiện và Trí Ác: “Truyền thuyết do 

thủ lĩnh dân tuskator David Cusick, tín đồ Kitô giáo, kể lại năm 1825 như một niềm tin 

chung của dân mình. Ông ta kể rằng, vào thời cổ, đã có hai thế giới: thế giới thấp chìm 

vào tăm tối và có nhiều quái vật ở, và thế giới cao có người ở. Khi có mang sắp đẻ, 

một người đàn bà rơi từ thế giới cao xuống thế giới tăm tối bên dưới. Bà rơi vào một 

con rùa, trên lưng nó có một mảnh đất nhỏ đợi bà, và con rùa ấy trở thành một hòn 

đảo. Bà mẹ trên đời này đẻ ra hai anh em sinh đôi đã đến tuổi trưởng thành. Một chàng 

trai thì rất tốt, được gọi là Enigorio, Trí Thiện, còn chàng kia thì rất ác, được gọi là 

Enigonhahetgea, Trí Ác. Trí Thiện không thích sống trong tối tăm, chàng muốn có 

càng nhiều ánh sáng càng tốt. Trí Ác, trái lại muốn thế giới trong trạng thái như 

cũ….Trí Ác đi khắp hòn đảo dựng lên núi cao, những thác nước và những dốc đứng, 

tạo ra những con bò sát có hại cho con người… Trí Ác lặn vào tối tăm vĩnh cửu và 

biến thành ma ác [29, 896 - 899]. 

Thổ dân châu Mỹ gọi vị thần tối cao của họ là Oki. Đối với những người dân 

nơi đây tất cả những gì do điều ác gây ra cho họ mà họ không thể ngăn ngừa được, 

trong mắt họ đều trở thành đối tượng thần thánh: chẳng hạn họ thần thánh hóa lửa, 

nước, chớp, sấm, những khẩu đại bác và thần hóa chủ yếu của họ là quỉ. Họ gọi nó là 

Oki và thờ nó vì sợ hơn là vì thiện cảm. Theo chính lời họ, họ thường giao tiếp với nó 

và cố gắng giống nó về bề ngoài càng nhiều càng tốt, trong những ngôi đền của họ, có 

tượng nó, một pho tượng thô thiển, bôi màu mè, mang những chuỗi đồng và những 

vòng hạt cườm, xấu xí như vị thần này phải là như thế. Sự mô tả độc đáo này đáng 
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được chú ý, ít ra như một ý kiến mẫu mực của một người châu Âu ít học thức và đầy 

định kiến về các vị thần của người hoang dã. Trong con mắt của ông ta, các vị thần 

này thật sự là những con quỉ. Nhưng những nguồn khác chúng ta biết rằng “oki” là 

một từ thuộc ngôn ngữ huron, đó là tên gọi chung đối với ma hay thần linh. 

Trong những truyền thuyết cổ của người iroquois, mặt trời và mặt trăng như thần 

nam và thần nữ của ngày và đêm đã mang tính chất một người bạn lớn của con người, 

thần thiện và thần ác. Còn về truyền thuyết vũ trụ được nhân cách hóa trong truyện kể 

về hai anh em, Sáng và Tối về sau này biến thành một huyền thoại về thiện và ác. 

Ở Châu Á cổ giai đoạn này đã biến sự tương phản của ánh sáng và bóng tối 

thành yếu tố thiện và ác đối lập nhau. 

Ở lục địa phía nam, như Martius nhận xét hết sức gợi cảm về những bộ lạc 

hoang dã ở Brasil: “Tất cả người da đỏ đều có niềm tin vào yếu tố ác thống trị họ, ở 

nhiều người cũng thấy rõ ý niệm yếu ớt về cái thiện nhưng sự tôn trọng cái thiện này 

lại ít hơn sự sợ hãi cái ác. Có thể cho rằng họ coi quyền năng của ma thiện yếu hơn 

nhiều so với quyền năng của ma ác về mọi thứ đụng tới số phận con người” [29, 902]. 

Tư tưởng chủ đạo của tôn giáo Zoroastre là sự đấu tranh giữa các thần thiện và 

ác thần trên mặt đất, được quan niệm như sự tương phản giữa ngày và đêm, của ánh 

sáng và bóng tối, được nhân cách hóa trong những hình ảnh Ahura - Mazda và Anra - 

Mainyu, trong những thần thiện và ác Ormujd và Ahriman. 

Ở Trung Quốc, người ta tin rằng đám đông những linh hồn bất hạnh không có 

gì trên mặt đất, chẳng hạn linh hồn những kẻ ăn mày và người hủi, có thể quấy nhiễu 

người sống nhiều, vì thế người ta cứ thỉnh thoảng phải vỗ về chúng bằng việc cúng 

thức ăn, tuy cũng hết sức ít ỏi: “Một người cảm thấy khó ở hay sợ bị thất bại trong 

công việc, thường đốt vài bộ áo quần giấy và tiền thoi một cách cẩn thận cho chư vị 

dưới âm ti ấy”[29,689]. Những ý niệm tương tự cũng phổ biến khá rộng ở Đông 

Dương và Ấn Độ: “Ở đó nhiều hạng quỉ vốn là linh hồn người ta ngày xưa, chủ yếu là 

những người không được chôn cất, chết vì dịch hạch hay bị giết, cũng như của những 

người đàn ông độc thân và những người đàn bà khi sinh đẻ. Vì những lẽ đó chúng 

thường trả thù người sống” [29, 689]. 

Thế giới các vị thần trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân Trung Quốc 

cũng hết sức đa dạng, phức tạp. Trong công trình Thần linh ở muôn nơi - Tập tục tín 

ngưỡng dân gian tác giả Trương Quảng Trí và Cao Hữu Bằng đã cho chúng ta thấy 

một bức tranh về các phong tục tín ngưỡng của người dân Trung Quốc. Ở đó thế giới 

thần linh bao gồm các thần từ trong nhà đến thần ngoài ngõ, những thần từ trên trời 
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đến các thần dưới mặt đất, từ đấng tối cao đến những loài muông thú cỏ cây. Người 

dân Trung Quốc tưởng tượng xung quanh cuộc sống của con người ở đâu và chỗ nào 

cũng ngự trị thần. Ngay trong mỗi ngôi nhà đều có vị thần chủ gọi là “Thần trong 

nhà”, bước chân ra cửa có “Môn thần” (thần cửa), đi trên đường có “Thần đường”, 

trên trời có “Ngọc hoàng đại đế”, các vị “Tinh quân”, dưới đất có “Thần hoa”,”Thần 

cỏ”, “Thần cây”, “Thần sâu bọ”.v.v… Thần cũng được phân chia theo đặc tính, chức 

năng thiện - ác. Trong thời cổ đại khi nhận thức và tư duy của con người còn mê muội, 

lạc hậu, người ta quan niệm bên trong cơ thể con người cũng có thần. Người Trung 

Quốc cổ đại quan niệm có bao nhiêu loại bệnh thì có bấy nhiêu loại thần gọi chung là 

“Dị thần” hay “Thần dịch bệnh, Thần gây bệnh”. Những thần này kí sinh trong cơ thể 

mỗi con người gây nên những thương tổn về tinh thần và sức khỏe. Dị thần nằm trong 

hệ thống thần linh của người Trung Quốc hết sức phong phú và phức tạp, bao gồm: Ôn 

thần (bệnh truyền nhiễm); Thần đậu mùa; Thần sốt rét; Thần đau đầu; Thần che mắt; 

Thần gây bệnh về đường thở; Thần gây bệnh về cơ/ gân; Thần trộm hồn trẻ con; Thần 

xúi quẩy/ xui xẻo; Thần làm cho trẻ khóc đêm; Thần móng tay, móng chân… Những 

thần này đều giống nhau ở đặc tính gây bệnh, mang lại những đau đớn trên cơ thể con 

người và nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến mất mạng. Con người cổ đại tưởng tượng ra 

một sức mạnh to lớn có khả năng điều phối, chỉ đạo các bộ phận trong cơ thể mình. Đó 

chính là lí do ra đời và tồn tại những dị thần này. 

Như vậy, có thể thấy tư tưởng mấu chốt của thuyết vật linh chính là quan niệm 

về sự tồn tại của thế giới linh hồn ở đó có cả thiên thần và ác quỷ tất thảy đều có ảnh 

hưởng tới đời sống của con người, thần thiện mang tới niềm vui, còn thần ác gieo bất 

hạnh. Từ thời nguyên thủy việc thờ cúng thần linh xuất phát từ sự sợ hãi, đặc biệt với 

ma lực của ác thần càng khiến cho con người sợ hãi và phải phục tùng nhiều hơn với 

thiện thần. Những nghi thức cúng tế được tiến hành nhằm cầu nguyện những điều tốt 

lành sẽ được mang đến, và những điềm dữ sẽ được mang đi. Quan niệm về ác thần 

được xác lập từ thời cổ và có ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Dư âm của những tập 

tục cúng khấn đối với ác thần hiện nay tuy đã nhạt dần do sự thay đổi tư duy của người 

hiện đại. Tuy nhiên, trong tín ngưỡng dân gian con người vẫn không quên những hành 

vi để xoa dịu và trao đổi với ác thần nhằm dẹp yên những lo lắng và sợ hãi trong cuộc 

sống, tìm đến sự bình an trong tâm hồn mình. 

Quan niệm và tục thờ ác thần đã có từ trong lịch sử nguyên thủy của loài người. 

Sự tồn tại của hình thức tín ngưỡng thờ cúng ác thần lạ nhưng không mới. Trải qua thời 

gian, hình thức tín ngưỡng này đã có những thay đổi, biến tướng cho phù hợp với hệ 
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tâm lí xã hội. Tư duy của người hiện đại không còn muốn phục tùng cái ác như người 

xưa, nên số lượng các ác thần được thờ cũng bị thu hẹp và dần không còn được tổ chức 

công khai. Vì thế dẫn đến hiện tượng ngụy trang tín ngưỡng, nghĩa là tại một ngôi đền 

người ta có thể ngụy tạo các loại hình tín ngưỡng thờ cúng khác nhau nhưng thực chất 

trong sâu cùng các lớp tín ngưỡng ấy, nhân dân đang thờ cúng một vị ác thần có thể bị 

cấm đoán. Trong đời sống văn hóa dân gian của người Việt, việc thờ cúng, phụng sự 

Phạm Nhan gặp phải sự cấm đoán từ phía chính quyền, sự khinh bỉ, nhiếc móc của 

những người dân theo chính đạo. Nhưng không vì thế mà tín ngưỡng thờ Phạm Nhan bị 

triệt tiêu, một số bộ phận nhân dân vẫn âm thầm tổ chức những nghi lễ phụng sự. Tuy 

nhiên, đó không phải sự phụng sự đối với cái ác mà là niềm sùng bái đối với một vị thần 

linh có sức ảnh hưởng quá lớn trong đời sống của họ. Những hành vi tín ngưỡng ấy xuất 

phát từ sự sợ hãi, nỗi lo âu phấp phỏng hơn là sự yêu thương, thành kính. Dựa vào sự 

tổng kết của các nhà nghiên cứu về quan niệm và tục thờ ác thần trong lịch sử, chúng tôi 

đã có căn cứ để tìm hiểu sâu hơn về tín ngưỡng thờ Phạm Nhan nói riêng và tín ngưỡng 

thờ ác thần nói chung của người Việt. Những kiến thức lí thuyết ấy giúp chúng tôi xác 

lập được các khái niệm: thần, phúc thần, ác thần và lí giải cặn kẽ hiện tượng Phạm Nhan 

trong hệ thống tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt. 

1.1.4. Lí thuyết về “an ninh tinh thần” và các nghi thức thờ cúng xuất phát từ 

sự sợ hãi 

Trong văn hóa tín ngưỡng dân gian việc thờ phụng mang tính cộng đồng có từ 

lâu đời và khá phức tạp, ngoài việc tôn kính, vinh danh những nhân vật kiệt xuất còn 

quan tâm cả tới những đối tượng rất bình thường, thậm chí những linh hồn gây họa. Quy 

luật tồn tại của thế giới luôn có hai trạng thái đối lập. Trong đời sống xã hội, đạo đức 

của con người cũng vậy, thiện và ác, tốt và xấu luôn đồng hành. Đó là lý do khiến đời 

sống sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân luôn có hai đối tượng được thờ phụng: phúc 

thần và ác thần. Việc thờ phụng phúc thần được coi là hình thức tín ngưỡng chính thống 

và có vô số lí do chính đáng để tồn tại, còn việc thờ ác thần vì sao có mặt trong sinh hoạt 

tín ngưỡng dân gian?  Lí do quan trọng đầu tiên của việc thờ ác thần chính là để trấn an 

nỗi sợ hãi về những ma lực gây hại cho cộng đồng.  

Oscar Salemink là nhà nhân học nổi tiếng ở Hà Lan, ông quan tâm nghiên cứu 

về sự tái sinh của các tôn giáo xứ ở Đông Nam Á trong bối cảnh xuyên quốc gia và 

nhân học về sự an toàn của con người. Ông tập trung tìm hiểu về nhu cầu an toàn tự 

thân của con người và đưa ra lí thuyết về “an ninh tinh thần”. Lí thuyết này, cho rằng 

cuộc sống của con người luôn ở trong trạng thái bất trắc: sức khỏe, của cải, vận may 
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đều ngắn ngủi, phù du và luôn có thể bị mất đi đồng thời những vận rủi của con người 

đều được cho là do các linh hồn có ác ý… Bởi vậy con người luôn có mong muốn tìm 

kiếm sự an toàn trong một xã hội đầy bất trắc, việc giao tiếp với linh hồn qua trung 

gian, việc cầu cúng, lập đền miếu… có thể làm dịu bớt những lo lắng cụ thể, những bất 

an và rủi ro trong hiện tại. Tìm kiếm sự can thiệp về mặt tinh thần có thể được giải 

thích như là một hình thức của sự đền bù đối với tình trạng bất an và lo lắng của con 

người trong cuộc sống.  

Oscar Salemink xác định việc tìm kiếm an toàn tinh thần của con người trong 

xã hội Việt Nam đương đại qua việc phân tích một số vấn đề liên hệ giữa an ninh con 

người, an định tôn giáo và an toàn tinh thần; chữa bệnh và an ninh; an ninh kinh tế; an 

toàn nhân sinh; tự do, rủi ro và an ninh.  

Khái niệm an ninh con người là một khái niệm tương đối mới, theo Oscar 

Salemink: “An ninh con người thường được định nghĩa từ các khía cạnh kinh tế 

(không thể thiếu thốn), thể lý và chính trị (không sợ hãi) và sinh học (cho các thế hệ 

tương lai được thừa hưởng môi trường tự nhiên lành mạnh)” [17,2] 

Có nhiều khoa học, nhiều nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về nội hàm khái niệm 

an ninh con người: Nhóm nghiên cứu của Vrije Universitiet Amsterdam đã mở rộng 

khái niệm an ninh con người để bao chứa cả các khía cạnh thể lý, vật chất về sự 

“không thiếu thốn” lẫn “không sợ hãi” và các khía cạnh văn hóa sinh tồn. Nghĩa là an 

ninh của con người được xác định bao gồm trạng thái không sợ hãi của tinh thần, con 

người cần được bảo vệ ở các trạng thái cảm xúc được thể hiện qua các biểu trưng tôn 

giáo, xúc cảm, nhận thức và văn hóa. Zygmunt Bauman (2001) trong cuốn sách Cộng 

đồng chỉ ra áp lực giữa phong trào hướng về tự do và tìm kiếm an ninh trên cái nền 

của toàn cầu hóa và cái hiện đại hay đổi thay, đến lượt nó làm suy yếu các “cộng đồng 

đạo đức” truyền thống với những cam kết mặt đối mặt bền vững giữa người với người. 

Thomas Hylland Eriksen (2004) đề cập đến khía cạnh đối lập có thể có của an ninh 

con người đó là tự do, nhưng tự do và rủi ro thường là hai mặt của một vấn đề. Khi 

gắn an ninh con người với sự an định tôn giáo và an toàn xã hội, các nhà nghiên cứu 

nhân học đã chú trọng đến tính tộc người, con người tìm kiếm một mức độ an toàn 

nhất định trong bản sắc (giai cấp, giới, tôn giáo) của họ. Mối liên hệ trong việc xác lập 

căn cước hay bản sắc ở cấp độ cá nhân và tập thể, cũng như giữa các chiều kích đa 

dạng của chính bản sắc thường rất phức tạp. Điều này dẫn đến tình huống nghịch lý là 

nỗ lực giành được hoặc tạo ra sự an định trong một lĩnh vực này có thể làm mất đi sự 

an toàn trong một lĩnh vực khác.  
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An ninh con người có mối liên hệ qua lại với việc chữa bệnh. Trong cuộc sống 

có rất nhiều những hiện tượng lạ, những căn bệnh lạ mà y học không xử lí được, 

nhưng thế giới tâm linh lại có thể giải tỏa được. Hiện tượng lên đồng, gọi hồn người 

mất nhằm mục đích chữa trị ốm đau, bệnh tật khá phổ biến trong đời sống dân gian. 

Oscar Salemink cho rằng: “Con người sử dụng nhiều chiến lược cụ thể mang tính văn 

hóa để đảm bảo sức khỏe và sự an vui của mình. Nhiều người lên đồng và những 

người tin theo đã tìm được phương cách đối mặt và vượt qua những vấn đề sức khỏe 

(thể chất và tâm thần) và những điều bất hạnh thông qua thực hành lên đồng… Trong 

đời sống thực của con người, sức khỏe và sự an lành luôn gắn kết với vấn đề an toàn 

thân thể, sinh kế, việc trao quyền và sự thỏa mãn nhu cầu liên quan đến tôn giáo hoặc 

văn hóa” [17,8].  

An ninh con người còn được đặt trong mối quan hệ với an toàn sinh kế và tinh 

thần của chủ nghĩa tư bản, nghĩa là khi con người có cảm giác dễ tổn thương và bất an 

kinh tế sâu sắc chính là ảnh hưởng của các lực lượng thị trường hay thay đổi hoặc 

những quyết định kinh doanh sai lầm không giải thích được, những tác động diễn ra 

mà không thể nhận thức hoặc dự đoán được. Theo như Philip Taylor: “Sự bươn chải 

trên thị trường đã chuyển đổi cuộc sống của họ, gây ra sự trục trặc, một cảm giác bất 

lực và cảm giác bị kiểm soát bởi các lực lượng xa xôi, mạnh mẽ và vô hình” [17,9]. 

Chính cảm giác về sự bất lực này điều khiến nhiều người tìm cách vượt qua bằng thực 

hành tôn giáo mà Taylor chỉ ra, đặc biệt là trong việc lên đồng. Khi tìm hiểu an ninh 

con người dưới góc độ kinh tế có thể thấy lên đồng đóng một vai trò trong việc tạo ra 

an toàn kinh tế trong quan điểm của những người tin theo. Họ tăng cường sự quyết 

đoán cần thiết và niềm tin để có thể thành công trong kinh doanh và thực ra tạp nên 

vốn xã hội dựa trên niềm tin vào những ân phước được thánh ban cho. Những khách 

hàng sẽ dùng tiền bạc và lộc khi làm lễ được vay mượn của thánh thần để đầu tư vào 

công việc kinh doanh của mình. Nếu việc kinh doanh thành công, khách hàng phải trả 

lại thánh thần với lãi suất, nếu không thánh sẽ nổi giận và gây hại. Niềm tin rằng các 

linh hồn có thể giúp đỡ thông qua người làm trung gian rất quan trọng trong tình 

huống mà con người cảm thấy bị mất phương hướng, bị những lực lượng thị trường 

mạnh mẽ, xa xôi và vô hình chi phối.  

Khi tìm kiếm sự an toàn hiện sinh nơi thế giới bên kia và cả ở cuộc sống hiện 

tại, các nhà nghiên cứu nhân học cho rằng: “Trong quan niệm về vũ trụ luận chi phối ở 

Việt Nam, cái chết là một chuyến đi chứ không phải là một sự ra đi hoàn toàn, có 

nghĩa là các linh hồn người chết vẫn tiếp tục bảo trợ chúng ta thêm một thời gian nữa” 
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[17,12]. Quan niệm linh hồn người chết luôn dõi theo hoạt động của người sống dẫn 

đến các hoạt động, nghi lễ thờ cúng nhằm mục đích xoa dịu linh hồn bởi các linh hồn 

có thể ban phước cũng như gây hại cho cuộc sống của con người ở thế giới hiện tại. 

Nếu linh hồn người chết không được chôn cất với những lễ nghi phù hợp sẽ lang thang 

giữa hai thế giới và có thể gây hại đến người sống. Từ trong phạm vi gia đình đến 

ngoài xã hội việc không thể đáp ứng những nhu cầu của nghi lễ chôn cất chu đáo, sự 

tồn tại của những linh hồn lang thang cơ nhỡ, đói khát, không nơi trú ngụ là nguồn gốc 

của những lo lắng về mặt nhân sinh. Đó còn là nguồn gốc của bất an trầm trọng và lo 

lắng cho tình hình hiện tại của con người. Con người tin rằng khi không đáp ứng được 

những yêu cầu của người chết thì những rủi ro, không may mắn sẽ được xem là sự 

trách phạt của linh hồn. Mặt khác, nếu thực hành các nghi lễ thông qua sự giúp đỡ của 

người giao tiếp với hồn sẽ gia tăng sự tự tin, sự an lành, sức khỏe cho con người. Theo 

Oscar Salemink “đó chính là các thành tố tối cần thiết trong ý thức của họ về an ninh 

con người” [17,14]. 

Trong bài viết “Motif thi thể trôi dạt hiển linh và được thờ cúng - lý giải từ tiếp 

cận nhân học ở các cộng đồng ngư dân Bắc Bộ và bắc Trung Bộ” trên tạp chí Văn học 

số 6/2016, tác giả Trần Thị An đã đi tìm lời giải cho các hiện tượng thờ cúng những thi 

thể trôi dạt tại một số địa phương ven biển qua việc tổng hợp những vấn đề lí thuyết về 

sự giải tỏa nỗi sợ hãi và tìm kiếm sự an toàn về mặt tinh thần cho con người. Tác giả 

đã giới thiệu lí thuyết của Malinowski về các nghi thức thờ cúng xuất phát từ sự sợ hãi 

(anxiety-ritual theory):“Trong công trình Vai trò của tôn giáo và ma thuật, 

Malinowski viết: “Nơi nào có hiểm nguy, bất trắc, mật độ đổi thay và sợ hãi lớn, hoặc 

ở những hình thức mạo hiểm, ma thuật sẽ nảy sinh”. Trong một công trình nổi tiếng 

khác, Ma thuật, khoa học và tôn giáo, Malinowski viết: “Chức năng của ma thuật là 

nghi lễ hóa lạc quan của con người, nâng cao niềm tin của họ trong chiến thắng của hy 

vọng đối với sự sợ hãi. Ma thuật thể hiện giá trị lớn hơn cho con người trong tự tin đối 

với nghi ngờ, trong kiên định đối với dao động, trong lạc quan đối với bi quan”. Vận 

dụng lý thuyết này để lý giải các hình thức ma thuật sinh ra từ sự bất lực và nỗi sợ hãi 

trước sức mạnh tự nhiên, Theodore Rosenthal and Bernard J. Siegel đã viết: “Ma thuật 

nảy sinh với tư cách là những hình thức mang tính biểu tượng để giải quyết nỗi sợ hãi, 

sự thất bại hay những mối đe dọa - là những thứ mà con người đối đầu với những lực 

lượng thiên nhiên mà họ không thể kiểm soát nổi”. Theo mạch khai triển lý thuyết này, 

Patrick B. Mullen đã hướng sự quan tâm của mình tới việc thực hành tín ngưỡng của 

ngư dân. Trong một công trình nghiên cứu về ngư dân vùng biển Texas, Patrick B. 
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Mullen đã viết: “Tín ngưỡng dân gian có chức năng khác biệt với những ý hướng tinh 

thần được thú nhận. Bên dưới bề mặt của các chức năng mang tính phương tiện là 

những phản ứng tâm lý quan trọng hơn. Những chức năng tâm lý cơ bản được hình 

thành từ các ngư dân biển là do họ phải đương đầu với những nguy hiểm vật chất, 

những hiểm họa của thiên nhiên và sự hoảng loạn tâm lý khi họ thực hành nghề nghiệp 

của mình. Tình trạng hiểm nguy và bất trắc này sản sinh ra trạng thái tâm lý sợ hãi liên 

quan đến những thực hành ma thuật của ngư dân”[3] . Vận dụng lí thuyết trên, tác giả 

Trần Thị An đã đưa đến kết luận cho những hành vi, nghi thức cúng tế những linh hồn 

vốn là những thi thể trôi dạt trên biển xuất phát từ việc “thực hành 2 chức năng của tôn 

giáo/tín ngưỡng: giải tỏa nỗi sợ hãi và tìm kiếm sự an toàn về mặt tinh thần”[3].  

Như vậy có thể thấy, điểm mấu chốt của thuyết “an ninh tinh thần” chính là 

việc tìm kiếm sự bình an, tránh đi những rủi ro trong cuộc sống có muôn vàn bất trắc. 

An ninh tinh thần là lí thuyết mang tính hiện đại. Lí thuyết chủ yếu hướng tới lí giải 

những hành động của con người gặp phải trong cuộc sống hiện đại như rủi ro, bất trắc 

trong sức khỏe, thua lỗ trong làm ăn kinh doanh… Những thực hành lễ tục cầu cúng 

giúp con người tìm kiếm sự an ủi và bình yên trong tâm hồn. Con người thờ cúng ác 

thần chính là sự cụ thể hóa mong muốn giải tỏa những bất an, sự rủi ro trong cuộc 

sống, là sự cần thiết trong ý thức về an ninh con người. Thờ cúng Phạm Nhan trước 

hết là để giải tỏa nỗi sợ hãi, sự ám ảnh về những căn bệnh quái ác do hồn ma của 

Phạm Nhan tạo nên. 

1.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Lịch sử nghiên cứu về ác thần 

1.2.1.1. Trên thế giới 

Bước đầu tìm hiểu các nền văn hóa cổ đại, chúng tôi thấy rằng tín ngưỡng thờ 

cúng đa thần xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Và trong thế giới các vị thần linh đó 

luôn có sự tồn tại giữa hai mặt thiện và ác, lành và dữ: 

Will Durant khi tìm hiểu Lịch sử văn minh Ấn Độ đã kết luận: “Người Ấn cho 

rằng đời sống cũng như vũ trụ, qua ba giai đoạn liên tiếp: sinh, trưởng rồi diệt. Vì vậy 

có ba thứ thần: Thần Brahama - đức sáng tạo, thần Vichnou - đức bảo tồn, thần Shiva - 

đức hủy diệt” [133] 

Sự thờ phụng thần Shiva đáng kể là cổ nhất trong Ấn giáo mà đồng thời cũng là 

yếu tố thâm thúy nhất, ghê gớm nhất. Ông John Marshall nói ở Mohenjo - Daro có 

những “dấu vết không cãi được” của sự phụng thờ Shiva: có một cái tượng nhỏ của 
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Shiva ba đầu và có ba cái cột nhỏ bằng đá mà ông cho rằng tượng trưng dương vật. 

Rồi ông kết luận: “Như vậy sự phụng thờ Shiva là tôn giáo cổ nhất thế giới” 

Thần Shiva là một cách uyển từ, nói ngược với ý mình muốn diễn. Vì nghĩa gốc của 

từ Shiva là tốt, có hảo ý, mà thần Shiva lại là một ông Ác, tàn phá mọi vật, tượng trưng cái 

năng lực thiên nhiên tàn khốc hủy diệt mọi cơ thể, mọi loài vật, mọi lý tưởng, mọi công 

trình, mọi hành tinh, nghĩa là hủy diệt hết thảy, không chừa một cái gì. 

Cũng trong công trình Lịch sử văn minh Ấn Độ, Will Durant còn đề cập đến một 

số vị ác thần nữa tiêu biểu là: nữ thần Kali (vợ của Shiva), nữ thần này còn được gọi với 

nhiều tên khác nhau: Parvati, Uma, Durga. Trong vị thần này có cả phần thiên thần và ác 

quỷ, bởi Kali - Parvati không phải chỉ là thần chết, hủy diệt mà còn là thần Sinh đẻ nữa, 

vừa hiền hậu vừa tàn ác. Nhà nghiên cứu cho biết: “Cho tới thế kỉ trước, sự phụng thờ 

nữ thần Kali này gồm nhiều nghi thức đổ máu, có khi còn giết người để tế nữa, nhưng 

ngày nay nữ thần chỉ đòi được tế bằng dê cái thôi. Dân chúng tạc hình nữ thần đó, mặt 

mày đen thui, miệng hoác ra, lưỡi lè ra, nữ thần trang sức bằng những con rắn và thần 

múa trên một thây ma, bông tai là xác đàn ông, chuỗi hột gồm toàn những sọ người, mặt 

và ngực bôi đầy máu. Thần có bốn tay một tay cầm thanh gươm, một tay cầm đầu người 

mới chặt, còn hai tay kia đưa ra như để ban phúc, che chở” [133] 

Cùng tác giả, trên con đường tìm hiểu Lịch sử văn minh Ả Rập ông nhận thấy: 

“Thế giới vô hình trong kinh Coran đầy những thiên thần, quỷ thần và một quỷ sứ. 

Thiên thần là thư kí và sứ giả của Allah, ghi những hành vi thiện và ác của mỗi người. 

Bản thể của quỷ thần là lửa, trái với thiên thần, bọn này ăn uống, giao cấu rồi chết, có 

một số ít theo kinh Coran nên từ thiện (LXXII,8), còn đa số là hung thần, gieo rắc tội 

ác cho loài người, Iblis là chúa bọn hung thần đó” 

Trở về với thần thoại, chúng ta sẽ thấy trong thần thoại Hy Lạp có hàng nghìn 

các vị thần với những quyền năng khác nhau, họ có thể mang lại cả điều tốt lẫn điều 

xấu cho con người, dưới đây là một số vị thần tiêu biểu: 

- Thần Apep còn có tên là Apophis. Đây là một vị ác thần, hiện thân của bóng 

tối và sự hỗn loạn. 

- Nữ thần chiến tranh Sekhmet - một cỗ máy chém giết tàn bạo. Sekhmet đã 

trừng trị hơn một nửa số dân trên toàn lục địa. 

- Thần Set (hay Seth) là ác thần trong thần thoại Ai Cập cổ đại. 

Radugin tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp đã cho biết: “Sự khủng hoảng của việc 

thờ các thần Hy Lạp bắt đầu diễn ra khi xuất hiện nhà nước - giai cấp thời sơ khai và 

khi manh nha nhận thức về ý niệm. Ngay trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp ở 
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thời kỳ “anh hùng”, khái niệm về cái Ác đã xuất hiện” [4,504]. Trong thế giới thần 

thoại Hy Lạp, thần Ác được xác lập vị trí và có ảnh hưởng lớn đến đời sống tôn giáo, 

tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ đại. Ở đó con người nể sợ trước sức mạnh có thể tàn 

phá, hủy diệt cả thế giới của các vị thần. Trước thần, con người trở nên quá nhỏ bé và 

nhu nhược, con người sợ các thần Ác hơn đối với những thần Thiện. Nên các Thần Ác 

chi phối nhiều hơn tới những hành động tín ngưỡng của người cổ đại. 

Nhật Chiêu khi tìm hiểu về Văn học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868, đã cho 

biết các thần thoại và truyền thuyết của dân tộc Kojiki và Nihongi đã được lưu truyền 

từ lâu trước khi bước vào cuộc sống “thành văn” của Kojiki. Tác phẩm Kojiki được 

chia làm ba tập. Tập đầu bao gồm các huyền thoại liên quan đến các hành động trực 

tiếp của chư thần. Tập hai là cuộc đời của các anh hùng được thần linh trợ giúp hay 

cản trở. Tập cuối là các câu chuyện nhân thế khi mà thần linh chỉ còn là đối tượng để 

tôn thờ. Trong tác phẩm này, chúng ta bắt gặp huyền thoại về thần Amaterasu - nữ 

thần mặt trời, chỉ vì giận em trai là thần Bão, nữ thần Mặt trời đã lánh vào Thiên 

Nham Động Amano Iwato không chịu soi sáng thế giới nữa, làm cho tám vạn thần linh 

cũng điêu đứng. Đây cũng được xem là biểu hiện của tính ác trong một vị thần. 

Nghiên cứu tìm hiểu về tập tục tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, Trương 

Quảng Trí và Cao Hữu Bằng đã thống kê hệ thống thần linh cùng những phong tục, 

tập quán có liên quan trực tiếp tới các vị thần. Các tác giả đã phác họa diện mạo văn 

hóa tín ngưỡng của người Trung Quốc cổ đại. Trong đó niềm tin vào sự tồn tại và thờ 

cúng ác thần đã có từ rất lâu. Thần đường hay còn gọi là “Tổ đường” là vị thần coi sóc 

mọi hoạt động đi lại, giao thông của con người. Thần đường có hai loại thần đường 

trắng và thần đường đen. Thần đường trắng chính là cát thần, không những bảo vệ sự 

an toàn cho người dân mà còn chỉ cho người ta cách tránh tai họa. Nếu gặp thần đường 

trắng con người thường cong lưng chào và nói lời cảm ơn. Bên cạnh sự tồn tại của 

thần đường trắng còn có ác thần gọi là thần đường đen. Thần đường đen thường cướp 

trộm tài sản, thậm chí còn cướp đi linh hồn và tính mạng con người. Những người dân 

khi đi ra đường thường hay mắng thần đường đen và mong gặp thần đường trắng. 

Truyền thuyết dân gian Trung Quốc có nói nếu gặp thần đường đen thì dùng nắm đấm 

đánh vào mũi của mình cho ra máu, rồi hắt ra bên ngoài 4 lần có thể khiến thần đường 

đen sợ hãi không bám theo nữa hoặc trên mặt vẽ hình chữa thập, rồi nhổ nước bọt có 

thể đuổi thần. Để đuổi thần đường đen còn một cách nữa là đái một bãi, sau đó nói một 

câu: “Nâng gậy đánh thần đường đen”. Thần đường là thần ảnh hưởng trực tiếp tới 

tính mạng và vạn phúc của con người. Thần cũng có thể mang lại may mắn nhưng 
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cũng có thể cướp đi tất cả. Để mong cầu may mắn và bình an đến, con người thường 

thờ cúng thần đường, đặc biệt với những người phải đi xa vào sau tết, khi bắt đầu xuất 

hành. Vào những dịp đó người dân thường đốt pháo trước khi xuất hành để cầu sự phù 

hộ của thần đường. Khi đi đón dâu hoặc trong đám ma người ta dùng nhạc cụ và đốt 

pháo, còn rắc một số đồ cúng trên đường, nếu là đám ma thì bỏ một số giấy tiền để cầu 

mong thần đường bảo vệ trên đường đi gặp thuận lợi, may mắn. 

Cũng trong công trình Thần linh ở khắp muôn nơi - Tập tục tín ngưỡng dân gian 

tác giả Trương Quảng Trí và Cao Hữu Bằng còn dành một chương độc lập để viết về 

các dị thần ở Trung Quốc. Những dị thần này luôn làm cho con người bị ốm, nếu 

nghiêm trọng có thể dẫn đến mất mạng. Đó là các thần: Ôn thần, Thần đậu mùa; Thần 

sốt rét; Thần đau đầu; Thần che mắt; Thần gây bệnh về đường thở; Thần gây bệnh về 

cơ/ gân; Thần trộm hồn trẻ con; Thần xúi quẩy/ xui xẻo; Thần làm cho trẻ khóc đêm;… 

Ôn thần hay còn gọi là dị quỷ thần, đi đến đâu cũng gây tổn thương cho người 

và muông thú. Ôn chỉ một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, tỉ lệ tử vong cao. Sở dĩ ôn 

thần khiến cho người ta sợ hãi vì phạm vi lây truyền của bệnh lớn. 

Thần bệnh đậu mùa là thần mang đến những cơn đau nhức, trên thân thể con 

người mọc lên các loại mụn nhọn rất ghê sợ. Thần này cũng có thể dẫn con người về 

với thế giới của tử thần. 

Thần đau đầu theo truyền thuyết là do một loài sâu bướm từ một sợi tóc của 

Thái thượng lão quân biến thành thường được gọi là côn trùng bạch đầu. Côn trùng 

này rất thèm ăn, muốn được người ta thờ cúng mình, nên hoành hành gây cho con 

người những trận đau đầu không ngớt. 

Thần che mắt có hai loại: thần che mắt trắng và thần che mắt đỏ. Thần che mắt 

trắng là những thần khiến người ta mắc bệnh không nhìn rõ, mắt bị mờ. Thần che mắt 

đỏ là thần khiến con người mắc bệnh đau mắt đỏ. 

Thần nghẹn cổ là loại thần gây nên các bệnh về đường thở, họng. Khi bị thần 

xâm phạm sẽ thấy đau trong họng. 

Thần gây bệnh về cơ gân/ co giật theo truyền thuyết là do một ma treo cổ biến 

thành. Khi ma treo cổ còn sống hay bị người ta coi thường nên sau khi chết trả thù 

bằng cách bóp gân người. 

Thần trộm hồn trẻ con thường cướp đi linh hồn của trẻ con rồi nộp cho những 

nơi chuyên quản lí linh hồn hoặc tặng cho những ma chết đuối sắp được hoàn hồn. 

Trong âm phủ có nhiều việc liên quan đến việc buôn bán linh hồn. Trong dân gian 
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những ma quỷ hay đi tìm một người để người đó giữ hồn trong âm gian thay nó, khi đó 

ma quỷ sẽ được tự do. Bởi vậy ma quỷ hay đi trộm hồn người già hoặc trẻ con. 

Từ việc hệ thống hóa các dị thần này với những hành vi tạo ác trên nhân gian, 

tác giả Trương Quảng Trí và Cao Hữu Bằng đã đi đến kết luận: “Nơi đâu cũng có thần. 

Thậm chí còn có hiện tượng vì vấn đề tiêu hóa không tốt, họ cũng hình dung ra như có 

thần đánh rắm đang trêu. Vì thế chúng ta có thể nói rằng: tất cả các vị thần đều giống 

nhau vì có điểm khác biệt gì đó là cơ sở tạo nên các loại thần. Trong thời cổ, việc sản 

sinh các vị thần là nền văn minh vĩ đại. Còn ngày nay sự tồn tại của thần là sự mê 

muội không thể giải thích. Bất luận là tín thần có những ước vọng tốt đẹp đến thế nào 

đối với sự giải phóng và phát triển của xã hội, những vị thần như thế này mãi mãi là sự 

trở ngại. Tuy nhiên sự sùng bái tổ tiên hay nhân vật anh hùng thời cổ đại lại là một 

việc khác”[144, 235]. 

Như vậy, ác thần đã xuất hiện từ rất sớm và có ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống 

văn hóa của nhân loại. Con người đều hãi hùng trước sức mạnh và quyền năng vô 

cùng lớn của các vị thần này. Họ run sợ trước mọi rung chuyển, biến đổi của xã hội 

khi các vị thần giận dữ và sẵn sàng thực hiện các hoạt động cúng bái, hiến tế. Ngày 

nay, hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng ác thần vẫn còn tồn tại ở rất nhiều nơi 

trên thế giới, thậm chí trở thành sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cộng đồng trong Hinđu 

giáo, Hồi giáo, Kitô giáo… 

1.2.1.2. Ở Việt Nam 

Việt Nam là một đất nước khí hậu nhiệt đới, thiên nhiên hùng vĩ. Từ ngàn xưa 

thiên nhiên đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho con người. Thông qua trí tưởng tượng con 

người đã phủ lên thiên nhiên tấm áo choàng rộng lớn được dệt bằng huyền thoại. Mỗi 

ngọn núi, con sông, mỗi cánh rừng, cây cối, đất đai… đều có truyền thuyết và thần 

linh riêng. Tất cả những biểu hiện của thiên nhiên đều được quy chiếu bởi sức mạnh 

của một vị thần. Các nhiên thần ấy đa phần mang sức mạnh hung dữ, có thể gây nên 

giông bão, chết chóc hại người, hại vật. Những kiểu thần như vậy chúng tôi cho rằng 

thuộc hàng ác thần. Truyền thuyết kể ở đất Phong Châu thời thượng cổ có một cây lớn 

gọi là cây chiên đàn cao hơn ngàn nhẫn, cành lá xum xuê, không biết che rợp tới mấy 

ngàn dặm. Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường 

thay ánh đổi dạng, rất dũng mãnh, có thể giết hại người vật (Truyện Mộc tinh). Hay ở 

biển Đông có con tinh Ngư xà (còn gọi là Ngư tinh) dài hơn năm mươi trượng, chân 

nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, linh dị khôn lường, khi đi thì ầm ầm như mưa, 

lại ăn được thịt người nên ai cũng sợ (Truyện Ngư tinh). Truyện Hồ tinh ở đất Long 
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Biên xưa có hòn núi đá nhỏ, dưới núi có huyệt, có con cáo chín đuôi sống hơn nghìn 

năm, có thể thành yêu quái, biến hóa vạn cách, thành người hoặc thành quỷ, đi khắp 

nhân gian (Truyện Hồ tinh). Người Việt tin rằng thế giới có những nguyên lí sinh tồn 

làm cho con người và vạn vật trở nên sống động. Có những nguyên lí tạo nên sự tan 

tác và chết chóc cho con người. Từ đó họ hình dung ra những vị thần mang sức mạnh 

hung ác có thể gây hại cho con người ở bất cứ đâu. Những thần cây, thần nước, thần 

đá… này sở dĩ có sức mạnh thần bí là do uy lực của tuổi trải qua hàng ngàn năm, hay 

do chính sự hùng vĩ của thiên nhiên. Luồng sức mạnh của trái đất cũng có thể truyền 

cho các vật thể một tác động siêu nhiên. Vì thế, ác thần tự nhiên được hình thành từ rất 

sớm trong nhận thức còn non trẻ của người nguyên thủy. 

Trong thế giới tâm linh của người Việt, bên cạnh những vị thần tự nhiên mang 

sức mạnh hung ác, dữ tợn, còn có những nhân thần mang ác khí cũng được liệt vào 

hàng ác thần. Tuy nhiên, vì không được coi như thần chính thống, nên các dạng ác 

thần này, rất ít được nhắc đến hay được xác lập vị trí trong hệ thống thần linh Việt. 

Nguyễn Văn Huyên trong công trình Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam đã khái 

quát các khía cạnh của đời sống tôn giáo người Việt: từ việc xác định sự tồn tại của 

linh hồn người chết, đến sự khẳng định có một thế giới ma quỷ tồn tại và có tác động 

đáng kể đối với người sống. Ông cho rằng trong thế giới hồn linh ấy “các hồn được 

hiện ra dưới một hình thức vật chất, hoặc thông thường hơn hiển hiện bằng những 

hành vi kỳ diệu: gieo rắc bệnh tật, chết chóc, trộm cướp, bất hòa xung đột trong dân cư 

hoặc bằng cách che chở cho dân tránh khỏi một trận lụt, một đám giặc cướp, hay báo 

trước cho dân qua miệng một người hoặc bằng báo mộng một thiên tai hoặc một tai 

nạn nào đó” [57, 716]. Dẫu không được gọi tên một cách trực tiếp, nhưng dựa vào ý 

kiến của tác giả Nguyễn Văn Huyên và đối chiếu với những tiêu chí về phúc thần và 

ác thần như đã nêu ở phần trên, chúng tôi nhóm những hồn linh có hành vi gieo rắc 

bệnh tật, chết chóc… vào nhóm ác thần, còn phúc thần bao gồm những hồn linh luôn 

che chở, giúp đỡ con người. Người Việt Nam thừa nhận sự có mặt của vô số ma quỷ 

và thần linh. Đối với họ, tất cả các thực thể siêu tự nhiên, hồn người chết, ma quỷ, thần 

linh đều có thể giao tiếp với con người thông qua những phép lạ và giấc mộng. 

Trần Ngọc Thêm khi viết Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam có đề cập đến khái 

niệm tà thần. Ở đây, khái niệm tà thần có sự mở rộng đối tượng hơn so với khái niệm 

ác thần. Ông cho rằng ngoài những vị thần được vua thừa nhận, đó là những người có 

công lập ra làng xã, những anh hùng dân tộc thì “có rất nhiều làng thờ những người 

vốn là trẻ con, người ăn mày, ăn trộm, người mù, người gắp phân, người chết nghẹn… 
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tóm lại những người có lí lịch không hay ho gì, loại này bị gọi là tà thần. Sở dĩ những 

người này được thờ là vì theo niềm tin của dân làng, chết vào giờ thiêng nên đã ra oai 

(gây dịch bệnh, hỏa hoạn) khiến cho dân nể sợ”[123, 285]. Trong những loại được gọi 

là tà thần ấy có những linh hồn có sức ảnh hưởng xấu tới thế giới con người như gây 

nên dịch bệnh, chết chóc và những hành vi đảo lộn cuộc sống trần thế chính là ác thần. 

Tuy nhiên, Trần Ngọc Thêm đã không chỉ ra và đi sâu vào nghiên cứu sự tồn tại của 

loại thần ác này. 

Đồng quan điểm của tác giả Trần Ngọc Thêm, trong bài viết Nhìn lại một thế kỉ 

nghiên cứu tín ngưỡng dân gian, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ngô Đức Thịnh và 

Phạm Quỳnh Phương cũng cho rằng “trong tín ngưỡng dân gian luôn có sự tồn tại của 

hai loại thần: thần do triều đình sắc phong và thần trong tín ngưỡng bản địa của người 

dân địa phương. Những thần được sắc phong bởi niềm tin dân gian đôi khi được coi là 

“dâm thần”, “dâm từ” theo quan điểm của nhà nước Nho giáo” [46,241]. Như vậy, có 

thể thấy, nhân dân có sự bảo trợ cho những vị thần đặc biệt của họ, ngay cả khi nhà 

nước phong kiến không thừa nhận. Việc thực hiện các hành vi tín ngưỡng đối với 

những hạng thần không chính thống này được thể hiện qua những tập tục địa phương. 

Tuy không để lại thành tựu rực rỡ như thần thoại, truyện cổ Hy Lạp, Ấn Độ… 

nhưng truyền thuyết dân gian Việt Nam có sức sống bền bỉ lâu dài, và được thăng 

hoa trong xúc cảm nhân dân từ đời này qua đời khác. Nếu như thế giới thần linh ở 

Ấn Độ, Ai Cập… được chia thành hai tuyến thiện - ác thì trong truyền thuyết dân 

gian Việt Nam các thần linh cũng có hai loại lành - dữ, phúc - tà, thiện - ác khác 

nhau. Tuy nhiên, ở một đất nước nông nghiệp nhỏ bé, con người ưa thích hòa bình, 

có lối sống trọng tình, hướng thiện thì những nhân vật ác thần ít được xây dựng, đề 

cập đến (ít nhưng không hẳn là không có). Trong đời sống tâm linh của người Việt, 

bên cạnh những vị phúc thần được tôn lên hàng Thần, Thánh có công với dân tộc, có 

sức mạnh bảo trợ nhân dân, còn có một thế giới bí ẩn khác. Đó là thế giới của ác 

thần. Ác thần ở một khía cạnh nào đó mang tính ác, hiện thân là ma quỷ hay quấy 

nhiễu đời sống nhân dân. Những câu chuyện truyền miệng trong dân gian về ác thần 

có rất nhiều: Thần trẻ con ở làng Dương Xá vì bị ngỗng đuổi ngã mà chết, sau hiển 

linh làm thần hay bắt vía trẻ em, Bà Chúa Ngựa ở huyện Cẩm Giàng - Hải Dương, 

tục truyền bà có tính cực dâm, người đàn bà ấy sống thì hoành hành làm đảo lộn trật 

tự xã hội, chết hóa thần và cũng được thờ cúng, những người đến cúng thường lấy lõi 

mít làm hình dương vật để cúng và cầu đảo được nhiều điều ứng nghiệm, rồi những 

ma trâu, thần ăn trộm, thần hót phân… 
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Nhìn lại lịch sử nghiên cứu tìm hiểu về tín ngưỡng dân gian người Việt, chúng 

ta thấy ác thần chưa được tác giả nào quan tâm, nghiên cứu như một loại hình tín 

ngưỡng hay là một kiểu nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù tín ngưỡng này thực sự 

đã và đang có mặt trong đời sống văn hóa của dân tộc, len lỏi âm thầm, rộng khắp 

dưới mỗi mái nhà của người Việt thông qua những tục lệ, kị húy... Một số ý kiến mới 

dừng lại ở việc gọi tên, định danh về ác thần mà chưa đưa ra được những giải mã thỏa 

đáng về quan niệm tín ngưỡng dân gian ẩn sâu dưới lớp vỏ của hiện tượng văn hóa 

này. Tìm hiểu về ác thần giúp chúng tôi có cái nhìn toàn diện về đời sống văn hóa tín 

ngưỡng Việt, trong đó Phạm Nhan là một hiện tượng tiêu biểu. 

1.2.2. Lịch sử nghiên cứu về Phạm Nhan 

Phạm Nhan là nhân vật có nguồn gốc từ lịch sử. Truyền thuyết Phạm Nhan được 

xây dựng nhằm thoả mãn tính hiếu kì và lòng căm thù của nhân dân. Tội ác của Phạm 

Nhan trong lịch sử đã trở thành nỗi ám ảnh trong đời sống văn hóa dân gian. Hiện tượng 

Phạm Nhan giúp cho chúng ta nhận diện văn hóa dân gian đa chiều hơn, ở đó có cả 

thiện và ác, có chính và tà. Xét cả về phương diện truyền thuyết cũng như tín ngưỡng 

dân gian, Phạm Nhan đủ điều kiện để trở thành một đối tượng được nghiên cứu một 

cách độc lập, nhằm tìm hiểu về một nhân vật truyền thuyết vốn là kẻ thù của dân tộc, 

một nhân thần được xếp vào hàng ác thần tiêu biểu. Tuy nhiên, Truyền thuyết về Phạm 

Nhan chưa được trở thành một đối tượng nghiên cứu chuyên biệt và có tính hệ thống. 

Lâu nay, một số công trình, bài viết có đề cập tới Phạm Nhan đều ở dạng những bài 

viết riêng lẻ, và những nhận định rời rạc. Tổng hợp kết quả tìm được từ những công 

trình, bài viết có nhắc tới Phạm Nhan, chúng tôi tạm nhóm những ý kiến đó theo nội 

dung nghiên cứu: 

Về tên gọi Phạm Nhan: 

“Từ Nhan theo gợi ý của giáo sư Trần Quốc Vượng có thể là biến âm của từ 

ma- nậm (nậm là nước, ma-nậm là ma dưới nước và thành nhan. Như vậy, “nhan” có 

nghĩa là ma quỉ dưới nước. Tâm thức những người dân chài, dân sông nước thường 

chịu sự chi phối của “nhan”. Dân gian hình dung bất cứ con sông nào, dòng nước nào 

cũng luôn có một thế lực đe dọa công việc làm ăn, sức khỏe, và sự sống còn của con 

người. Cái sức mạnh bí ẩn vô hình đã được con người vật chất hóa thành một nhân vật 

cụ thể: giặc Phạm Nhan. Từ chỗ chỉ là ma nước, giặc sông, truyền thuyết dân gian đã 

hình dung sự bành trướng của Nhan ở trên rừng, mặt đất qua câu chuyện chặt Phạm 

Nhan làm ba khúc: khúc lên rừng thành vắt, khúc xuống sông thành đỉa, khúc trên bờ 
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thành muỗi. Đây là những con vật chuyên hút máu người, có thể có mặt ở khắp nơi. 

Truyện tích dân gian đã đẩy tầm hiểm họa của Nhan đến mức phổ biến” [90; 96-97]. 

Nói về Phạm Nhan, Tạ Chí Đại Trường khẳng định: “Phạm Nhan là một nhan 

bị tội. Từ nhan hẳn là danh xưng của thần nói chung ở vùng này, vùng sông nước của 

xã An Bài mà Thần được hưởng sự thờ cúng của đám dân chài lưới ở đó… Điểm nổi 

bật là “thần đi khắp nước để tìm hút máu” (đàn bà). Ông còn đưa ra giả thiết: “Điều 

đáng chú ý là vùng Đông Triều xưa có xã An Bài, cũng bao gồm xã An Sinh, đất 

phong cho cha Trần Quốc Tuấn, Trần Liễu không phải để bù việc mất vợ mà như là 

với tính cách trưởng tộc, vì đất An Sinh là quê của họ Trần. Và họ Trần gốc dân chài 

hẳn có lúc cũng thờ thần Nhan” [103, 128]. 

Ý kiến của hai nhà nghiên cứu Tạ Chí Đại Trường và Trần Quốc Vượng đã gợi ý 

cho chúng tôi nhiều điều khi xác định danh tính nhân vật Phạm Nhan trong truyền thuyết. 

Về hành trạng nhân vật: 

Từ nguồn gốc xuất thân đến sự hóa thân thành quỷ thần của Phạm Nhan, sách 

Thiên nam ngữ lục có ghi Bá Linh (một cách gọi tên khác của nhân vật Phạm Nhan)  

là con của Long Vương. Sau khi bị Trần Hưng Đạo chém đầu, hồn Bá Linh trở về thủy 

phủ khóc lóc với cha. Long Vương vì thương con nên dùng phép biến hắn thành ba 

con quỷ cho quay lại dương gian và được gọi bằng ba cái tên: Nguyễn Ngông, Nguyễn 

Nghênh và Nguyễn Bá Linh. Ba con quỷ này thường trêu ghẹo đàn bà con gái, giở mọi 

trò quỷ quái. Nhân dân gọi chung là quỷ Phạm Nhan. 

Tài liệu Thần tích Đức Thánh Trần do Bắc Việt tương kế hội xuất bản năm 

1963, tại Sài Gòn có bài viết về Phạm Nhan với nhan đề “Phạm Nhan một kẻ tà thần 

hại dân hại nước gươm thần trừ đi” với nội dung: 

Theo “Trần Đại Vương bình Nguyên thực lục” thì thời nhà Trần có Nguyễn Sĩ 

Thành đã chết đi rồi sống lại đem việc thiên đình kể lại cho mọi người nghe rằng: 

“Vùng Đông Triều tỉnh Hải Dương, có người đàn bà, chồng là khách buôn 

Phúc Kiến nằm mộng giao cấu với Long tinh, đẻ ra đứa con làm loạn nước Nam, việc 

ấy trên thiên đình đã biết, Thượng đế sai Thanh Y đồng tử xuống trần để dẹp”. 

Thời ấy Trần Liễu phu nhân đang thụ thai, một đêm nằm mộng thấy một cậu bé mặc 

áo xanh chạy vào lòng, rồi sau sinh ra người anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn. 

Sau này quân Nguyên sang ta bắt được Nguyễn Bá Linh nói là con một người 

đàn bà ở Đông Triều. 
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Và tục truyền trong trận thủy chiến cuối cùng vào năm 1288 quân ta bắt được 

nhiều tù binh. Trong số đó có tên Nguyễn Bá Linh, có phép tàng hình, phải dùng chỉ 

ngũ sắc mới bắt được nó. 

Sau xét ra nó là con một khách buôn ở Quảng Đông, mẹ là người làng An Bài 

thuộc huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương. Theo cha sang Tàu học đỗ đến tiến sĩ nhà 

Nguyên lại có phép phù thủy, ẩn hiện khôn lường, thường tàng hình vào cung điện nhà 

vua làm những việc dâm ô. Sau bị bắt phải tội chém. 

Lúc đó nhà Nguyên đem quân sang ta, Bá Linh xin tha cho tội chết để lập công, nó 

nói thông thạo đường lối nước Nam, xin làm hướng đạo cho quân sĩ và đồng thời đem tài 

giúp Nguyên. Vua Nguyên nghe nói liền dùng và tha cho nó tội chết. 

Theo quân Nguyên về nước nó làm nhiều tội ác nên ở Bạch Đằng giang nó không 

thoát khỏi lưới trời. Nó bị bắt và bị xử tử hình, nhưng chém đầu này, nó lại mọc lên đầu 

khác. Sau phải dùng thanh kiếm của Hưng Đạo Vương mới chém được nó. 

Khi đem kiếm ấy ra, Bá Linh biết mình không thoát chết, kêu xin cho ăn một 

bữa cơm thịnh soạn cuối cùng. Ngài cho ăn, ăn xong Bá Linh lại hỏi sau khi chết rồi 

sẽ cho ăn gì nữa. Ngài giận bảo rằng “cho ngươi ăn sản huyết đàn bà”. 

Viết về câu chuyện Phạm Nhan, sách Việt Điện u linh tập lục toàn biên chép 

khi Phạm Nhan sắp bị hành hình có xin Hưng Đạo Vương: “Phải cho tôi ăn giống gì 

chứ”, Vương giận liền bảo: “Cho mi ăn máu đẻ của đàn bà”. Bởi vậy, sau khi chết, hồn 

hắn đi đâu gặp sản phụ thì lập tức hớp hồn họ ngay. Những người đàn bà đó sẽ bị ốm 

liên miên không thuốc gì chữa khỏi khiến họ rất sợ hãi. Những người bệnh thường đến 

đền thờ Trần Hưng Đạo lấy chiếu cũ trong đền, bí mật trải ra giường cho người bệnh 

nằm lên, rồi đem chân nhang đốt ra tro quậy nước cho uống thì chắc chắn sẽ khỏi. Có 

người mới chỉ mang chiếu từ đền Hưng Đạo Vương về nhà thì bệnh cũng đã khỏi. 

Truyền thuyết vùng Kiếp Bạc còn lưu truyền chuyện Phạm Nhan gắn với công 

lao của bà hàng cơm. Truyện kể rằng Hưng Đạo Vương đã giao cho bà hàng cơm 

nhiệm vụ theo dõi các binh thuyền của giặc và mọi nội tình thông qua những binh lính 

vào hàng ăn. Một hôm có người vận đồ xanh, tướng mạo hung dữ vào hàng uống rượu. 

Được biết đấy là tướng giặc Phạm Nhan, sau khi chuốc rượu say, bà liền dò hỏi: “nghe 

nói tướng quân tài giỏi có nhiều phép màu lắm phải không?”. Đang say sưa, hắn khoe 

khoang: “Ta có phép thần thông, người đang to hóa nhỏ, không dây nào trói được, chém 

đầu này mọc đầu khác”. Bà liền khích hắn: “Tướng quân tài giỏi như vậy còn sợ ai chém 

nữa”. Phạm Nhan đáp: “Muốn trói ta phải bằng chỉ ngũ sắc thì ta không hóa nhỏ được, 

muốn chém đầu để không mọc được đầu khác, phải dùng vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng 
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bếp bôi lên lưỡi kiếm”. Nắm được điều bí mật, bà hàng cơm đã báo ngay cho Hưng Đạo 

Vương, nhờ đó bắt sống được Phạm Nhan và dùng chỉ ngũ sắc trói chặt lại. Khi sắp bị 

chém, Phạm Nhan thấy vôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp đã bôi trên lưỡi kiếm, hắn sợ hãi 

biết chắc là chết, xin Hưng Đạo Vương một ân huệ: chém hắn thành ba đoạn, một đoạn 

vứt xuống sông, một đoạn vứt lên bờ, còn một đoạn vứt lên rừng. Đoạn vứt xuống sông 

biến thành đỉa, đoạn vứt lên bờ biến thành muỗi, đoạn vứt lên rừng biến thành vắt. Ngày 

nay nhân dân gặp những con vật đó thường gọi là giặc Phạm Nhan” [12, 9-10]. 

Hồ Đức Thọ trong công trình “Trần triều Hưng Đạo Đại Vương” có nhắc đến: 

“Phạm Nhan là một tên tướng giặc có yêu thuật thường hay gây tai vạ cho nhân dân, 

nhất là phụ nữ nên khi ốm đau dai dẳng không rõ nguyên nhân thường nghi là ma làm 

(chỉ Phạm Nhan)” [125]. 

Trong công trình “Khảo sát truyền thuyết và một số phong tục, lễ hội ở vùng 

đảo Hà Nam - Quảng Ninh” (Luận văn thạc sĩ) của Nghiêm Thị Mai Lan, tác giả đã 

xếp Phạm Nhan vào nhóm nhân vật kẻ thù trong chuỗi truyền thuyết khảo sát được ở 

vùng đảo này: “Câu chuyện về tên Phạm Nhan bất trung bất hiếu là một minh chứng 

cho lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân. Và hình tượng Phạm Nhan là một tiêu 

biểu cho kiểu nhân vật kẻ thù rất hiếm thấy. Rất có thể Phạm Nhan là một nhân vật có 

thật, một tên dẫn đường cho giặc. Song điều đáng chú ý ở đây là câu chuyện về một kẻ 

vừa bất trung vừa bất hiếu đã trở thành loài hút máu người ghê tởm đáng khinh đáng 

ghét nhất. Hình tượng hóa cái ác, cái xấu bằng những con vật hết sức điển hình như 

thế là một sự sáng tạo độc đáo của nhân dân trong việc bộc lộ nỗi căm thù, ghê tởm 

của mình đối với kẻ hút máu người không tanh” [77]. Truyền thuyết về kiểu nhân vật 

kẻ thù là một sự độc đáo trong hệ thống truyền thuyết vùng đảo Hà Nam. 

Về hành trạng nhân vật Phạm Nhan trong truyền thuyết, các ý kiến đều thống 

nhất: Phạm Nhan tinh thông tài thuật phù thủy, có khả năng biến hóa khôn lường. 

Trong cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông, Phạm Nhan là kẻ cầm đầu giặc sang 

tàn sát nước ta, bị tướng Trần Hưng Đạo tiêu trừ, nhưng hiểm họa không mất đi mà 

tiếp tục hóa thân trở thành những loài hút máu người. Hồn ma Phạm Nhan đi khắp nơi 

để gây dịch bệnh, hành hạ phụ nữ… 

Về hiện tượng Phạm Nhan trong văn hóa tín ngưỡng dân gian: 

Về nơi thờ cúng Phạm Nhan trong sách Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên và 

Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề đều ghi rằng đền Phạm Nhan ở bên bờ sông Thanh 

Lương huyện Đông Triều. Sách Công dư tiệp kí còn ghi rõ: “đền thờ Phạm Nhan ngày 

trước trong tự điển được đặt lên hàng thượng đẳng, chỉ vì một hôm xa giá của Hoàng 
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thượng đi tuần du, khi qua cửa miếu thì thuyền của hậu cung không tiến lên được. 

Hoàng thượng cả giận, hạ lệnh cho quan hầu đem súng bắn vào trong đền và xuất 

xuống một bậc” [24,347]. 

Nhiều tài liệu khác lại ghi rằng đền Phạm Nhan ở bên bờ sông Nam Sách. Sách 

Đại Việt sử ký tiền biên của sử quán triều Nguyễn ghi rằng: “Đền thờ Hưng Đạo 

Vương ở Vạn Kiếp và đền thờ Phạm Nhan ở sông Nam Sách đều còn. Xét phép tế tự 

nên tôn chính bỏ tà thì đền Phạm Nhan nên bỏ đi” [94,399]. Sách Sự tích Trần Hưng 

Đạo còn ghi rõ đền Phạm Nhan “ở bên bờ sông Nam Sách, đối diện với đền thờ Hưng 

Đạo Vương. Người phụ nữ qua đền thờ này đều bị bệnh, phải có đồ thờ (bát, chén 

hoặc chiếu) trong đền Hưng Đạo Vương giắt vào người thì ma đi, bệnh khỏi” [45,33]. 

Trong Công dư tiệp ký, Tang thương ngẫu lục, Trần Triều Hưng Đạo Vương 

truyện… đều có ghi chép về Nguyễn Nhan tên chữ là Bá Linh (thường gọi là Phạm 

Nhan) khi sống là tên tướng giặc, khi chết thì quấy nhiễu đàn bà và trẻ em. Những 

người mắc phải vía Phạm Nhan không thuốc gì chữa khỏi. Người bệnh thường đến đền 

thờ Trần Hưng Đạo, lấy chiếu cũ trong đền, bất thần bắt người bệnh nằm lên, rồi đem 

chân nhang đốt ra tro quấy thành nước cho uống thì sẽ khỏi. Có người mới chỉ mang 

chiếu từ đền Vương về nhà thì bệnh cũng đã thuyên giảm. Chính vì thế người ta cảm 

nhận được anh linh diệu kỳ của Trần Hưng Đạo. 

Trong sách Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề có bài “An Bài xã dâm từ khả 

hủy” (nên phá hủy đền thờ nhảm nhí ở xã An Bài) có thêm một số chi tiết khác. Như 

có hồn hai người đánh cá đùa cợt rủ hồn Bá Linh đi chơi, hợp thành một nhóm tam 

hồn. Hễ khi muốn chòng ghẹo một phụ nữ, họ gọi tên Bá Linh và chỉ tay vào người, 

người ấy sẽ bị ma ám. Vì sợ hãi, họ phải lập miếu thờ. Sách Công dư tiệp ký cũng ghi 

rằng: “nếu ai sớm biết là mắc phải bệnh Phạm Nhan thì tới ngay đền Vạn Kiếp làm lễ 

cầu đảo và đem chiếu mới đổi lấy chiếc chiếu cũ đem về, bí mật trải cho bệnh nhân 

nằm, và lại xin thêm một ít chân hương đem về đốt cháy thành than, rồi hòa với nước 

cho bệnh nhân uống, thì các chứng bệnh đều tiêu tan hết”[24,346]. 

Luận văn thạc sĩ Tìm hiểu hiện tượng tín ngưỡng Đức Thánh Trần của Phạm 

Quỳnh Phương có đề cập đến Phạm Nhan như một mắt xích quan trọng trong việc tìm 

hiểu tín ngưỡng Đức Thánh Trần. Tác giả khẳng định: “Tín ngưỡng Đức Thánh Trần 

là một hình thức tín ngưỡng thờ Phúc thần có liên quan đến thờ tà thần - dấu ấn còn lại 

của tín ngưỡng nguyên thủy”. Đối với các di tích và hoạt động thờ cúng Đức Thánh 

Trần, thì “giặc Phạm Nhan được nhắc tới như một bóng ma luôn lẩn quất. Người dân 

cầu cứu sự trợ giúp của Thánh nhưng cũng ẩn giấu trong đó cả sự kính sợ tà ma. Vì 
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vậy, dâm thần, “thần nhảm nhí” cũng được ăn theo sự phụng thờ có tính chất quốc lễ 

đối với đức Thánh cao cả” [90]. 

Trong công trình Thần, người và đất Việt, tác giả Tạ Chí Đại Trường có viết: 

“Mối liên hệ thờ cúng giữa Phạm Nhan và Trần Hưng Đạo chứng tỏ một thần nhảm 

nhí giữ được hương khói đến năm trăm năm không phải vì không có một Địch Nhân 

Kiệt như nhà nho thế kỉ XVIII đã than thở (ý nói Vũ Phương Đề) mà vì người dân đã 

biết cách lập được một cơ cấu truyện tích để ghép thần của họ với một vị phúc thần 

của nhà Trần… Uy thế của người chiến thắng của Trần Quốc Tuấn làm cho ông có 

được tư thế cao hơn nữa, xứng đáng là phúc thần của đất hương hỏa, đủ quyền áp đảo 

các thần nhảm nhí ở địa phương, trong đó có thần Nhan. Và do đó, thần Nhan tồn tại 

theo sự thờ cúng thần Vạn Kiếp trong truyện tích mang kịch tích của chiến tranh hơn 

là sự thật lịch sử”[103,127]. 

Các ý kiến về những nơi thờ tự và những hèm tục liên quan đến tục thờ Phạm 

Nhan cho thấy rõ mối quan hệ giữa truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian. Hình tượng 

Phạm Nhan được xây dựng trong trí tưởng tượng của dân gian về một nhân vật kẻ thù 

bị trừng phạt, sau khi chết linh hồn nơi đất khách quê người, sẵn trong lòng đầy oán 

hận, nên thường xuyên hiện về quấy nhiễu, làm hại nhân dân. Một loạt những hiện 

tượng lạ xảy ra ở những vùng Phạm Nhan đi qua khiến cho dân gian liên tưởng nhiều 

tới những căn bệnh mang tên Phạm Nhan. Các truyền thuyết về Phạm Nhan có rất 

nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo, nghiêng về yếu tố tâm linh của người dân. Sự xuất 

hiện của các yếu tố hoang đường kì ảo đó không chỉ mang lại không khí thiêng thường 

thấy trong truyền thuyết mà còn góp phần làm nổi bật mối quan hệ gần gũi giữa truyền 

thuyết và đời sống văn hóa tâm linh của người dân. 

1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu và định hƣớng của đề tài 

1.3.1. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Nhìn lại lịch sử nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan, có thể thấy rõ mấy điểm sau: 

- Một số ý kiến của những nhà nghiên cứu có bàn về tên gọi Phạm Nhan. Các 

ý kiến đó tập trung lí giải về từ “Nhan” được xem là danh xưng chung cho những thần 

vùng sông nước. 

- Về hành trạng nhân vật: có khá nhiều ý kiến thống nhất Phạm Nhan vốn là kẻ 

thù của dân tộc, khi sống đi đến đâu gây tàn sát cả muôn loài cây cỏ, khi chết trở thành 

loài quỷ hút máu người. Nhân vật Phạm Nhan trở thành nỗi ám ảnh không nguôi của 

người dân Việt. 
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- Về hiện tượng Phạm Nhan trong tín ngưỡng dân gian: Tín ngưỡng thờ Phạm 

Nhan mang bản chất của tín ngưỡng thờ ác thần. Việc thực hiện các hành vi tín 

ngưỡng đối với Phạm Nhan xuất phát từ nỗi sợ hãi và niềm kinh hoàng về những điều 

kì dị xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tín ngưỡng Phạm Nhan có liên quan mật thiết 

tới những hành vi tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần - một hiện tượng thờ Phúc thần của 

người Việt. 

- Truyền thuyết về Phạm Nhan chưa được nghiên cứu với tư cách một đối 

tượng trực tiếp và triển khai dưới dạng các chuyên luận mang tính hệ thống. Chưa có 

một công trình nào nghiên cứu về truyền thuyết Phạm Nhan dưới góc độ một thể loại 

văn học, một tác phẩm folklore trọn vẹn, cũng như đánh giá được vị trí của nhân vật 

này trong đời sống văn hóa tín ngưỡng dân gian. 

Tuy vậy, những nghiên cứu đi trước đã gợi ý cho chúng tôi rất nhiều vấn đề để có 

thể lí giải hình tượng Phạm Nhan trong truyền thuyết cũng như trong tín ngưỡng dân 

gian. Với mong muốn hệ thống hóa và khai thác những điểm khác biệt về truyền thuyết 

Phạm Nhan so với những truyền thuyết về các nhân vật ác thần và phúc thần khác, 

chúng tôi lựa chọn đề tài Truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của người 

Việt làm đề tài nghiên cứu của luận án. Đây là một vấn đề mới lạ và hấp dẫn. 

1.3.2. Định hướng nghiên cứu của đề tài 

Dựa trên những đánh giá về tình hình nghiên cứu như trên, chúng tôi xác định 

hướng nghiên cứu của đề tài: 

- Hệ thống hóa truyền thuyết về Phạm Nhan ở vùng Bắc bộ. Nghiên cứu 

truyền thuyết Phạm Nhan dưới góc độ một tác phẩm folklore trọn vẹn. Diễn hóa những 

đặc điểm về cốt truyện, về môtip truyền thuyết Phạm Nhan. Trên cơ sở đó, làm rõ 

những đặc trưng khác biệt giữa truyền thuyết về ác thần so với truyền thuyết về các 

nhân vật phúc thần khác trong đời sống văn hóa, văn học dân gian. 

- Đánh giá vị trí, những ảnh hưởng và hệ lụy của truyền thuyết Phạm Nhan 

trong đời sống văn hóa dân gian. Phân tích những quan niệm khác nhau về việc thờ 

cúng Phạm Nhan. Khai thác những dấu tích thờ cúng Phạm Nhan của người Việt ở 

Bắc bộ. Tập trung làm rõ sự ám ảnh của hiện tượng Phạm Nhan trong đời sống văn 

hóa dân gian, thông qua các phong tục, kị húy trong dân gian về nhân vật này. 

- Đặt Phạm Nhan trong hệ thống tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt, luận 

án sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề: quan niệm dân gian về việc thờ ác thần; giải 

thích về tục thờ ác thần; hệ thống các ác thần được người Việt thờ cúng; những di tích, 

nghi lễ thờ cúng ác thần của người Việt. 
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Tiểu kết chƣơng 1 
 

 

Trong chương tổng quan chúng tôi đã nêu ra những cơ sở lí thuyết và tổng quan 

về tình hình nghiên cứu làm căn cứ thực hiện đề tài: “Truyền thuyết Phạm Nhan và tín 

ngưỡng thờ ác thần của người Việt ở Bắc Bộ”.  

Để triển khai được những nhiệm vụ mà luận án đặt ra, trước tiên chúng tôi xác 

định rõ cơ sở lí thuyết làm nền tảng định hướng cho đề tài. Tác giả tập trung vào việc 

minh định một số khái niệm, thuật ngữ cốt lõi, liên quan trực tiếp tới đề tài luận án, đó 

là các khái niệm “truyền thuyết”, “thần”; “phúc thần”; “ác thần”. Các khái niệm này là 

cơ sở để tác giả xếp loại Phạm Nhan - đối tượng nghiên cứu của luận án vào hàng ác 

thần. Lí thuyết vật linh, lí thuyết về an ninh tinh thần và lí thuyết về mối quan hệ giữa 

tín ngưỡng dân gian và văn học dân gian được chúng tôi nêu ra, phân tích và vận dụng 

vào các nội dung nghiên cứu của luận án.  

Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đã lược sử những công 

trình trước nay trên thế giới và ở Việt Nam có nghiên cứu về ác thần và lịch sử nghiên 

cứu về Phạm Nhan. Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu về ác thần, chúng tôi thấy khái niệm ác 

thần đã có từ xa xưa trong lịch sử loài người, tín ngưỡng thờ ác thần đã tồn tại khá lâu 

trong đời sống văn hóa dân gian. Tuy nhiên, ác thần chưa được tác giả nào quan tâm, 

nghiên cứu như một đối tượng độc lập. Tìm hiểu về ác thần giúp chúng tôi có cái nhìn 

toàn diện về đời sống văn hóa tín ngưỡng Việt, trong đó Phạm Nhan là một hiện tượng 

tiêu biểu. Nghiên cứu về Phạm Nhan đã có một số tác giả đề cập đến ở một số điểm như 

tên gọi, hành trạng nhân vật và đôi điều lí giải về hiện tượng Phạm Nhan trong văn hóa 

tín ngưỡng dân gian. Lược sử nghiên cứu về Phạm Nhan, chúng tôi thấy các ý kiến đều 

ở dạng những bài viết riêng lẻ, và những nhận định rời rạc. Truyền thuyết Phạm Nhan 

chưa được nghiên cứu như một đối tượng độc lập và có tính hệ thống. 

Cũng trong nội dung chương 1, tác giả luận án đã đưa ra những đánh giá khách 

quan về tình hình nghiên cứu, trên cơ sở đó triển khai những định hướng, nhiệm vụ mà 

đề tài hướng tới giải quyết, nhằm mang lại những nội dung mới nhất trong nghiên cứu 

về Phạm Nhan cũng như tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt.  

Trên cơ sở những lí thuyết nền cùng việc phân tích thực tiễn nghiên cứu về 

truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt, chúng tôi có căn 

cứ để đi sâu nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan dưới góc nhìn thể loại qua việc hệ 

thống truyện kể và phân tích môtip và kết cấu truyện. Nhiệm vụ này được giải quyết 

trong nội dung chương 2.  
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Chƣơng 2. 

KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN THUYẾT PHẠM NHAN 
 

Trong hệ thống truyền thuyết của người Việt, bên cạnh những truyền thuyết về 

người anh hùng giải phóng dân tộc, còn có một mảng truyền thuyết về những kẻ xấu 

xa, những quân cướp nước đáng khinh ghét. Truyền thuyết về Phạm Nhan thuộc nhóm 

truyền thuyết về những tên tướng giặc đó. Khắc họa kiểu nhân vật kẻ thù là một nét 

độc đáo trong hệ thống truyền thuyết lịch sử của người Việt. Ở chương 1, chúng tôi đã 

trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn để thực hiện đề tài. Chúng tôi dành toàn bộ 

chương 2 để khảo sát, thống kê truyền thuyết về nhân vật Phạm Nhan. Dựa trên kết 

quả khảo sát chúng tôi đưa ra những kết luận về số lượng, sự phân bố truyền thuyết ở 

các vùng khác nhau. Phân tích truyền thuyết Phạm Nhan dưới góc độ đặc trưng thể 

loại: những đặc điểm tiêu biểu về cốt truyện, về môtip truyền thuyết… 

2.1.  Nhận diện truyền thuyết Phạm Nhan 

2.1.1. Số lượng truyền thuyết 

Truyền thuyết về Phạm Nhan chiếm số lượng không nhiều trong kho tàng văn 

học dân gian Việt Nam nhưng lại có một vị trí khá đặc biệt và độc đáo trong mạch 

truyền thuyết lịch sử của dân tộc ta. Phạm Nhan được khắc họa tiêu biểu nhất cho cái 

xấu, cái ác và sự căm ghét, sợ hãi của nhân dân. Sưu tầm truyền thuyết về nhân vật này 

thực sự rất khó khăn cho người nghiên cứu. Tài liệu được ghi chép rất ít; tài liệu trong 

dân gian thì hầu như bị phong tỏa trong bí mật riêng của từng người dân, từng vùng 

đất khác nhau. Thống kê số lượng truyền thuyết về Phạm Nhan, chúng tôi chủ yếu dựa 

vào hai nguồn tư liệu: nguồn truyền tụng trong dân gian và nguồn được ghi chép trong 

các tài liệu, thư tịch cổ: 

- Nguồn truyền tụng trong dân gian: truyền thuyết về Phạm Nhan gắn liền với 

chiến công của Đức Thánh Trần. Bởi vậy, qua khảo sát chúng tôi thấy, ở những vùng có lưu 

truyền truyền thuyết về Đức Thánh Trần Hưng Đạo đều có kể chuyện về Phạm Nhan. Theo 

đó, chúng tôi tìm thấy: 20 truyền thuyết Phạm Nhan được lưu truyền trong dân gian ở một 

số vùng: Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng. 

- Nguồn được ghi chép trong sách cổ: chuyện về Phạm Nhan được ghi chép trong 

một số tài liệu: Đại Việt sử ký tiền biên, Việt điện u linh tập lục toàn biên, Thiên Nam ngữ 

lục, Công dư tiệp ký, Tang thương ngẫu lục, Sự tích Trần Hưng Đạo, Trần Triều Hưng 

Đạo Vương truyện… Trong mỗi tài liệu trên đều có ghi chép về câu chuyện Phạm Nhan, 

chúng tôi tìm được 9 câu chuyện có kể về Phạm Nhan ở những đoạn đời khác nhau từ khi 

sinh ra (đặc điểm xuất thân) lớn lên, trưởng thành, rồi kết thúc cuộc đời bằng cái chết dưới 

tay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cho đến cả kiếp hóa sinh sau khi đã chết và việc 
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Phạm Nhan được thờ ở bên bờ sông Nam Sách đối diện với đền thờ Hưng Đạo Vương 

đều được nhắc tới trong những tài liệu, thư tịch cổ đã kể trên. 

Cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Bảng thống kê số lượng truyền thuyết về Phạm Nhan 

STT Tên truyền thuyết Nguồn tƣ liệu 

1 

Truyền thuyết Phạm Nhan Ghi theo lời kể của ông Phan 

Thanh Kiếm (69 tuổi) - Trưởng 

ban khánh tiết đình Hưng Học, 

phường Nam Hòa, Hà Nam, 

Quảng Ninh 

2 

Khi Phạm Nhan ra trận 

 

Ghi theo lời kể của chú Mỡ (61 

tuổi) thôn Cầu Miếu, phường 

Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

3 

Sự tích miếu Vua Bà và việc diệt Phạm 

Nhan 

 

Ghi theo lời kể của bà cụ bán 

nước ở miếu Vua Bà - Yên 

Giang, Quảng Ninh 

4 
Phạm Nhan hóa thân Truyện sưu tầm ở xã Liên Hòa, 

Quảng Yên, Quảng Ninh 

5 
“Phục, Phá bịt má, Hà Nam vá trôn” 

 

Ghi theo lời kể của ông Phạm Lê 

Công, đình Tràng Kênh - Hải Phòng 

6 
Phạm Nhan và tục che mặt của phụ nữ 

Thủy Nguyên - Hải Phòng 

Ghi theo lời kể của ông Phạm Lê 

Công, đình Tràng Kênh - Hải Phòng 

7 

Căn bệnh mang tên Phạm Nhan 

 

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn 

Thắng (59 tuổi) thủ nhang đình 

Trung Cốc - Nam Hòa -  Quảng 

Yên, Quảng Ninh 

8 

Nỗi ám ảnh về Phạm Nhan 

 

Theo lời kể của cô Điệp (48 tuổi), 

Cầu Miếu, phường Phong Cốc, 

Quảng Yên, Quảng Ninh 

9 

Truyền thuyết Phạm Nhan liên quan đến 

sắc đẹp của người phụ nữ. 

Theo lời kể của bà Quế (70 

tuổi), làng Hải Yến, Quảng Yên, 

Quảng Ninh 

10 

Sự tích miếu “Linh ứng tôn thần” tại thôn 

Hưng Học 

 

Ghi theo lời kể của ông Phan Thanh 

Kiếm (69 tuổi), trưởng ban khánh 

tiết đình Hưng Học, Nam Hòa, 

Quảng Yên, Quảng Ninh 

11 

Phạm Nhan trong trận đại thắng Bạch 

Đằng năm 1288 

Theo lời kể của ông Thắng thủ 

nhang đền Trung Cốc, Nam 

Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh) 

12 

Sự tích miếu Phạm Nhan Ghi theo lời kể của ông Phạm 

Khắc Thịnh (70 tuổi) thủ nhang 

đền Kiếp Bạc 
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13 

Thần Phạm Nhan Ghi theo lời kể của cụ Nguyễn 

Thị Hợi (83 tuổi) Chí Linh - Hải 

Dương 

14 Truyền thuyết về tuổi thơ của Phạm Nhan Truyện sưu tầm ở Hải Dương 

15 Chuyện tình yêu của Nhan Truyện sưu tầm ở Hải Dương 

16 
Về sự ra đi và trở về của Phạm Nhan trên 

đất An Bài 

Truyện sưu tầm ở Hải Dương 

17 

Sự tích Miếu Ông ở thôn Cầu Quan, xã 

Tân Dân, huyện Nam Sách, Hải Dương 

Ghi theo lời kể của bà Chèn (74 

tuổi) thủ nhang đình An Bài, Chí 

Linh, Hải Dương 

18 

Sự tích “Bệnh Phạm Nhan” và ngôi miếu 

thờ đỉa ở thôn Cầu Quan, xã Tân Dân, 

Chí Linh - Hải Dương 

Ghi theo lời kể của bà Thanh (70 

tuổi) trông chùa Mãng Xứ, thôn 

Cầu Quan, xã Tân Dân - Chí 

Linh - Hải Dương 

19 

Truyện Phạm Nhan gắn với công lao của 

bà hàng cơm 

 

Ghi theo lời kể của ông Phạm 

Khắc Hồng - nguyên trưởng 

BQL di tích đền Kiếp Bạc 

20 

Nghè thờ Phạm Nhan ở An Bài 

 

Ghi theo lời kể của anh Nguyễn 

Sỹ Đông - Ban quản lí di tích 

đền Kiếp Bạc 

21 

Truyện Phạm Nhan 

 

Tổng tập Văn học dân gian 

người Việt, tập 5; tác giả Kiều 

Thu Hoạch. 

22 

Bản khác về truyện Phạm Nhan Theo “Trente contes &Lesgende 

Tonkinois” - 30 truyện cổ tích và 

truyền thuyết Bắc Kỳ 

23 Sự tích ra đời của Phạm Nhan Theo Cung lục linh tích hành trạng 

24 Bản khác về sự ra đời của Phạm Nhan Theo Thiên Nam Ngữ lục 

25 
Phạm Nhan bị diệt trước kiếm thần của 

Trần Hưng Đạo 

Trần Triều Hưng Đạo Đại 

Vương truyện 

26 
Thu phục Phạm Nhan 

 

Trần Triều Hưng Đạo Đại 

Vương truyện 

27 

Phạm Nhan một kẻ tà thần, hại dân hại 

nước, gươm thần trừ đi 

 

Trích theo “Thần tích Đức 

Thánh Trần”, Bắc Việt tương tế 

hội, 1963; Tài liệu do BQL di 

tích Kiếp Bạc cung cấp 

28 

Chuyện Phạm Nhan trong “Sự tích Hưng 

Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn” 

Trích theo Bùi Văn Tam, Sự tích 

các vị thần linh thờ ở đền làng 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, 

tr. 359 -377 

29 

Truyện phi Phạm Nhan của người Nùng Trích theo Hoàng Nam, Dân tộc 

Nùng ở Việt Nam, Nxb VHDT, 

H.1992, tr. 151 - 152 

Tổng số = 29 truyền thuyết 
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Trên đây là bảng thống kê số lượng truyền thuyết về Phạm Nhan mà chúng tôi 

sưu tập, tìm kiếm được. Đó mới chỉ là những số lượng thống kê bước đầu, bởi lẽ kho 

tàng văn học dân gian là vô tận, những sáng tác trong dân gian vẫn đang trong quá 

trình được tập hợp lại. Tuy nhiên thống kê này đã giúp chúng tôi có nguồn tư liệu đủ 

để có thể khai thác những đặc điểm về truyền thuyết Phạm Nhan trong kho tàng văn 

học dân tộc. 

2.1.2. Sự phân bố truyền thuyết 

Qua khảo sát, thống kê từ các nguồn tài liệu, tư liệu khác nhau chúng tôi thu 

được 29 truyền thuyết về Phạm Nhan trong đó số lượng truyền thuyết về Phạm Nhan 

được văn bản hóa là 9 trên 29 truyền thuyết chiếm 31%. Số lượng truyền thuyết về 

Phạm Nhan được lưu truyền trong dân gian là 20 trong tổng số 29 truyền thuyết thu 

thập được, chiếm 69%. Dựa vào bảng 2.1 chúng tôi có biểu đồ thể hiện tỉ lệ phân bố 

như sau: 

Biểu đồ 1

31%

69%

Nguồn tài liệu thư tịch cổ

Nguồn tài liệu điền dã

 

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ phân bố truyền thuyết Phạm Nhan  

giữa các nguồn tư liệu 

Số lượng truyền thuyết Phạm Nhan được lưu truyền trong dân gian chiếm số 

lượng nhiều hơn số truyền thuyết được văn bản hóa. Dựa vào kết quả điền dã chúng tôi 

thấy truyền thuyết Phạm Nhan được lưu truyền nhiều và tập trung nhất ở hai địa 

phương thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh, thị xã Chí Linh - Hải Dương, một số ít tại 

Hải Phòng. 
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Bảng 2.2: Bảng thống kê số lượng và tỉ lệ truyền thuyết về Phạm Nhan qua 

nguồn điền dã tại các địa phương 

STT Tên địa phƣơng Tên truyền thuyết Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

1 Quảng Ninh 

- Truyền thuyết Phạm Nhan 

- Khi Phạm Nhan ra trận 

- Sự tích miếu Vua Bà và việc diệt 

Phạm Nhan 

- Phạm Nhan hóa thân 

- Căn bệnh mang tên Phạm Nhan 

- Nỗi ám ảnh về Phạm Nhan 

- Truyền thuyết Phạm Nhan liên 

quan đến sắc đẹp của người phụ nữ. 

- Sự tích miếu “Linh ứng tôn thần” 

tại thôn Hưng Học 

- Phạm Nhan trong trận đại thắng 

Bạch Đằng năm 1288 

 

09 

 

45% 

2 Hải Phòng 

- “Phục, Phá bịt má, Hà Nam vá trôn” 

- Phạm Nhan và tục che mặt của 

phụ nữ Thủy Nguyên - Hải Phòng 

 

02 

 

10 % 

3 Hải Dương 

- Sự tích miếu Phạm Nhan 

- Thần Phạm Nhan 

- Truyền thuyết về tuổi thơ của 

Phạm Nhan 

- Chuyện tình yêu của Nhan 

- Về sự ra đi và trở về của Phạm 

Nhan trên đất An Bài 

- Sự tích Miếu Ông ở thôn Cầu 

Quan, xã Tân Dân, huyện Nam 

Sách, Hải Dương 

- Sự tích “Bệnh Phạm Nhan” và 

ngôi miếu thờ đỉa ở thôn Cầu Quan, 

xã Tân Dân, Chí Linh - Hải Dương 

- Truyện Phạm Nhan gắn với công 

lao của bà hàng cơm 

- Nghè thờ Phạm Nhan ở An Bài 

09 45% 

Tổng = 20 100% 
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Căn cứ vào bảng thống kê trên, chúng tôi nhận thấy truyền thuyết về Phạm 

Nhan có sự phân bố không đồng đều giữa các địa phương được điền dã. Hải Dương 

vùng đất được coi là quê hương của Phạm Nhan và Quảng Ninh - cửa ngõ của trận 

chiến Bạch Đằng nơi Phạm Nhan đã bỏ mạng dưới tay của Hưng Đạo Vương: số 

lượng truyền thuyết xuất hiện nhiều, mật độ dày (9/29 truyền thuyết), chiếm 31% tổng 

số truyền thuyết. Cuối cùng là Hải Phòng số lượng truyền thuyết về Phạm Nhan mà 

chúng tôi tìm kiếm, thống kê được còn hạn chế, mới dừng lại ở 2/29 truyền thuyết, 

chiếm 7% tổng số truyền thuyết đã thu thập được. 

Đời sống đích thực của truyền thuyết dân gian luôn gắn liền với không gian địa 

lý, lịch sử, văn hoá. Những điều kiện đó chi phối sự nảy sinh, tồn tại, sức sống lâu bền 

của truyền thuyết qua thời gian. Với những chi tiết đặc biệt trong tiểu sử, Phạm Nhan 

đã bước vào đời sống dân gian với màu sắc huyền bí. Nếu như trong chính sử Nhan là 

kẻ thù cướp nước, thì trong tâm thức dân gian, Nhan được hình dung như một vị ác 

thần có uy lực mạnh mẽ. Ở những địa phương mà Phạm Nhan từng đi qua đều gây nên 

những tác động làm nhiễu loạn đời sống của nhân dân. Sự phân bố truyền thuyết Phạm 

Nhan khác nhau giữa các nguồn tư liệu và giữa các địa phương cho thấy mức độ ảnh 

hưởng đậm nhạt của nhân vật này trong đời sống văn hóa dân gian. 

Như vậy, sự phân bố không đồng đều về số lượng truyền thuyết giữa các nguồn 

tư liệu và giữa các địa phương tiến hành khảo sát thể hiện nhiều vấn đề xung quanh 

đời sống của truyền thuyết. Nó phản ánh mật độ phân bố ít, nhiều khác nhau giữa các 

nơi trong việc lưu truyền thuyền thuyết, cũng như mức độ đậm, nhạt ảnh hưởng của 

Phạm Nhan tới đời sống của nhân dân tại một số nơi đó, từ trước tới nay. Đây là một 

hiện tượng đáng lưu ý, nhưng không có gì lạ, bởi mỗi địa phương là một không gian 

địa lý, lịch sử, văn hoá riêng tạo nên những môi trường sống khác nhau của truyền 

thuyết mà chúng ta hoàn toàn có thể lý giải được. Bên cạnh đó, văn học dân gian địa 

phương hình thành và tồn tại một cách có quy luật. Có những quy luật nảy sinh từ đặc 

điểm của các địa phương về lịch sử, địa lý, xã hội, văn hoá, con người. Có những quy 

luật nảy sinh từ chính những đặc trưng của văn học dân gian. 

Trong quá trình điền dã thực tế để khảo sát truyền thuyết, chúng tôi đã tìm hiểu 

vấn đề này và nhận thấy những điều kiện về địa lý, lịch sử, văn hoá là nguyên nhân cơ 

bản chi phối hiện tượng trên. 

Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa. Nơi 

đây được coi là vùng trung tâm trong trận chiến Bạch Đằng của quân dân nhà Trần 
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chống lại quân xâm lược Nguyên Mông. Trên địa bàn thị xã có rất nhiều di tích lịch sử, 

văn hóa, đó là những chứng tích ghi lại những chiến công oanh liệt của quân dân ta đã 

diễn ra tại đây. Năm 938, chúa Nam Hán xuất quân tiến đánh nước ta theo đường biển 

qua đường Ninh Hải, Hạ Long. Ngô Quyền đã cắm cọc gỗ ở sông Bạch Đằng, mở đầu 

kỷ nguyên độc lập tự chủ của dân tộc ta. Năm 981, đạo quân xâm lược nhà Tống lại 

dong buồm theo vùng biển Đông Bắc tiến đánh nước ta, nhưng vừa đến cửa sông Bạch 

Đằng thì đã bị đạo quân của Lê Hoàn dùng trận địa cọc chặn đánh, phải vội vàng rút 

chạy. Năm 1076, đoàn thuyền chiến của quân Tống rời Khâm Châu men theo bờ biển 

Đông Bắc Đại Việt, tiến về cửa sông Bạch Đằng với ý đồ xâm lược nước ta. Tại đây, Lý 

Thường Kiệt đã cho quân yểm sẵn, tập kích địch mười trận khiến cho quân địch thất 

điên bát đảo phải tháo chạy. Ta đã phá tan kế hoạch phối hợp tác chiến của địch; giành 

thắng lợi cuối cùng với bộ binh địch trên sông Như Nguyệt. Tiếp đến, vào giữa thế kỉ 

XIII, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, vùng đất này lại một 

lần nữa chứng tỏ sức mạnh và ý chí kiên cường của mình. Những năm 1258, 1285 sau 

khi bị thua lớn ở Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử, quân Nguyên Mông đã phải 

tháo chạy tơi tả. Lần xâm lược thứ 3 (1287 - 1288) của quân xâm lược lại tiếp tục chịu 

sự thất bại nhục nhã với các trận đại thắng Bạch Đằng của quân dân nhà Trần trên vùng 

biển Đông Bắc. 

Có thể nói, Quảng Yên là một vùng đất có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, nơi 

ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt của dân tộc, nơi in dấu chân của biết bao vị anh 

hùng đã trở thành huyền thoại. Vì những lẽ đó, kho tàng truyền thuyết dân gian rất 

phong phú trong đời sống của từng người dân, từng nếp nhà Quảng Yên, truyền thuyết 

về đề tài lịch sử rất phổ biến. Bên cạnh đó, Quảng Yên còn có nhiều lễ hội truyền 

thống, phong tục tập quán đặc trưng của cư dân vùng châu thổ sông Hồng. Cụm di tích 

Bạch Đằng: đền thờ Trần Hưng Đạo (phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên), đền 

Trung Cốc (phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên), đình Trung Bản (xã Liên Hòa, thị 

xã Quảng Yên) đều được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Cụm ba di tích này là nơi 

thờ phụng, tưởng nhớ công đức của Hưng Đạo Đại Vương cùng các tướng sĩ. Lần theo 

những nơi có di tích, truyền thuyết về Đức Thánh Trần Hưng Đạo, chúng tôi tìm được 

khá nhiều truyền thuyết về Phạm Nhan. Khảo sát trên địa bàn thị xã Quảng Yên chúng 

tôi thấy truyền thuyết về Phạm Nhan phổ biến chủ yếu tại ba điểm: 

- Phường Yên Giang: nơi có đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà. Đền tọa 

lạc trên đồi đất bên bờ sông Bạch Đằng, nơi diễn ra trận đại thắng năm 1288 mà những 

cọc gỗ dưới đầm Yên Giang là một minh chứng. 
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- Phường Nam Hòa: nơi có đền thờ Trung Cốc thờ Trần Hưng Đạo và tướng 

quân Phạm Ngũ Lão. Tương truyền trong khi đi thị sát trận địa cọc để chống quân 

Nguyên (1287 - 1288), thuyền chở Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão bị mắc cạn ở gò 

đất này. Quân lính hộ vệ đã phải huy động dân binh, thuyền chài đến kéo thuyền của 

hai ông ra khỏi nơi cạn. Sau khi thắng trận, dân làng tưởng nhớ đến công lao của hai 

ông, đã lập đền thờ tại đây. 

- Xã Liên Hòa: xã có di tích đình Trung Bản, được xây dựng vào thế kỉ XVIII 

trên mảnh đất tương truyền là nơi Trần Hưng Đạo đứng chỉ huy trận đánh Bạch Đằng 

năm 1288. Dân địa phương còn kể lại rằng chính trên gò đất cao này, sau khi thắng 

trận, Hưng Đạo Vương đã xõa tóc cho khô sau khi gội đầu. Cũng có người kể rằng, gò 

đất này là nơi Hưng Đạo Vương khi đánh giặc, mái tóc đen dày của ông bị xổ tung, 

ông chống kiếm, tay búi lại mái tóc. Sau khi Hưng Đạo Vương qua đời, người dân địa 

phương tôn ông làm thành hoàng làng thờ trong đình. 

Về thị xã Chí Linh - Hải Dương: Chí Linh là một thị xã ở phía đông bắc tỉnh Hải 

Dương, nằm giữa miền rừng núi phía đông bắc Bắc Bộ và miền đồng bằng của châu thổ 

sông Hồng. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp tỉnh Bắc Ninh; Phía Đông giáp 

huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh; Phía Nam giáp các huyện: Nam Sách, Kinh Môn. 

Thị xã có 40 km đường sông với 3 con sông bao bọc là sông Kinh Thầy, sông Thương, 

sông Đồng Mai. Những đặc điểm riêng về địa lý đã tạo cho Chí Linh có vị trí chiến lược 

quân sự, kinh tế quan trọng. Mùa xuân năm 981, An Lạc - Chí Linh được Lê Hoàn chọn 

làm một hậu cứ bảo vệ phòng tuyến chống quân xâm lược Tống. Thời Lý và thời Trần, 

Chí Linh đều được chọn làm căn cứ quân sự trong thế trận phòng tuyến sông Cầu của 

Lý Thường Kiệt và thế trận quyết chiến lược của Trần Hưng Đạo. Đặc biệt Vạn Kiếp 

với ba mặt núi non bao bọc, nằm sát sông Thương, ở phía tây bắc huyện đã trở thành đại 

bản doanh của quân đội nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông  - 

Nguyên lần thứ hai (1258) và lần thứ ba (1287). Về tên gọi hành chính và ranh giới phân 

vùng, nơi đây có nhiều lần thay đổi trong lịch sử: 

- Từ thời Trần, Chí Linh có tên gọi là Bàng Châu hay Bàng Hà sau đó goi là 

Phượng Sơn, từ thế kỉ XV chính thức có tên gọi là Chí Linh cho đến ngày nay. 

- Thời Lý, Trần, Chí Linh thuộc lộ Nam Sách. 

- Thời Lê Sơ, Chí Linh thuộc về Đông Đạo. 

- Dưới triều Mạc và suốt thời kì chiến tranh Trịnh - Nguyễn cho đến hết triều 

Tây Sơn, Chí Linh thuộc trấn Hải Dương. 
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- Tháng 6 năm 1886, Pháp cho lập huyện nha Chí Linh trực thuộc phủ 

Nam Sách. 

- Từ năm 1947 Chí Linh thuộc liên tỉnh Quảng Hồng. 

- Năm 1948 thuộc về Quảng Yên, thời gian này toàn huyện có 18 xã và một thị 

xã Phả Lại. 

- Năm 1955 huyện Chí Linh trở về trực thuộc tỉnh Hải Dương. 

- Năm 2010 huyện Chí Linh đã được chính phủ nâng cấp thành thị xã Chí 

Linh. Hiện nay Chí Linh có 12 xã và 8 phường. 

Chí Linh vùng đất địa linh nhân kiệt với phong cảnh kỳ thú, có lẽ vì thế mà 

không ít danh nhân xưa đã tụ hội về đây: Chu Văn An, Nguyễn Thị Duệ, Trần Nguyên 

Đán, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi… Dẫu trải qua nhiều thời đại 

với những hưng vong, thăng trầm, mảnh đất này vẫn bừng lên khí phách của các bậc 

tiền nhân. Từ xa xưa mảnh đất này dã được coi là danh lam cổ tự. 

Có thể nói, sự phân hoá về không gian địa lý, lịch sử, văn hoá giữa các vùng đã tạo 

nên sự phân bố không đồng đều của các truyền thuyết. Song bên cạnh những nét khác biệt 

ấy luôn tồn tại một nét văn hoá rất chung, đó là sức ảnh hưởng, độ lan tỏa của một nhân 

vật truyền thuyết trong đời sống văn hóa dân tộc. Đây cũng là một đặc trưng của văn học 

dân gian và đặc điểm tồn tại của truyền thuyết từ trước tới nay. 

2.1.3. Nhân vật Bá Nhan và Phạm Nhan 

Truyền thuyết là những truyện dân gian có liên quan đến lịch sử. Nó không phải 

là chính sử mà là một thứ dã sử, lịch sử dân gian. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ 

giữa lịch sử và truyền thuyết không tách biệt và đơn giản như vậy, nhất là lịch sử dân 

tộc khi chưa có chữ viết thì mọi biến cố thăng trầm của lịch sử được ghi lại bởi đâu? 

Từ đó, có thể thấy truyền thuyết và lịch sử có mối quan hệ gắn bó mật thiết. 

Truyền thuyết là những câu chuyện dân gian phản ánh những nhân vật lịch sử, 

sự kiện lịch sử. Nó vừa hiện thực vừa hoang đường, vừa có cái đáng tin cậy lại vừa có 

cái đáng ngờ. Trong bài “Văn học dân gian là một kho tàng quý báu cho sử học”, tác 

giả Nguyễn Đổng Chi viết: “Cái mà ta gọi là truyền chỉ là những truyện kể được quét 

một lớp sơn ảo tưởng. Tuy nhiên, nếu nhà làm sử khéo tay sẽ chọn lấy phần tinh chất, 

phần cốt lõi của hiện thực sau khi đã bác bỏ lớp ảo tưởng kia”[14]. 

Truyền thuyết luôn gắn bó với sự thật lịch sử. Nó được khơi nguồn từ những 

con người, những sự kiện có thực trong cuộc sống. Nhiều nhân vật trong truyền thuyết 

cũng là những nhân vật trong chính sử, trong sự nghiệp chung được nhiều người thừa 

nhận, noi theo. Tuy nhiên, những nhân vật lịch sử khi đi vào truyền thuyết đã được 
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hình tượng hoá để phản ánh lịch sử một cách nghệ thuật. Nhiều nhân vật trong truyền 

thuyết có xuất thân kỳ lạ đến mức chúng ta không thể tin được như Thánh Gióng là 

con của người mẹ do dẫm phải vết chân lạ mà mang thai, Hai Bà Trưng là con của bà 

mẹ nằm mơ mà có mang, Lý Công Uẩn là con hoang của một nhà sư khi vị này vô tình 

bước qua bụng bà quét chùa, v.v…Trong sự phản ánh đó, không phải bao giờ sự thật 

lịch sử cũng được tôn trọng, bởi truyền thuyết tập trung phản ánh ước mơ, khát vọng, 

quan điểm của nhân dân hơn là phản ánh trung thực, khách quan lịch sử. Thậm chí 

quan điểm đó của nhân dân có lúc đi ngược lại quy luật tự nhiên, thiếu cơ sở khoa học 

nhưng lại phù hợp với tín ngưỡng, tâm lý của con người trong những hoàn cảnh, 

những thời điểm nhất định và được số đông nhân dân xem là hợp lý. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Bích Hà đã chỉ rõ vai trò của truyền thuyết đối với lịch 

sử: “Mặc dù văn học dân gian có sử dụng nhiều yếu tố hư cấu, tưởng tượng nhưng cốt 

lõi của những tư liệu đó vẫn là nguồn sử liệu quý báu, mang dấu ấn văn hoá lịch sử. 

Khi chưa có chính sử, nguồn tư liệu văn học dân gian là nguồn sử liệu duy nhất để tái 

hiện lịch sử dân tộc. Khi có chính sử, văn học dân gian là nguồn tư liệu hỗ trợ cho 

chính sử, góp phần đính chính, sàng lọc các sự kiện lịch sử theo quan điểm của nhân 

dân, qua đó hiểu thêm về chính sử sâu sắc hơn” [37]. 

Điều chủ yếu mà truyền thuyết muốn phản ánh không phải là lịch sử như thế 

nào, mà lịch sử đem lại cái gì cho nhận thức và tình cảm của nhân dân. Truyền thuyết 

không phải là sự sao chép lịch sử một cách đơn thuần mà là sự lựa chọn và tái tạo với 

tư duy và cảm xúc thẩm mĩ. Nếu lịch sử quan tâm đến sự kiện, diễn biến, kết quả thì 

truyền thuyết quan tâm đến các môtip, chi tiết mang tính nghệ thuật. Nói như cố thủ 

tướng Phạm Văn Đồng: “Những truyền thuyết dân gian thường có một cái lõi là sự 

thật lịch sử mà nhân dân qua nhiều thế hệ đã lí tưởng hoá, gửi gắm vào đó tâm tình 

thiết tha của mình cùng với thơ và mộng. Chắp đôi cánh của sức tưởng tượng và nghệ 

thuật dân gian làm nên những tác phẩm văn hoá mà đời đời con người ưa thích” 
 

Phạm Nhan là một nhân vật gắn liền với thời kì lịch sử khi Hưng Đạo Vương 

Trần Quốc Tuấn diệt quân Nguyên Mông. Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn 

- con trai của An Sinh Vương Trần Liễu. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 

lần thứ nhất ông chỉ huy quân thủy, bộ chặn giặc ở biên giới. Năm 1283 ông được 

phong chức Quốc công tiết chế thống lĩnh toàn bộ lực lượng quân sự. Với cương vị 

tổng chỉ huy, ông có cống hiến to lớn trong cuộc kháng Nguyên lần thứ 2 (1285) và 

lần 3 (1288). Trong vô vàn những chiến công ông đạt được phải kể đến câu chuyện 

Hưng Đạo Vương diệt giặc Phạm Nhan. Truyện Hưng Đạo Vương chém giặc Phạm 
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Nhan là truyện ca ngợi tài năng của ông trước một kẻ thù gian xảo. Trần Hưng Đạo 

được sử sách ghi công, đời đời ca tụng, còn Phạm Nhan trong sử liệu dân tộc ta gần 

như không tồn tại. Xét về mặt lịch sử dân tộc, Phạm Nhan là một tên giặc nhưng tên 

giặc này cũng không để lại ấn tượng mạnh mẽ như những Hốt Tất Liệt, như Thoát 

Hoan, Ô Mã Nhi… 

Trong truyền thuyết, nhân vật Phạm Nhan lại được khắc họa khá kĩ lưỡng từ lai 

lịch nguồn gốc, đặc điểm hành trạng, tài thuật và sự độc ác khi đánh chiếm nước ta. 

Nhân vật này tạo nên một mắt xích trong chuỗi truyền thuyết về Đức Thánh Trần. 

Phạm Nhan một kẻ kiêu ngạo, hống hách và tin rằng với tài thuật phù thủy biến hóa 

khôn lường hắn sẽ không phải khuất phục trước bất kì ai. Mặc dù vậy với sức mạnh 

của lòng dân và trí tuệ vượt bậc của một Thánh quân, Phạm Nhan đã phải đối diện với 

họa diệt vong. Phạm Nhan bị chém thành ba mảnh - một cái chết tất yếu dành cho kẻ 

giặc xảo trá, mưu mô. Nhân dân hả hê trước cái chết đớn hèn của tên tướng giặc Phạm 

Nhan. Nếu như nhân vật Đức Thánh Trần trong truyền thuyết được xây dựng vừa thoả 

mãn được đời sống tâm linh của nhân dân, vừa lí giải được những quan điểm về lịch 

sử, thì Phạm Nhan trong truyền thuyết được xây dựng nhằm thoả mãn tính hiếu kì và lòng 

căm thù của nhân dân. Tội ác của Phạm Nhan trong lịch sử đã trở thành nỗi ám ảnh trong 

cuộc sống của dân gian. 

Trong lịch sử Việt Nam, Phạm Nhan được nhắc tới không nhiều, không ấn 

tượng như các tướng giặc Hốt Tất Liệt, Thoát Hoan… nhưng trong truyền thuyết 

Phạm Nhan là một nhân vật đặc biệt, có sự ảnh hưởng lớn với đời sống của nhân dân. 

Điều đó cũng xuất phát từ tâm lý muốn đề cao Đức Thánh Trần của người dân Việt 

cho nên họ xây dựng nhiều câu chuyện về Phạm Nhan. Càng khắc họa nhân vật Phạm 

Nhan độc ác, ghê sợ bao nhiêu càng tôn lên phẩm chính và giá trị hộ quốc an dân của 

Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương. 

Phạm Nhan rất mờ nhạt trong lịch sử Việt Nam nhưng trong lịch sử Trung 

Quốc, chúng tôi thấy được ghi chép rất chi tiết cụ thể trong một số tài liệu sách sử. Tài 

liệu do Viện nghiên cứu khoa học lịch sử nội Mông Cổ xuất bản cho thấy Phạm Nhan 

là một trong 15 vị tướng của Mông Cổ. Phạm Nhan tên Trung Quốc là 伯颜 tức là Bá 

Nhan. “Bá Nhan sinh năm 1236 mất năm 1294 hoặc 1295. Ông sinh ở Trung Á, là hậu 

duệ của tướng quân Mông Cổ. Gia đình có truyền thống võ nghệ. Sau này ông tìm đến 

thành đô để gặp Hốt Tất Liệt và được trọng dụng. Năm 1274 Bá Nhan thống soái đại 

quân tiến đánh Tống. Chỉ huy 2 vị tướng khác tấn công đánh bại quân Tống, tiến vào 

Hán khẩu. Quân Tống bị thương vong hơn 10 vạn, giành chiến thắng ở Ngạc Châu (tên 
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gọi khác của tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc). Sau đó Bá Nhan lại dẫn binh đánh bại quân 

Tống ở Đinh Gia Châu, tiêu diệt quân chủ lực của Tống. Năm 1275 chiếm lĩnh Kiến 

Khang (Nam Kinh) sau đó tấn công Thường Châu và Đồ Thành. Năm 1276 tiến thẳng 

đánh kinh đô Tống ở Lâm An, nước Tống đại bại. Sau đó Bá Nhan dẫn quân tiến về 

phía Bắc giao chiến với các châu phản loạn. Từ sau năm 1281 liên tục trấn thủ vùng Bắc 

sa mạc hỗ trợ Hốt Tất Liệt bình định các châu phản loạn”[142, 528 -529]. Một số tài liệu 

khác: Bá Nhan và cuộc chiến bình Tống; Sách ảnh thông sử Trung Quốc; Những vị tể 

tướng trong lịch sử Trung Quốc đều viết rằng Bá Nhan là tướng lĩnh quan trọng trong 

thời kì đầu nhà Nguyên. Là nhà chính trị, nhà quân sự của nhà Nguyên. Từng thống lĩnh 

hơn 20 vạn đại quân chinh phạt Tống. Bá Nhan là một trong những vị tướng được nhà 

Nguyên xem trọng và đã từng mang lại nhiều chiến công cho nhà Nguyên. 

Phạm Nhan trong lịch sử và truyền thuyết Việt Nam với Bá Nhan trong lịch sử 

Trung Quốc có thể là một nhưng cũng có thể là hai nhân vật khác nhau. Bá Nhan là 

nhân vật có thật còn Phạm Nhan là nhân vật truyền thuyết được nhân dân hư cấu, rất 

có thể người Việt chỉ dựa vào Bá Nhan để hư cấu nên nhân vật Phạm Nhan. Tuy vậy, 

dựa vào một số chi tiết về tên gọi, về xuất thân người Tàu, về thời kì mà nhân vật sinh 

sống rất có thể Phạm Nhan và Bá Nhan là một người. Một số tư liệu lịch sử ghi chép 

Bá Nhan là một đại tướng quân đã giúp vua Nguyên đi chinh phạt các vùng đất khác 

nhau. Truyền thuyết về Phạm Nhan của người Việt cũng kể rất rõ ràng về gốc tích và 

hành trạng nhân vật là tướng của nhà Nguyên sang nước ta để xâm lược.  

Truyền thuyết về Phạm Nhan của người Việt luôn kể song hành những câu 

chuyện giữa Phạm Nhan và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, hai nhân vật đại diện 

cho hai chiến tuyến khác nhau. Với người Việt Nam Trần Hưng Đạo là anh hùng cứu 

quốc, còn Phạm Nhan là kẻ thù xâm lược. Ở mỗi vị trí khác nhau, hình ảnh người anh 

hùng hay tên tướng giặc được nhân dân khắc họa qua trí tưởng tượng để bày tỏ tình cảm 

và nguyện vọng của mình. Với Hưng Đạo Vương nhân dân bày tỏ niềm mến yêu, kính 

trọng và cả sự biết ơn vô bờ. Còn Phạm Nhan luôn được nhân dân nhắc tới với niềm 

căm hận và ngọn lửa oán hờn. Truyền thuyết là một thể loại tự sự đặc sắc của văn học 

dân gian được xây dựng từ nhu cầu thiêng hoá thực tại và tôn vinh lịch sử của kí ức 

cộng đồng. Ý thức về cội nguồn, niềm tin vào sự hào hùng của lịch sử, niềm tin vào sự 

bất tử của các anh hùng dân tộc, niềm tin vào những miền thiêng liêng của đời sống tâm 

linh đã được nhân dân ta từ đời này sang đời khác, gửi gắm vào truyền thuyết. Truyền 

thuyết về Phạm Nhan giúp cho chúng ta nhận diện lịch sử đa chiều hơn, ở đó có cả thiện 

và ác, chính và tà. Tác giả dân gian xây dựng hình tượng nhân vật bằng cách hình tượng 
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hóa và kỳ ảo hóa các nhân vật lịch sử theo quan điểm và ước mơ của mình. Và tùy theo 

thái độ yêu ghét đến mức quyết liệt của mình, nhân dân đã sử dụng các yếu tố ly kì, 

huyền thoại, những chi tiết bịa đặt một cách hợp lí để xây dựng nhân vật theo đúng suy 

nghĩ của mình, theo đúng điều mình mong ước. Với tình cảm tin yêu, kính phục những 

người anh hùng dân tộc, thì từng hành động, từng chi tiết nhỏ cũng có thể được nhân 

dân truyền thuyết hóa với một vẻ đẹp lung linh. Cũng tương tự như vây, với lòng căm 

thù quân xâm lược, nhân dân mặc sức để trí tưởng tượng của mình hả hê nhìn bọn giặc 

như một lũ ma quỷ bẩn thỉu rơi vào sự thất bại nhục nhã. 

2.2.  Nhân vật Phạm Nhan trong truyền thuyết 

2.2.1. Tên gọi Phạm Nhan 

Qua hệ thống truyền thuyết khảo sát được, cùng thực tiễn điền dã dân gian, 

chúng tôi thấy có những tên gọi khác nhau cùng để chỉ về Phạm Nhan. Căn nguyên 

của những tên gọi đó là gì, ý nghĩa của mỗi cách gọi tên khác nhau là điều mà nhiều 

người còn băn khoăn. Về nhân vật Phạm Nhan, truyền thuyết được nhắc tới với các 

danh xưng như: Phạm Nhan, Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Nhan. Phổ biến nhất, khi nhắc 

tới nhân vật này là tên gọi Phạm Nhan. Hai chữ “Phạm Nhan” cũng có nhiều cách lí 

giải khác nhau, thông qua đó thể hiện trực tiếp bản chất của nhân vật. Thứ nhất, Phạm 

Nhan được hiểu là họ - tên của nhân vật; Thứ hai, là danh xưng chung cho những thần 

sông nước; Thứ ba, là cách để gọi tên tội ác của nhân vật. 

Khi hiểu Phạm Nhan là họ và tên của nhân vật, có nghĩa Phạm là họ, còn Nhan 

là tên. Tuy nhiên, có 10/29 truyền thuyết kể về Phạm Nhan đều có nhắc tới tên thật của 

nhân vật này là Nguyễn Bá Linh. Nhân vật được giới thiệu có gốc tích, lai lịch cụ thể: 

mẹ người làng An Bài, Đông Triều; cha là thương khách người Phúc Kiến - Quảng 

Đông (Trung Quốc). 1/29 truyền thuyết kể cha Phạm Nhan tên là Nguyễn Bá Quang. 

Hai truyền thuyết kể rằng Phạm Nhan là con của một người con gái họ Nguyễn, quê ở 

Đông Triều. Như vậy, theo lẽ thông thường nếu Phạm Nhan theo họ bố hoặc mẹ đều là 

họ Nguyễn. Vậy giữa tên gọi Nguyễn Bá Linh và Phạm Nhan có sự liên kết đặc biệt 

nào? Có 6/29 truyền thuyết cho rằng Bá Linh là tên thật của nhân vật này, và sau khi 

sang Trung Quốc theo học thi đỗ Tiến sĩ mới lấy tên chữ là Phạm Nhan. Theo đó 

Phạm Nhan là tên chữ của Nguyễn Bá Linh, sau khi hắn đi thi và ra làm quan. Như 

vậy, chữ Phạm trong “Phạm Nhan” sẽ không được hiểu là họ của nhân vật, mà nên 

hiểu là tên chữ, hay tên hiệu mà người xưa hay đặt. Trong đó chữ Phạm (范) được lấy 
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theo nghĩa là khuôn mẫu, mực thước; chữ Nhan (顏) trong từ nhan sắc. Như vậy tên 

chữ Phạm Nhan có nghĩa là vẻ đẹp khuôn mẫu, chuẩn chỉ. 

Cách lí giải thứ hai về tên gọi Phạm Nhan là danh xưng chung cho những thần 

vùng sông nước. Như đã dẫn trong mục 1.2.1, Tạ Chí Đại Trường khẳng định: “Phạm 

Nhan là một nhan bị tội. Từ nhan hẳn là danh xưng của thần nói chung ở vùng này, 

vùng sông nước của xã An Bài mà Thần được hưởng sự thờ cúng của đám dân chài 

lưới ở đó… Điểm nổi bật có vẻ là yếu tố trung tâm là “thần đi khắp nước để tìm hút 

máu” (đàn bà). Ông còn đưa ra giả thiết: “Điều đáng chú ý là vùng Đông Triều xưa có 

xã An Bài, cũng bao gồm xã An Sinh, đất phong cho cha Trần Quốc Tuấn, Trần Liễu 

không phải để bù việc mất vợ mà như là với tính cách trưởng tộc, vì đất An Sinh là 

quê của họ Trần. Và họ Trần gốc dân chài hẳn có lúc cũng thờ thần Nhan”. Đồng quan 

điểm nhan là cách gọi thần sông nước giáo sư Trần Quốc Vượng đã phân tích: từ nhan 

có thể là biến âm của từ ma - nậm (nậm là nước, ma-nậm là ma dưới nước và thành 

nhan. Như vậy, “nhan” có nghĩa là ma quỉ dưới nước. Tâm thức những người dân 

chài, dân sông nước thường chịu sự chi phối của nhan. Dân gian hình dung bất cứ con 

sông nào, dòng nước nào cũng luôn có một thế lực đe dọa công việc làm ăn, sức khỏe, 

và sự sống còn của con người. Cái sức mạnh bí ẩn vô hình đã được con người vật chất 

hóa thành một nhân vật cụ thể: giặc Phạm Nhan. 

Cách lí giải thứ ba, Phạm Nhan là tội ác của nhân vật này với những hệ lụy mà 

nhân vật gây nên sau khi chết dưới tay kiếm của Hưng Đạo Vương. Theo Từ điển 

Trích dẫn: 犯 (phạm) có nghĩa là xâm lấn, động chạm; 顏 (nhan) là dáng mặt, vẻ mặt. 

Phạm nhan là xâm phạm, động chạm vào dáng vẻ, nhan sắc. Về cách hiểu này, chúng 

tôi thấy sự hợp lí khi liên quan đến những truyền thuyết có kể về căn bệnh mà người 

phụ nữ mắc phải có tên là bệnh Phạm Nhan. Chuyện kể về việc trước khi chết, nhân 

vật này hỏi Hưng Đạo Vương: Ngài cho tôi ăn món gì? Căm phẫn trước những việc 

làm quái ác của kẻ dẫn giặc về dày xéo quê mẹ, Hưng Đạo Vương đã tức giận mà nói 

rằng: cho mi ăn máu đẻ của đàn bà. Vì vậy mà sau khi chết, hắn luôn tìm phụ nữ để 

tác oai tác quái, hoành hành gây bệnh. Nhất là đàn bà sau khi mới sinh nở nếu có 

việc phải đi qua chỗ mà Phạm Nhan bị hành hình thì sẽ bị bắt vía, hút hết máu, gầy 

mòn dần cho đến chết. 

Ở Trung Quốc, khi tìm hiểu về nhân vật này, chúng tôi thấy còn có tên gọi là 

Bá Nhan. Bá Nhan là một trong 15 vị tướng của Mông Cổ, tên gọi này được ghi chép 
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trong các tư liệu lịch sử. Trong đó chữ Bá (伯) có nghĩa là tước vị hàng thứ ba trong 5 

tước - công, hầu, bá, tử, nam, thời phong kiến. 

Như vậy về tên gọi chúng ta có thể thấy nhân vật có nhiều cách gọi khác nhau. 

Một trong những lí do tạo nên nhiều cách gọi tên như vậy là do đặc trưng truyền 

miệng và tính dị bản của văn học dân gian nói chung, truyền thuyết nói riêng. “Phạm 

Nhan” nên được nhìn nhận từ góc độ một biểu tượng với nhiều lớp văn hóa chồng xếp: 

văn hóa gốc (một lực lượng tự nhiên ở vùng sông nước có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe 

cư dân đặc biêt phụ nữ); một lớp văn hóa bồi đắp (một kẻ dâm đãng do liên quan đến 

bệnh phụ khoa) hay lớp văn hóa muộn hơn: một kẻ xâm lược do gắn bó với vùng chiến 

trận. Tên gọi Phạm Nhan phổ biến trong đời sống văn hóa, văn học dân gian của người 

Việt. Phạm Nhan có nội dung lí giải về sự gây họa của nhân vật này trong dân gian. 

Lâu dần được sử dụng như cách gọi tên riêng. Trong luận án chúng tôi sử dụng cách 

gọi Phạm Nhan để chỉ đối tượng nghiên cứu. 

2.2.2. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm nhân vật 

Hầu hết những nhân vật truyền thuyết đều có đặc điểm xuất thân một cách kì lạ. 

Sự ra đời của những nhân vật chính diện luôn được nhân dân thiêng hóa với nguồn gốc 

thần thánh. Chính xuất thân thiêng liêng, sự ra đời kỳ ảo đó tạo nên những dự báo cho 

hành trạng, công tích của họ sau này. 

Về sự ra đời của Đức Thánh Trần, truyền thuyết kể rằng: Trần Hưng Đạo là con 

trai An Sinh vương Trần Liễu, vốn là một vị thiên thần tinh vàng tướng ngọc Thanh 

Tiên Đồng Tử, theo lệnh Ngọc Hoàng xuống đầu thai vào gia đình thân vương. Khi 

Ngài được sinh ra trong nhà hào quang tỏa sáng, hương thơm ngào ngạt. 

Cũng ra đời kì lạ, nhưng không có màu sắc thiêng, Phạm Nhan có lẽ xuất hiện 

cùng thời điểm với Trần Hưng Đạo, được truyền thuyết lưu lại: Vào thời kì đầu của 

nhà Trần, ở đất Nam Định có một người tên là Nguyễn Sĩ Thành đã chết, tự nhiên 

sống lại kể chuyện ở trên trời rằng: ở vùng Đông Triều tỉnh Hải Dương có người con 

gái họ Nguyễn, vợ của một thương khách ở Phúc Kiến, mơ thấy giao hợp với giao 

long, đẻ ra một kẻ về sau sẽ gây loạn ở đất nước ta. Thượng đế nghe tin, bèn cho 

Thanh Tiên đồng tử xuống phương Nam trừ họa giúp dân lành. Thanh Tiên đồng tử 

đầu thai làm con của An Sinh Vương Trần Liễu và Thiệu Đạo quốc mẫu, xuống trần 

được đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Còn mối hiểm họa của dân tộc, do người con gái họ 
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Nguyễn sinh ra kia chính là tên giặc Phạm Nhan. Cùng là môtip nằm mộng nhưng hai 

con người, hai số phận và tính cách khác nhau. Một kẻ sinh ra đã là nghiệt chủng, 

được báo trước sẽ gây họa cho nước Nam, một người sinh ra để kinh bang tế thế làm 

rạng rỡ cho nước nhà. Đức Thánh Trần ra đời sau giấc mơ của một vị quốc mẫu khi 

thấy một đồng tử mặc áo xanh xin nguyện đầu thai làm con và giấc mơ của một đạo sĩ 

khi chiêm tinh thấy có sao rơi về phương Nam. Còn Phạm Nhan ra đời sau giấc mộng 

giao hợp với giao long của người con gái họ Nguyễn, là vợ của một thương khách 

người Phúc Kiến. 

Trong quá trình sưu tầm, điền dã chúng tôi tìm thấy ba mươi truyền thuyết về 

Phạm Nhan, nhìn chung các truyền thuyết đều gặp nhau ở môtip về sự ra đời kì lạ của 

nhân vật này. Có truyền thuyết nói rằng Nguyễn Bá Linh là con của một người lái 

buôn người Quảng Đông - Trung Quốc, mẹ người An Bài - Đông Triều. 

Có 4 bản kể nói rằng mẹ Bá Linh bị vua Thủy Tề trêu ghẹo, một lần bà đi mò 

cua ở biển thấy con rắn quấn vòng quanh chân và sau đó bà về mang thai, sinh ra 

Nguyễn Bá Linh. 

Môtip về sự ra đời kì lạ của nhân vật Phạm Nhan có liên quan đến chi tiết nằm 

mộng. Một người phụ nữ vùng Đông Triều nửa đêm nằm mộng thấy giao hợp với giao 

long; một người phụ nữ dan díu với vua Thủy Tề; một người phụ nữ bị Long Vương 

trêu ghẹo… Những chi tiết đồng nhất này cho thấy Phạm Nhan có nguồn gốc từ nước. 

Sự ra đời của nhân vật này đều có những chi tiết báo trước về một kẻ được sinh ra đã 

là mầm mống gây loạn cho đất nước. Đó cũng chính là dụng ý của tác giả dân gian khi 

tạo nên một sự ra đời khác biệt đối với một nhân vật đặc biệt và dự báo trước cho 

những hành trạng của nhân vật sau này. 

2.2.3. Hành trạng nhân vật 

Hành trạng của nhân vật truyền thuyết có liên quan mật thiết đến đặc điểm xuất 

thân. Nếu nhân vật được ra đời trong những biểu hiện kì diệu như bầu trời bỗng tỏa 

ánh hào quang hay hương thơm bay ngát một vùng thì ắt sẽ là những người có quý 

tướng, thiên phúc. Hành trạng của những nhân vật như vậy, nam sẽ là những đấng kinh 

bang tế thế, nữ là những tuyệt sắc giai nhân, tài đức vẹn toàn. Cuộc đời của họ sẽ 

mang lại niềm vui, an lạc và hạnh phúc cho nhân dân. Ngược lại, với những kẻ sinh ra 

đã lỗi đạo có hoàn cảnh xuất thân kì dị sẽ báo trước một cuộc đời đầy tội lỗi, chuyên 

gây nên những ai oán sầu hận cho nhân gian. Trần Hưng Đạo và Phạm Nhan là đại 

diện tiêu biểu cho hai hiện tượng nói trên. 
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Trần Hưng Đạo có xuất thân từ tiên giới, là Thanh Tiên Đồng Tử giáng sinh. 

Mục đích xuống trần của ông là trừ yêu diệt họa, cứu giúp nhân dân. Truyền thuyết 

dân gian khắc họa hình tượng nhân vật vừa là một thần tiên giáng hạ, vừa là một võ 

tướng giỏi cầm quân xông pha trận mạc, vừa là nhà chính trị đa mưu túc kế, biết địch, 

biết ta. Phải chăng linh dị núi sông đã hun đúc và kết tinh khí phách dân tộc trong con 

người Trần Hưng Đạo. Hành trạng của Đức Thánh Trần gắn với nơi tuyến đầu trận 

mạc. Cuộc đời của Ngài là cuộc đời của người anh hùng giải phóng dân tộc. Chiến 

công diệt giặc Nguyên - Mông là sự hợp sức của toàn quân, toàn dân, cùng tài thao 

lược của vị tổng chỉ huy quân sự Hưng Đạo Đại Vương. 

Phạm Nhan ngay từ khi sinh ra đã được dự báo là kẻ xấu, gây nhiễu nhương 

phiền hà cho đất Nam. Phạm Nhan là kết quả của sự dan díu giữa người phụ nữ họ 

Nguyễn, quê ở Đông Triều với giao long. Có truyền thuyết kể rằng cha Phạm Nhan là 

người Phúc Kiến - Trung Quốc. Sách Việt điện u linh chép: “Thời kì đầu của nhà 

Trần, ở địa phận Sao Dực, Sao Chẩn có dải khí trắng bốc lên, thần Tản Viên thấy thế 

đoán sắp tới sẽ có nạn ngoại xâm bèn tâu Thượng đế. Thượng đế bèn hỏi: Ai vì trẫm đi 

quét dải khí trắng đó sẽ cho mang theo Phi thiên thần kiếm, cờ ấn, tam bảo của Lão tử, 

ngũ tài của Thái công giáng hạ vào nhà Thân vương làm danh tướng, khi hóa trở thành 

phúc thần không? Sau đó Thanh Tiên Đồng Từ xin đi”[45]. Như vậy, sự ra đời của 

Phạm Nhan và sự ra đời của Trần Hưng Đạo có mối liên quan mật thiết với nhau. 

Phạm Nhan vốn là dải khí trắng mang điềm xấu còn Hưng Đạo Vương chính là Thanh 

Tiên Đồng Tử mặc áo xanh xuất hiện để diệt trừ dải khí trắng đó. 

Từ sự ra đời kì lạ đến khi lớn lên, trưởng thành và chết đi của nhân vật Phạm 

Nhan đều cho thấy những biểu hiện của đứa trẻ ngỗ nghịch, của kẻ bán nước hại dân, 

của ác thần ám ảnh trong dân gian. Nguyễn Bá Linh có một tuổi thơ tại quê mẹ không 

mấy bình yên, ngay từ bé đã hắn đã có tính xấu là thích rình con gái trong làng tắm. Bá 

Linh lớn lên là một đứa trẻ ngỗ nghịch, cả dân làng đều không ưa. Rồi Linh bỏ đất 

Việt, sang Trung Hoa, dùi mài kinh sử, thi đỗ tiến sĩ. Lâu năm chuyên tâm nghiên cứu 

chước thuật, phù phép ma quỷ, luyện khí, luyện công, Linh có tài biến hóa khôn cùng. 

Khi vào trong cung chữa bệnh, Linh đã dùng tà thuật chuyên thôi miên các cung nữ 

làm chuyện dâm ô, vẽ bùa, vẽ các hình thù kì quái lên chỗ kín cung nữ, sờ soạng trong 

đêm tối, thông dâm một lúc với nhiều người. 

Lời đồn đại những hình thù kì quái trên thân thể cung nữ lan đi, việc dâm ô lộ 

ra. Một đạo sĩ cao tay được bí mật nhập quách thành. Sau ba sáu ngày hết một kỳ Địa 
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sát, Bá Linh bị phát giác. Triều đình chiếu tội trảm quyết. Linh cầu xin vua Nguyên 

cho đáo công chuộc tội. 

Linh tâu rằng, hắn vốn sinh ra ở nước Việt, thông thạo tiếng người lương dân, 

nhận rõ đường đi ngõ ngách, xin nhận làm hướng đạo cho quân Nguyên. Hốt Tất Liệt 

chấp thuận cho Linh tham gia vào quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, sang 

xâm lăng Đại Việt để có cơ lập công. Lại còn cho Linh tùy ý dùng tà thuật, cốt là trừng 

trị được dân chúng nước sở tại. 

Linh đi, cầm lửa trong tay, mang nước phép đen trong bầu, rước voi về giày mả tổ. 

Linh dẫn đoàn quân thủy xâm lăng dọc theo đường mép biển Đông, tiến vào đánh phá Đại 

Việt. Binh thuyền giặc tiến qua cửa Vạn Ninh, Móng Cái, rồi vào đến cửa An Bang, 

Quảng Yên. Linh tận sức giúp đội quân viễn chinh, dùng tà thuật gây thật nhiều tội ác. 

Như vậy, hành trạng của nhân vật Phạm Nhan gắn liền với những chiêu trò kì 

quái với phụ nữ, và những tà thuật được sử dụng để hại người. Dẫu mang dòng máu 

Việt song lại làm hướng đạo dẫn đường cho quân xâm lược, vậy Phạm Nhan trở thành 

giặc của dân tộc ta. Những đặc điểm hành động, cuộc đời của nhân vật Phạm Nhan hoàn 

toàn phù hợp với dự báo về sự ra đời kì lạ của một nhân vật sẽ gây loạn cho đất nước. 

2.2.4. Về sự tái sinh gây hại 

Thông thường nhân vật trong truyền thuyết sau khi chết đều trở nên bất tử. Dân 

gian mong muốn họ sẽ hòa mình vào hồn thiêng sông núi để vẫn tiếp tục theo dõi và nâng 

đỡ cho những ước mơ của mình. Tuy nhiên, với Phạm Nhan sự tái sinh của nhân vật này 

lại gieo đau đớn, bất hạnh cho con người. Một kẻ khi sống là giặc, khi chết hóa tà chuyên 

làm việc ác. Hưng Đạo Vương đã bắt và diệt được tên giặc Phạm Nhan trong trận Bạch 

Đằng. Hình phạt trảm thành ba đoạn là sự trừng trị xứng đáng cho những tội ác của nhân 

vật này. Nhưng sau khi chết, cái ác đó không mất đi mà thêm một lần nữa vẫn tái sinh để 

gây hại cho nhân gian. Ba phần thân xác của Phạm Nhan bị quăng ba nơi: một đoạn vứt 

xuống đất, một xuống sông và một lên núi. Cái chết không toàn thây của kẻ giặc, sau này 

được dân gian truyền nhau về sự tái sinh của ba đoạn thân xác đó. Đoạn vứt lên rừng biến 

thành con vắt, đoạn xuống sông thành con đỉa, và sau cùng đoạn trên đất là con muỗi. Cả 

ba con vật đều là loài hút máu người. Ba loài vật này là sự hình dung trong khinh ghét, 

oán hận của nhân dân về kiếp tái lai của Phạm Nhan. 

Đặc biệt sau khi chết, Phạm Nhan trở thành khắc tinh của những người phụ nữ 

Việt. Truyền thuyết kể: Khi biết chắc không thể thoát khỏi trước thần uy của Hưng 

Đạo Vương, hắn có hỏi: phải cho tôi ăn gì? Hưng Đạo Vương vô cùng tức giận đã nói 

“Cho mi ăn máu đẻ của đàn bà”. Vì thế sau này hồn Phạm Nhan đi khắp cả nước, gặp 



 

 

68 

người đàn bà nào đẻ, thời ngủ với, hễ người nào phạm phải vía của Bá Linh thì sẽ bệnh 

tật ốm đau mãi, uống thuốc không khỏi. Sự tái sinh của nhân vật này không chỉ ở 

những loài hữu hình như vắt, đỉa, muỗi mà còn ở dạng vô hình mà dân gian vẫn gọi là 

quỷ Phạm Nhan. Đã hơn bảy thế kỉ trôi qua mà hình bóng của con quỷ đội lốt người ấy 

vẫn lẩn quất đâu đây trong những mảnh đời bất hạnh, tại những xóm làng của người 

Việt. Căn bệnh mang tên Phạm Nhan trở thành nỗi ám ảnh đến ghê người của người 

phụ nữ. Kiếp trần ai Phạm Nhan đã khắc vào bia đá lịch sử hình ảnh của tên giặc hại 

nước hại dân, kiếp tái lai Phạm Nhan lại khắc vào bia miệng truyền đời của dân gian 

về một loài quỷ hút máu người không tanh. Tội ác của Phạm Nhan khiến trời đất 

không dung, lòng người phẫn nộ. Tuy nhiên thiện luôn luôn thắng ác, chính ắt sẽ diệt 

tà. Tay kiếm của Hưng Đạo Vương từng chém đứt Phạm Nhan thành ba mảnh, thì hình 

tượng Đức Thánh Trần cũng sẽ át vía được kẻ ác thần tội lỗi này. Với những người 

mắc phải căn bệnh Phạm Nhan quái ác đến kêu cầu ở đền Vạn Kiếp - đền thờ Trần 

Hưng Đạo, đem chiếu mới đổi lấy chiếu cũ ở đền về để nằm và lấy tàn hương ở trong 

đền hòa nước uống thì sẽ khỏi bệnh. 

Phạm Nhan sau khi chết hóa quỷ thần, tái sinh gieo bệnh tật, khổ đau cho con 

người. Điều đó làm cho nhân dân sợ nhưng không khuất phục. Hình tượng Đức Thánh 

Trần như bức tượng đài luôn che chở, phù trợ cho nhân dân. Nhân dân tìm đến với Đức 

Thánh để cầu mong trừ tà, sát quỷ. Như vậy, sự tái sinh của nhân vật truyền thuyết là sự 

kết hợp của quá khứ và hiện tại, hư và thực để tạo nên một chuỗi sự kiện có liên đới với 

nhau. Phạm Nhan sống ác, chết cũng ác. Còn Hưng Đạo Vương sống làm nên chiến 

công hiển hách, chết hóa phúc thần trừ họa, diệt yêu. Dù ma quỷ Phạm Nhan có tác oai 

tác quái cỡ nào thì trước chân mệnh phúc thần cũng là kẻ bại trận, chịu thua. 

2.3.  Cốt truyện Phạm Nhan 

Cốt truyện bao gồm toàn bộ các sự kiện được tạo dựng trong tác phẩm tự sự. Cốt 

truyện bao gồm nhiều yếu tố tạo thành như kết cấu tác phẩm, nhân vật, các môtip, tình 

tiết, yếu tố trần thuật… Nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan, chúng tôi chỉ tập trung 

vào các môtip và kết cấu truyện, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp 

phần làm nổi bật nội dung truyền thuyết Phạm Nhan. 

2.3.1. Những môtip chính trong truyền thuyết Phạm Nhan 

“Môtip là những yếu tố, những bộ phận lớn hoặc nhỏ đã được hình thành ổn 

định bền vững và được sử dụng nhiều lần trong sáng tác văn học nghệ thuật, nhất là 

trong văn học nghệ thuật dân gian”[39]. Môtip cũng là những thành tố có thể biến đổi, 

diễn hóa theo từng thời kì, từng vùng đất, và đặc điểm của từng nhân vật truyền thuyết. 
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Môtip trong truyền thuyết Phạm Nhan cũng nằm trong những dạng thức môtip truyền 

thuyết nói chung. Tuy nhiên do đặc trưng về hình tượng nhân vật có sự khác biệt so 

với những nhân vật truyền thuyết thông thường, Phạm Nhan là nhân vật phản diện nên 

môtip có sự biến đổi khác biệt trong những yếu tố ổn định, bền vững. Phân tích truyền 

thuyết Phạm Nhan chúng tôi chọn 6 môtip tiêu biểu: Môtip ra đời kì lạ; Môtip về tính 

dâm; Môtip về sự hóa thân, gây họa; Môtip khống chế bằng vật đặc biệt; Môtip báo 

mộng; Môtip nuôi âm binh là những môtip có sự xâu chuỗi với các tình tiết cốt truyện. 

Hi vọng rằng sự phân tích của chúng tôi sẽ mang lại những hiệu quả nhất định trong 

việc tái hiện và mô tả truyền thuyết Phạm Nhan một cách hệ thống. 

2.3.1.1. Môtip ra đời kì lạ 

Môtip về sự ra đời kì lạ là một trong những môtip phổ biến trong truyện kể dân 

gian trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Môtip ra đời kì lạ có lẽ bắt nguồn từ thời kì 

thần thoại. Khi quan niệm về sự sinh đẻ chưa rõ ràng, con người tưởng tượng ra rất 

nhiều cách chào đời khác nhau. Từ thần thoại, truyện cổ tích đến truyền thuyết môtip 

này đều được xem như sự mở nút quan trọng tạo nên sự mạch lạc cho cốt truyện. Khi 

phân tích sự diễn hóa của các môtip trong truyện Thạch Sanh, tác giả Nguyễn Bích Hà 

đã liệt kê 10 dạng khác nhau của sự sinh đẻ thần kì trong các truyện cổ: (a) Đứa trẻ ra 

đời do thiên nhiên cảm ứng; (b)Đứa trẻ ra đời do người mẹ ăn hoặc uống phải dị vật; 

(c)Đứa trẻ ra đời do người mẹ uống nước đựng trong dị vật; (d)Đứa trẻ ra đời do 

người mẹ nằm mộng; (e)Đứa trẻ ra đời do người mẹ kết hợp với một con vật nào đó; 

(f) Đứa trẻ ra đời do người mẹ kết hợp với thần linh; (g)Đứa trẻ ra đời do người mẹ 

sinh ra một bọc trứng hoặc một cục thịt; (h)Đứa trẻ ra đời từ một quả cây hoặc từ một 

cây tre, khúc gỗ…; (i)Đứa trẻ ra đời là do được một lực lượng siêu nhiên đầu thai 

hoặc do thần thánh mượn cửa để xuống trần gian; (k)Đứa trẻ ngay từ khi ra đời đã có 

dị tật hoặc là một con vật [35]. Chiếu theo 10 dạng thức ra đời kì lạ của các nhân vật 

trong truyện cổ, chúng tôi thấy sự ra đời của nhân vật Phạm Nhan vừa có những chi 

tiết thuộc dạng thức (d) lại vừa có những chi tiết thuộc dạng thức (e). Nghĩa là sự ra 

đời của Phạm Nhan vừa có chi tiết liên quan đến người mẹ nằm mộng mà thụ thai, vừa 

có chi tiết do người mẹ kết hợp với con vật nào đó. 

Về dạng thức nằm mộng, trong những tư liệu truyền thuyết về Phạm Nhan có 

nhiều câu chuyện nhắc tới chi tiết người mẹ nằm mộng và mang thai:“Một người phụ 

nữ vùng Đông Triều nửa đêm nằm mộng thấy giao hợp với giao long, rồi sau sinh ra 

Phạm Nhan” (Truyền thuyết số 2 - phần Phụ lục). Rất nhiều truyền thuyết của người 

Việt được bắt đầu bằng sự mang thai kì lạ, trong đó nằm mộng là một trong những chi 



 

 

70 

tiết xuất hiện với tần số nhiều. Nói về sự ra đời kì lạ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, truyền 

thuyết kể rằng: “Thái bà chiêm bao được Tây Cung Vương Mẫu cho quả đào thơm. Kể 

từ đó bà có mang, rồi ngày 6 tháng 3 niên hiệu Thiệu Bình (1434) triều vua Lê Thái 

Tông, bà sinh được một bé gái xinh tươi, đặt tên là Phạm Thị Nga”[63]. Một bản kể 

khác kể về sự ra đời của Mẫu Liễu Hạnh, nhưng không phải từ giấc mơ của người mẹ 

mà từ giấc mơ của người cha: “Đêm ấy, Lê Thái Công nằm mơ thấy được người dẫn 

vào một toà cung điện nguy nga…Một nương tử áo hồng mang khay rượu ra, lỡ làm 

rớt chiếc chén ngọc, Ngọc Hoàng nổi giận, phạt trách xuống cõi nhân gian…Giật 

mình tỉnh giấc cũng là lúc vợ ông sinh được một người con gái, trong nhà sực nức 

hương hoa, ông đặt tên con là Giáng Tiên”[63]. Sự ra đời của Hưng Đạo Đại Vương 

cũng có rất nhiều điều thần kỳ. Theo Sự tích Trần Hưng Đạo trong Tổng tập văn học 

dân gian người Việt (tập 5): “Khi sắp sinh Ngài, đức thân mẫu sinh ra Ngài nằm mộng 

thấy đám mây ngũ sắc từ giời mà xuống, đến trước mặt hoá thành đường đi, ở trong 

đường mây ấy lại thấy hai đồng tử, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đỏ, 

người mặc áo xanh cầm cái gậy, người mặc áo đỏ cầm con dao vàng, đánh nhau một 

lúc, người mặc áo đỏ thua chạy, người mặc áo xanh đuổi chém được đầu. Người mặc 

áo xanh trở về thẳng vào bụng đức từ mẫu. Lúc đức thánh mẫu tỉnh ra, mới biết là 

mộng, nói chuyện với đức thánh phụ. Đức thánh phụ có bảo rằng: “Nhà ta phúc hậu 

nên giời cho đấy, tất có thiên thánh giáng trần, điềm sinh thánh kiệt chứ không phải là 

mộng thường nhân”. Sự ra đời của Hưng Đạo Vương có sự liên kết với sự ra đời của 

Phạm Nhan - đối tượng mà chúng tôi đang nghiên cứu. Sự móc nối giữa các truyền 

thuyết về Hưng Đạo Vương với truyền thuyết Phạm Nhan cho thấy đặc trưng liên văn 

bản của văn học dân gian và sự sóng đôi của các cặp nhân vật. Theo giấc mơ của 

Thiệu Đạo quốc mẫu, em bé áo xanh xin đầu thai làm con của bà chính là Thanh Tiên 

Đồng Tử được Ngọc Hoàng phái xuống trần để diệt họa trừ tai giúp dân. Còn đồng tử 

mặc áo đỏ, hay chính là dải khí trắng bốc lên ở địa phận sao Chẩn, sao Dực như trong 

truyền thuyết đã kể, chính là sự đầu thai của Phạm Nhan - kẻ mà Hưng Đạo Vương sẽ 

tiêu diệt như định mệnh trời ban. 

Cùng cho rằng Phạm Nhan là con của giao long, một số truyền thuyết không tái 

hiện chi tiết nằm mộng mà chỉ đề cập đến sự kết hợp giữa người mẹ với một con vật. 

Điểm này khiến chúng ta xếp sự ra đời kì lạ của Phạm Nhan vào dạng thức (e) Đứa trẻ 

ra đời do người mẹ kết hợp với một con vật nào đó, như tác giả Nguyễn Bích Hà đã 

liệt kê. Môtip này chúng ta cũng thường gặp trong một số truyền thuyết. Truyền thuyết 

về Trần Giới, Trần Hà trong truyền thuyết thời Hùng Vương có kể một câu chuyện: 
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“Trong làng có một người họ Trần tên Vĩnh, tuổi đã cao mà vẫn chưa có con. Một hôm 

người vợ ra bến sông tắm có giao long nổi lên phủ quanh mình. Sau về có mang 12 

tháng, đẻ ra một cái bọc nở ra hai người con trai đặt tên là Giới và Hà”. Hai anh em 

Trần Giới, Trần Hà sau này giúp Tản Viên Sơn Thánh đánh quân Thục. Truyền thuyết 

về Thánh Linh Lang được thờ tại đền Thủ Lệ (Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội) cho 

rằng thần nguyên là hoàng tử con vua Lý Thánh Tông với vương phi Hạo Nương. Một 

lần vương phi Hạo Nương đi tắm ở hồ Tây, gặp giao long nổi lên quấn lấy người, từ 

đó mang thai 14 tháng, sinh ra đứa bé có tướng mạo khôi kỳ, lưng có 18 vì tinh tú, 

bụng có chùm sao Bắc đẩu, đặt tên là Hoàng Lang. Như vậy, người mẹ kết hợp với 

một con vật rồi sinh con là một trong những dạng thức quen thuộc trong truyền thuyết 

của người Việt. 

Truyền thuyết nói về sự ra đời của Phạm Nhan là do mẹ của y bị vua Thủy Tề 

trêu ghẹo, một lần bà đi mò cua ở biển thấy con rắn quấn vòng quanh chân và sau đó 

bà về mang thai, sinh ra Nguyễn Bá Linh. Có truyền thuyết lại kể rằng: “Có người đàn 

ông người Hoa chết trong lần đi buôn thuyền, trên sông Bạch Đằng và biến thành một 

loài thuồng luồng đáng sợ. Một hôm mẹ Nhan đi bắt cua, bắt cáy ven bờ sông Cầm, bị 

thuồng luồng quấn chặt chân. Người đàn bà đó về mang thai, và sau sinh ra Phạm 

Nhan”(truyền thuyết số 23 - Phần phụ lục). Ở dạng thức này Phạm Nhan là kết quả 

của người mẹ kết hợp với những loài ở dưới nước như rồng, rắn, thuồng luồng. Theo 

đó Phạm Nhan có nguồn gốc từ nước, tổ tiên chính là các loài thủy quái. Điều này có 

sự hợp lí với cách lí giải tên gọi Phạm Nhan như đã trình bày trong mục 2.2.1. Khi một 

số ý kiến của các nhà nghiên cứu cho rằng tên Nhan dùng để chỉ chung cho loại thần 

quỷ dưới nước. Với những người dân chài họ thờ thần Nhan như thờ thần chủ của 

mình. Sau này Phạm Nhan cũng được thờ tại một số làng chài ven biển ít nhiều có sự 

liên quan đến chi tiết này. 

Ở một số truyền thuyết yếu tố lịch sử đậm hơn màu sắc thần bí, huyền thoại. Sự 

ra đời của Phạm Nhan được kể như một sự xuất thân bình thường của bao người khác: 

Cha người Quảng Đông -Trung Quốc, mẹ quê ở An Bài - Đông Triều. Những truyền 

thuyết này chú trọng tới sự xuất thân gốc Tàu của Phạm Nhan. Chi tiết được kết nối 

với chuỗi hành động dẫn giặc về dày xéo quê mẹ của nhân vật này. 

Trong quan niệm của nhân dân, những địch nhân hào kiệt thường có xuất thân 

phi thường. Bởi vậy liên quan tới sự ra đời của họ luôn có những chi tiết mang màu 

sắc huyền thoại, thần kỳ. Những trường hợp của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh 

Trần Hưng Đạo, anh em Trần Giới, Trần Hà, hay Thánh Linh Lang trong những truyền 
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thuyết kể trên đều là những nhân vật có chiến tích phi thường. Sự ra đời của họ luôn 

báo trước những phúc lành sau này. Ngược lại, sự ra đời kì lạ của Phạm Nhan lại cho 

thấy những điều không hay về một kẻ được sinh ra sẽ gây loạn cho đất nước. Cùng 

trong một dạng thức nhưng những tình tiết cụ thể trong mỗi truyền thuyết về Phạm 

Nhan đều có những dự báo không lành về hành trạng sau này. Đó cũng chính là dụng ý 

của tác giả dân gian khi tạo nên một sự ra đời khác biệt đối với một nhân vật phản diện 

trong lịch sử cũng như trong truyền thuyết. 

Môtip này xuất hiện trong 3 truyền thuyết nên các chi tiết, tình tiết cụ thể có sự 

khác nhau, bao gồm: 

- Người phụ nữ vùng Đông Triều nằm mộng thấy giao hợp với giao long, rồi 

sau sinh ra Phạm Nhan 

- Thiện đạo quốc mẫu - mẹ của Hưng Đạo Đại Vương nằm mộng thấy 2 đứa trẻ 

một mặc áo xanh, một mặc áo đỏ đánh nhau một lúc. Người mặc áo xanh trở thẳng vào 

bụng đức từ mẫu, còn kẻ mặc áo đỏ kia thua chạy, bị người mặc áo xanh đuổi chém 

đầu chính là Phạm Nhan sau này. 

- Người đàn bà góa bên bến sông Cầm, bị thuồng luồng quấn chặt chân, sau đó 

về mang thai. 

- Ngày hắn chào đời trời nổi giông bão, nước sông vỡ òa, gió thổi như rên xiết… 

 

SƠ ĐỒ: 

         Người mẹ nằm mộng                       Người khác nằm mộng 

  

         Kết hợp với giao long            thấy xuất hiện nhân vật là khắc tinh của dân tộc 

Người mẹ kết hợp với con vật nào đó 

(người mẹ bị thuồng luồng quấn chặt chân) 

 

Người mẹ mang thai 

 

Nhân vật ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt 

(trời nổi giông bão, nước sông vỡ òa, gió thổi như rên xiết) 
 

Môtip sự ra đời kì lạ nằm ở phần đầu cốt truyện Phạm Nhan. Môtip là sự mở 

đầu có tính chất liên kết với các tình tiết cốt truyện diễn ra sau đó. Sự ra đời kì lạ của 

các nhân vật truyền thuyết khá phong phú và thể hiện nhiều quan niệm cũng như nhiều 
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nội dung khác nhau. Sự ra đời kì lạ của nhân vật thường có tác dụng báo hiệu hành 

trạng cuộc đời của nhân vật. Phạm Nhan là một nhân vật ngay từ khi ra đời đã được dự 

báo những điềm không may mắn, mang lại hiểm họa, gây hại cho đất nước. Như vậy, 

môtip về sự ra đời của Phạm Nhan có gắn bó mật thiết với quá trình hoạt động của 

nhân vật tạo nên một kết cấu truyện hoàn chỉnh, khép kín. 

2.3.1.2. Môtip về tính dâm 

Môtip này chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết về nhân vật phản diện. Dâm 

tính là một trong những biểu hiện xấu xa của nhân vật. Môtip về tính dâm trước nay 

chưa được nhắc tới hay tìm hiểu cụ thể. Bởi trong khoa nghiên cứu văn học dân gian 

chưa có công trình nào nghiên cứu những nhân vật dâm ô như một đối tượng độc lập. 

Liên quan đến đề tài luận án, nhân vật Phạm Nhan không chỉ là tên tướng giặc mà còn 

là một kẻ có bản tính dâm loài từ trong trứng nước cho đến khi chết vẫn không từ. Mở 

rộng phạm vi tìm hiểu, chúng tôi thấy còn có rất nhiều truyền thuyết có sử dụng môtip 

về tính dâm để lột tả bản chất của nhân vật. Ở Nghệ An lưu truyền câu chuyện về Ngô 

Bát Ngạo: “Sinh thời hắn là một ông Trạng bên Tàu, văn hay chữ tốt, tài đối đáp ít ai 

bì. Nhưng cái bệnh mê gái của hắn cũng ít ai bì sánh
” 

[32]. Và cũng vì thói dâm ô mà 

hắn bị vua Tàu hạ lệnh chém đầu. Chết rồi, trở thành một con quỉ cụt đầu, hắn lò mò 

trốn sang Việt Nam để tìm người đẹp. Hắn hay rình mò phụ nữ, đàn bà xinh đẹp, làm 

phép tạo gió cuốn họ vào bụi duối rồi giở trò đồi bại. Hắn lang thang khắp nơi, nay 

làm người này ốm, mai làm người kia đau. Cũng là tên giặc Tàu họ Ngô, ở Hải Phòng 

có truyền thuyết về Ngô Văn Ngạo: “Vì tội ham mê tửu sắc, chuyên hãm hiếp những 

người con gái đẹp nên bị triều đình bắt và xử tội xiên dây thép vào cổ tay, chặt đầu vứt 

trôi sông. Xác không đầu trôi đến vùng đất Cam Lộ - Hùng Vương (Hải Phòng)”(ghi 

theo lời kể của sư thầy Thích Diệu Mười trụ trì chùa Cam Lộ). Sau này hồn ma tên 

giặc Tàu họ Ngô lẩn quất trong làng ngoài xóm gây bao phiền nhiễu cho nhân dân. 

Trong đêm tối hắn thường lẻn vào phòng ngủ với những người con gái, phụ nữ đẹp. 

Ban đầu những người này còn tưởng như chồng mình, nhưng sau đó thì thấy ớn lạnh 

mới biết là bị ma ám, ma theo. Rồi những người phụ nữ đẹp ấy mắc bệnh, người thì 

hóa điên, hóa dại, người thì ốm liệt giường, không thuốc thang nào chữa được. Sự tích 

về đền Trầm Một ở huyện Diễn Châu, Nghệ An có kể câu chuyện về anh học trò vì giở 

thói chọc ghẹo, lả lơi “bóp quả đào tiên” của các cô gái mà phải nhận lấy cái án tử 

[32]. Nhân vật Từ Vinh trong truyền thuyết Từ Đạo Hạnh hay là sự tích Thánh Láng 

nổi tiếng là kẻ đam mê sắc dục. Hắn có thói quen lẻn vào nhà các cô gái xinh, kể cả 

những người phụ nữ đã có chồng, thời hóa phép thành diện mạo như chồng của người 
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đó rồi chiếm lấy thân xác của người phụ nữ để thỏa mãn lòng dục. Vợ của Diên 

Thành, là người phụ nữ trẻ tuổi, nhan sắc xinh đẹp khó ai sánh kịp. Những đêm Diên 

Thành hầu vắng mặt, Từ Vinh tàng hình lọt vào buồng của nàng, rồi biến thành chồng 

nàng lên giường giao hoan. Sáng dậy, y lại tàng hình đi ra khỏi cổng trước mắt bọn 

gác. Vì thế, chẳng những cả nhà Diên Thành hầu không một ai biết mà chính người 

đàn bà nọ cũng không ngờ là ngoài chồng mình ra, còn có một người đàn ông thứ hai 

nữa. Xưa nay đàn ông hữu dâm thì nhiều, phụ nữ mà dâm đãng lại là một trường hợp 

đặc biệt. Sự tích về miếu bà Chúa Ngựa ở Hải Dương cho biết, nơi đây thờ một người 

phụ nữ có tính cực dâm. Hễ gặp đàn ông là tư thông, mà không ai đáp ứng xuể được 

lòng dục của bà [43]. Như vậy, có thể thấy môtip về tính dâm lặp lại khá nhiều trong 

truyền thuyết của người Việt. 

Cũng nằm trong môtip này, nhân vật Phạm Nhan mang bản tính dâm từ khi còn 

là một đứa trẻ:“Nhan sinh ra ở ngay bến sông Cầm. Hắn có một tính xấu là thích rình 

bọn con gái trong làng tắm chỗ dưới sông Cầm. Nhan bò ở bờ sông như con mèo rình 

chuột, nấp trong bụi cây nhìn nhưng không rõ lắm. Nhan lặn dưới sông như con rái 

cá. Con rái cá chìm xuống ngay chỗ có những đứa con gái đang tắm, tay chạm vào 

bầu vú căng nhọn như mầm măng mới nhú” (truyền thuyết số 20). Lớn lên theo cha về 

Tàu học hành, đỗ tiến sĩ triều nhà Nguyên, lại cao tay phù thủy, có phép tàng hình biến 

hóa. Thường vào cung trị bệnh cho các cung nữ, rồi thường biến hóa thành con gái, lẻn 

vào cung tư thông với cung nhân. Sau này theo vó ngựa của quân Nguyên sang nước 

ta, Phạm Nhan vẫn chứng nào tật ấy. Tính xấu không bỏ được. Bản tính dâm đãng ấy 

ngay cả khi hắn chết đi vẫn còn vương vất mãi, gây nên bao khổ sầu bi oán cho nhân 

dân, đặc biệt là những người phụ nữ. Phàm là phụ nữ hễ bị Phạm Nhan bắt vía sẽ vàng 

vọt xanh xao, đau ốm liên miên. 

 Môtip về tính dâm xuất hiện trong 6 truyền thuyết, đây là mô tip nằm ở phần 

phát triển của cốt truyện khi bản chất xấu xa của nhân vật đã được bộc lộ. Môtip gồm 

những hành động, sự kiện như sau: 

- Phạm Nhan ngay từ bé đã có tính xấu thích rình bọn con gái trong làng tắm ở 

sông Cầm 

- Phạm Nhan lớn lên sống ở triều nhà Nguyên, thường vào cung trị bệnh cho các 

cung nữ, rồi biến hóa thành con gái, lẻn vào cung tư thông với cung nhân. 

- Khi Phạm Nhan cùng Thoát Hoan sang đánh chiếm nước ta, hắn thường lẻn đi 

khắp vùng gặp cô gái nào đẹp hút hồn thời bắt lấy làm nhục. 



 

 

75 

- Sau khi chết, Phạm Nhan cùng với hai người nữa hợp thành tam hồn đi khắp 

nơi hễ gặp gái đẹp là trêu ghẹo rồi bày trò ngủ với, khiến cho người ta mang bệnh.  

SƠ ĐỒ: 

                           Nhân vật có tính xấu - tính dâm 

 

                      Thường rình mò, trêu ghẹo, chiếm đoạt phụ nữ 

 

                               Nhân vật đã chết, tính dâm vẫn còn 

 

          Nhân vật hóa ma vẫn tiếp tục giở chiêu trò quấy nhiễu phụ nữ 
 

Môtip về tính dâm đã góp phần làm rõ một phần tính cách của nhân vật Phạm 

Nhan. Môtip này có tính chất riêng lẻ, độc lập tương đối với toàn bộ cốt truyện. Không 

phải là sự phản ánh duy nhất về nhân vật, song khai thác môtip tính dâm, đặt tương 

quan với các truyền thuyết khác có xuất hiện môtip này, chúng tôi nhận thấy đây là 

một môtip quan trọng giúp đánh giá, nhìn nhận trực tiếp về bản chất xấu xa của nhân 

vật Phạm Nhan. 

2.3.1.3. Môtip khống chế bằng vật đặc biệt 

Môtip khống chế bằng vật đặc biệt xuất hiện khá nhiều trong truyền thuyết của 

người Việt, đặc biệt là truyền thuyết về người anh hùng. Để khống chế quân giặc hay 

một thế lực thù địch nào đó, người anh hùng luôn có sự trợ giúp của những vũ khí có 

khả năng đặc biệt. An Dương Vương vì có nỏ thần trong tay nên mới bách trận bách 

thắng, làm quân Triệu Đà nhiều phen kinh hãi. Sau này vua Lê Thái Tổ cũng nhờ có 

thanh kiếm thần Thuận Thiên do Đức Long Quân cho mượn mà đánh tan được 10 vạn 

quân Minh hung bạo. Những vật có khả năng khống chế đối phương thường là những 

vật dụng có nguồn gốc thần tiên (nỏ thần, kiếm thần…) có đôi khi lại là những vật 

dụng bình thường nhưng có khả năng trấn át được kẻ thù. Chỉ ngũ sắc là vật dụng 

mỏng manh, nhỏ bé và hết sức quen thuộc, bình thường trong đời sống hàng ngày, 

nhưng trong một số truyền thuyết những sợi chỉ ngũ sắc ấy lại có sức mạnh khống chế 

không hề tầm thường. Truyền thuyết Từ Đạo Hạnh hay là sự tích Thánh Láng có kể 

câu chuyện: Nhà sư Đại Điên đã dùng chỉ ngũ sắc bày cách cho Diên Thành hầu khống 

chế Từ Vinh - một kẻ đam mê dục sắc (đã dẫn ở mục 2.3.1.2. Môtip về tính dâm). Nhà 

sư đưa cho Diên Thành sợi chỉ ngũ sắc và dặn: “Về đưa sợi chỉ này cho vợ, chờ lúc 

gian tế đến, lẳng lặng buộc vào ngang lưng. Một mặt cho rắc một lớp tro mỏng trước 

cửa buồng, cho người nấp chỗ kín canh gác. Đợi lúc nào thấy có dấu chân giẫm lên tro 

thì đóng ngay cửa lại, dán lá bùa này vào rồi cho người tức tốc đến đây báo tin cho bần 
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đạo. Bần đạo sẽ vì hầu trừng trị con dâm quỷ”. Diên Thành hầu về, làm đúng như lời 

đã dặn. Quả nhiên, một đêm nọ Từ Vinh tàng hình mò tới. Hai tên nô hầu chực đêm ở 

cửa, bỗng nhìn thấy có những dấu chân tiến vào buồng mà không thấy có người, vội 

dán lá bùa lên cách cửa rồi phi báo cho chủ biết. Đêm ấy, Từ Vinh vô tình, không ngờ 

có cạm bẫy đang giương ra chờ mình, nên chỉ một lúc sau người vợ Diên Thành hầu 

đã buộc được sợi chỉ ngũ sắc quanh lưng mà hắn cũng không hay biết gì cả. Nhờ có 

sợi chỉ ngũ sắc mà Từ Vinh dù có tài thuật biến hóa khôn lường cũng hết phương trốn 

tránh. Môtip này đã thể hiện sự sáng tạo trong quan niệm của dân gian về những vật có 

khả năng phi thường có thể khống chế được những thế lực hùng mạnh hay những biến 

ảo khôn lường. 

Trong truyền thuyết về Phạm Nhan thì Hưng Đạo Vương chính là một sức 

mạnh có khả năng khống chế toàn phần đối với tên giặc này. Trần Hưng Đạo giáng 

trần là hiện thân của Thanh tiên đồng tử phụng sự bên cạnh Thái Thượng lão quân, 

phụng mệnh Ngọc Hoàng thượng đế tay cầm ấn son, kiếm bạc giáng xuống trần gian 

cứu giúp đất nước, nhân dân Đại Việt. Để diệt Bá Linh, Hưng Đạo Vương nói: “Ta 

thủa xưa có học được dị thuật, ta lập thành đồ trận gọi là Cửu cung bát quái, lại may 

có một thanh thần kiếm, vậy để ngày mai ta dẫn quân vào thành dàn trận, đánh nhau 

với quân Nguyên, kỳ bắt được yêu nhân mới thôi.”[11]. Cửu cung bát quái đồ, theo 

thuyết âm dương là một hình họa tượng trưng cho ngũ hành bát quái vị phương gồm 

kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và các hướng đông, tây, nam, bắc...với các cung càn: khảm, 

cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Trong đó các cung và phương vị ứng với thực tiễn như 

trời đất hòa hợp vậy. Trời có ngũ hành, đất có ngũ phương, người có ngũ sự, phật giáo 

có ngũ uẩn, nho giáo có ngũ kinh... Đó cũng là lí do mà dùng chỉ ngũ sắc có sức mạnh 

khống chế đặc biệt đến vậy, bởi nó tượng trưng cho quy luật của trời đất. Trong chiến 

trận chống quân Nguyên cũng như công cuộc bắt trói Phạm Nhan, Hưng Đạo Vương 

đã bày trận đồ cửu cung bát quái: “Hưng Đạo Vương bày thành đồ thế, chia quân dàn 

ra 8 cửa, mỗi cửa một sắc cờ, mặt chính Đông cờ xanh, mặt chính Tây cờ trắng, mặt 

chính Bắc cờ đen, mặt chính Nam cờ đỏ, góc Đông Nam dán cờ sắc đỏ trắng, góc Tây 

Bắc dán cờ sắc xanh đen, góc tây Nam dán cờ sắc trắng đỏ, góc Tây Bắc dán cờ sắc 

trắng đen. Mỗi mặt dàn 300 quân, 50 tên kỵ mã cầm cờ, 250 tên bộ tốt cầm khí giới, ở 

chính giữa có một toán quân cầm cờ vàng” [45]. Khi Bá Linh dẫn 500 quân đánh ở 

mặt Đông vào, Hưng Đạo vương cầm thanh kiếm thần, niệm chú mấy câu rồi cầm lá 

cờ vàng phất lên. Tất cả các binh tướng trong trận đồ di chuyển đủ các màu cờ kiếm 

giáo mác sáng lòa khiến Bá Linh không biết đường nào mà đánh, quân sĩ rối loạn và 
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chính hắn cũng bị mất phương hướng sợ hãi phải dùng đến phép độn giáp để biến mất, 

còn 500 quân thì bị chết và bị bắt sống. 

Phạm Nhan được truyền thuyết kể là một kẻ cũng từng học qua chước thuật phù 

thủy, có phép thần thông biến hóa khôn lường, người đang to bỗng dưng thu nhỏ lại, 

hắn có hàng trăm cái đầu chặt đầu này lại mọc đầu khác. Muốn trói được Phạm Nhan 

cần đến chỉ ngũ sắc. Muốn chém được Phạm Nhan cần bôi vôi tôi, phân gà sáp và bồ 

hóng bếp vào thanh kiếm thần của Trần Hưng Đạo thì mới hiệu nghiệm. Ngoài ra 

truyền thuyết về Phạm Nhan còn nhắc đến những vật có khả năng khống chế ác khí 

Phạm Nhan đó là chó đen, mèo đen, dê đen, máu của chúng ô uế, khi tẩm máu của 

những con vật này vào đầu mũi tên ngọn giáo thì pháp thuật của Phạm Nhan sẽ mất 

linh, đồng thời âm binh của giặc sẽ hiện nguyên hình.  

 Diệt giặc Phạm Nhan có sự hợp sức đồng lòng của toàn dân (đại diện là bà lão 

hàng cơm); toàn quân (đại diện là tướng quân Yết Kiêu thân chinh xuống thuyền dùng 

chỉ ngũ sắc bắt trói Phạm Nhan) và sức mạnh của thần uy Hưng Đạo Đại Vương (vốn 

là Thanh Tiên Đồng Tử giáng trần), lại thêm thanh kiếm thần do Tiên Mẫu ban tặng. 

Môtip này khẳng định sức mạnh của quần chúng, sức mạnh của trí tuệ nhân dân, đặc 

biệt chứng tỏ sự tôn vinh của nhân dân đối với người anh hùng tài ba Hưng Đạo Đại 

Vương người kết tinh sức mạnh và trí tuệ của nhân dân. Thể hiện quan niệm của nhân 

dân chính luôn luôn thắng tà, thiện luôn luôn thắng ác. Phạm Nhan dù có ác ghê gớm 

đến đâu cũng bị khuất phục bởi sức mạnh của chính nghĩa, trong đó có sự giúp sức 

không nhỏ của những vật đặc biệt như chỉ ngũ sắc, thanh kiếm thần… 

Trong truyền thuyết, nhân vật Phạm Nhan là nhân vật bị khống chế. Phạm Nhan 

xuất hiện với tư cách là nhân vật phản diện, nhân vật ác cần bị khống chế và trừng trị. 

Môtip khống chế bằng vật đặc biệt này xuất hiện song song hai tuyến nhân vật: chính và 

tà, thiện và ác. Người có khả năng khống chế và điều khiển các vật khống chế phải là 

người có pháp lực mạnh, đứng trên chính nghĩa để diệt trừ tà đạo. Đức Thánh Trần Hưng 

Đạo có khả năng chém quỷ, trừ tà nhờ sự trợ giúp của thanh kiếm thần, của trận đồ bát 

quái và các vũ khí dân gian khác. Môtip bao gồm một số hành động (sự kiện) như sau: 

- Sự xuất hiện (ra đời) của người anh hùng có xuất thân thần tiên - Trần Hưng Đạo 

- Sự xuất hiện và tác quái của ác tà Phạm Nhan 

- Sự giáp mặt và giao chiến giữa người anh hùng và kẻ tà đạo xâm lược 

- Người anh hùng sở hữu trong tay vũ khí thần tiên, kết hợp với các vũ khí dân gian 

- Nhân vật ác tà Phạm Nhan bị tiêu diệt 

 



 

 

78 

SƠ ĐỒ: 

  Sự ra đời của người anh hùng          Sự xuất hiện của nhân vật ác tà 

 

 Nhân vật có pháp lực thần tiên              Nhân vật có phép phù thủy  

 Có khả năng diệt yêu trừ họa             Có khả năng biến hóa khôn lường 

 

  Sự trợ giúp của những vật có khả năng đặc biệt  

 (thanh kiếm thần, trận đồ bát quái, chỉ ngũ sắc,  

  phân gà sáp, bồ hóng bếp, vôi trắng, 

  máu dê, máu chó, máu mèo đen…) 

                                                           nhân vật ác bị khống chế sức mạnh 

 

                                                                     kết cục bị tiêu diệt 

Môtip khống chế bằng vật đặc biệt thể hiện quan niệm của dân gian: bất cứ tà 

thuật nào cũng có thể khống chế được, mặc dù không phải ai cũng làm được điều đó. 

Người có khả năng điều khiển thần vật để khống chế cái ác, cái xấu phải là người đại 

diện cho trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. Đặc biệt môtip này không thể thiếu những 

yếu tố mang màu sắc thần bí, góp phần làm cho cốt truyện thêm li kì, hấp dẫn. 

2.3.1.4. Môtip về sự tái sinh, gây họa 

Môtip tái sinh có nguồn gốc từ thuyết luân hồi của Phật giáo. Học thuyết tái 

sinh trong Phật giáo được đề cập đến qua việc đầu thai hoặc luân hồi. Việc tái sinh này 

không nhất định phải thành một con người mà vào một trong sáu cõi. Sáu cõi luân hồi 

bao gồm: thiên, a tu la, nhân, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Theo quan niệm của đạo 

Phật thì sự tái sinh này được quyết đinh bởi nghiệp lực, với thiện nghiệp thì sinh vào 

cõi tốt còn ác nghiệp thì bị sinh vào cõi xấu. 

Thông thường trong truyền thuyết chúng ta thường bắt gặp sự tái sinh kì lạ của 

nhân vật. Với các nhân vật anh hùng, sự tái sinh của họ hợp với quy luật của trời đất, 

thuận với nguyện ước của nhân dân. Dù thân không còn tại thế nhưng họ vẫn có thể tự 

luân hồi bằng chính năng lực của mình. Kiếp tái sinh của những nhân vật anh hùng 

thường là những con vật cao quý, vóc dáng thần tiên. Hai anh em Thiện, Quang thời 

Hùng Vương, sau khi giúp vua đánh giặc, trời bỗng tối tăm mịt mùng, sóng cuộn ầm 

ầm, hai ông hóa thành hai con Giao long rồi cuốn theo dòng sông và biến mất. Sự tích 

Nam Hải Tạo Lực đại vương kể về người anh hùng tên là Hùng Tuệ là một trong 

những người con của Lạc Long Quân, có công giúp Lý Nam Đế diệt nhà Lương. Sau 
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khi diệt giặc về đến làng Cao Mại, bỗng mây gió nổi lên, ông hóa thành con rắn xanh 

dài hơn mười thước, trườn xuống sông tự hóa. Hay truyện về Luy Ông là người anh 

hùng được sinh ra từ giấc mộng về ngôi sao lớn. Lớn lên có công dẹp giặc ngoại xâm, 

sau này hóa thành một ngôi sao lớn bay vào không trung .v.v... 

Đối với các nhân vật phản diện, sự tái sinh của họ là một điều không ai mong 

muốn. Bản chất xấu xa của họ vốn không mất đi mà sẽ được chuyển thể sang một dạng 

ác độc khác tương tự. Dân gian tưởng tượng và lí giải những con vật được coi là kiếp 

tái sinh của các nhân vật phản diện thường có hình dạng xấu xí, đặc tính đáng ghét. 

Trong kho tàng truyện cổ của người Việt có rất nhiều câu chuyện kể về sự tái sinh này. 

Sự tích con muỗi kể về sự bội tình, không chung thủy của người vợ, sau này chết đi 

biến thành con muỗi, sống được nhờ việc đi hút máu của người khác. Hay truyện Sự 

tích con khỉ giải thích loài vật có hình dạng xấu xí, mặt mũi nhăn nheo, lông lá đầy 

người, đằng sau có đuôi chính là sự hóa thân của cả họ nhà lão trưởng giả độc ác. 

Phạm Nhan sau khi bị Hưng Đạo Vương chặt làm ba khúc. Khúc chân vứt lên 

rừng biến thành con vắt; khúc đầu vứt xuống sông thành con đỉa; khúc thân vứt lên bờ 

thành con muỗi. Cả ba con vật đều là những loài hút máu người, là những con vật mà 

nhân dân vô cùng căm ghét, ghê tởm và khinh bỉ. Với ba đoạn thân thể được quăng 

đến ba nơi khác nhau: trên rừng, dưới biển và trên mặt đất sau này hiện hình thành ba 

loài vật đặc trưng cho miền núi, miền biển và đồng bằng, cho thấy tội ác của Phạm 

Nhan có mặt ở khắp nơi trên đất nước ta. Đây cũng là chi tiết phù hợp với truyền 

thuyết kể về hành tẩu sau khi chết của Phạm Nhan, đi khắp nơi để hoành hành, quấy 

nhiễu. Đồng thời khẳng định nỗi ám ảnh mang tên Phạm Nhan là nỗi sợ hãi, niềm căm 

phẫn chung. Sự tái sinh của Phạm Nhan giống như một điều tất yếu theo quan niệm 

của nhân dân về sự di căn của cái ác từ kiếp này sang kiếp khác. Một lần nữa khẳng 

định tội ác không thể dung tha của nhân vật này. Với bản tính ác độc, lại ham mê sắc 

dục cái chết không xóa được những tội lỗi mà hắn gây ra. Sự trở lại trong hình hài của 

những con vật xấu xí, đáng ghét là sự kéo dài thêm bản chất xấu xa, bẩn thỉu và tanh 

hôi của tên giặc khát máu. Phạm Nhan sau khi chết cũng hiển, nhưng không phải để 

phù trợ như trong môtip về phúc thần. Phạm Nhan hiện thân trong những bóng ma, 

những con quỷ không đầu đi khắp nơi để trêu ghẹo đàn bà, phụ nữ. Hồn Phạm Nhan 

gặp người đàn bà nào đẻ, thời ngủ với, hễ người nào phạm phải vía của Nhan, sẽ đau 

ốm liên miên, uống thuốc không khỏi. 

Người Nùng còn lưu truyền câu chuyện ám ảnh về phi Phạm Nhan: “Sau khi bị 

Hưng Đạo Vương chặt làm ba đoạn, hồn vía Phạm Nhan đã kịp bay lên núi và tiếp tục 
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về hại dân dưới dạng ma nên dân gian vẫn gọi là “Phạm Nhan slam tòn” (Phạm Nhan 

ba đoạn)”(truyền thuyết số 9). Việc thờ phi Phạm Nhan còn được lưu truyền từ đời này 

sang đời khác. Tổ tiên có phi Phạm Nhan thì con cháu cũng có. Phạm Nhan sẵn sàng 

hành động theo ý nghĩ của chủ. Chủ ghét ai, người đó sẽ bị Phạm Nhan đến cắn làm 

đau đớn và khờ dại đi. Chủ thích con súc vật nào của ai đó, súc vật liền bị Phạm Nhan 

đến cắn cho thật đau, có trường hợp bị cắn chết. Chính vì vậy, người ta rất sợ chơi với 

những người có phi Phạm Nhan. Những người bị dư luận cho là có phi Phạm Nhan 

thường bị mọi người xa lánh và con cái của họ khó dựng vợ, gả chồng. 

Môtip về sự tái sinh, gây hại xuất hiện với tần số nhiều nhất trong truyền thuyết 

Phạm Nhan. Môtip này nằm ở đoạn đời sau của nhân vật, sau khi bị trừng trị, tiêu diệt 

ở cõi trần nhưng tiếp tục có sự tái sinh, hóa thân và trở lại gây hại cho con người. 

Môtip bao gồm các hành động, sự kiện sau: 

- Nhân vật ác bị trừng trị           chết 

- Nhân vật ác chết không toàn thây (bị chặt thành 3 khúc), mỗi khúc vứt ở một nơi. 

- Xác nhân vật ác có sự hóa thân: khúc đầu vứt xuống sông thành con đỉa, khúc 

thân vứt lên bờ thành con muỗi, khúc chân vứt lên rừng thành con vắt (những con vật 

hút máu người) 

- Phạm Nhan hiện thân trong những bóng ma, những con quỷ không đầu đi 

khắp nơi để trêu ghẹo đàn bà, phụ nữ          những người nào phạm phải vía Phạm 

Nhan sẽ đau ốm liên miên, uống thuốc không khỏi. 

                     SƠ ĐỒ: 

Nhân vật chết do bị trừng phạt 

 

     Không mất đi, tiếp tục tìm cách quay lại trần gian 

 

Hóa thành con vật có hại (muỗi, vắt, đỉa)          Linh hồn lẩn quất ở trần gian 

 

                                   Có hành vi ác, làm hại nhiều người 

Như vậy, chúng ta thấy môtip tái sinh trong truyền thuyết Phạm Nhan có sự 

khác biệt với các môtip tái sinh trong truyền thuyết về phúc thần. Sự tái sinh của phúc 

thần một là để vinh công, hai là tiếp tục chức năng phù trợ. Còn sự tái sinh của Phạm 

Nhan với mục đích chính là để tiếp tục gây hại, làm nhiễu loạn nhân gian. Đồng thời 

với sự góp mặt của môtip này, tác giả dân gian muốn thể hiện lòng căm thù đối với 
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nhân vật phản diện. Những người có công trạng, đức hạnh luôn được yêu chuộng, tôn 

kính; còn những kẻ đồi bại, xấu xa sẽ bị bia miệng tiếng đời. 

2.3.1.5. Môtip báo mộng 

Môtip báo mộng là một trong những môtip quen thuộc trong sáng tác dân gian. 

Trong thế giới tâm linh huyền bí, con người luôn tin vào khả năng liên thông với thần 

linh và một trong những cách liên thông phổ biến là mộng. Dân gian thường tin rằng 

qua giấc mộng thần linh sẽ gửi gắm những thông điệp nào đó cho con người. Nói đến 

mộng là nói đến những điều nhìn thấy trong lúc ngủ, những điều ấy thường có chức 

năng báo trước sự hung, cát sắp đến. Truyền thuyết sử dụng dạng thức báo mộng để 

thúc đẩy, dẫn dắt cốt truyện theo hướng li kì, hấp dẫn. Báo mộng trong truyền thuyết 

có một số dạng như mộng mang thai (trước khi nhân vật ra đời) và mộng hiển, báo 

(sau khi nhân vật đã qua đời). Ở đây, chúng tôi tập trung vào môtip báo mộng sau khi 

nhân vật đã qua đời. Dạng thức mộng mang thai đã được nói đến trong mục 2.3.1.1  

khi tìm hiểu về môtip ra đời kì lạ của nhân vật. 

Trong quan niệm của người phương Đông thì giữa cõi sống và cõi chết có mối 

quan hệ khăng khít, mặc dù người sống không thấy được thế giới bên kia. Vì vậy, con 

người thiết lập mối dây liên hệ đặc biệt với thế giới tâm linh thông qua những giấc 

mộng, những linh tính và hoạt động thần giao cách cảm. Trong thế giới của truyền 

thuyết, nhân vật sẽ không mất đi mà luôn ẩn hiện đâu đó, bất tử. Báo mộng là cách mà 

các linh hồn truyền thuyết thông ngôn với thế giới con người. Trong một số truyền 

thuyết, chúng ta thấy môtip giấc mộng thực hiện chức năng báo về cái chết của người 

anh hùng đã tử trận. Sau khi chết những vị chủ tướng tìm về với quê hương mình để báo 

cho bà con dân làng về sự ra đi của mình. Ở Hải Phòng lưu truyền câu chuyện về sự linh 

thiêng của nữ tướng Lê Chân sau khi hóa, một đêm nữ tướng về báo mộng cho dân làng 

nếu sáng sớm hôm sau ra bờ sông thấy có vật lạ nên rước về thờ phụng, nếu không sẽ bị 

Hồng Thiên trách phạt. Dân làng đã đem tảng đá trôi dạt vào bờ về lập đền thờ, từ đó 

được hưởng phúc khí của bà, con cháu đời đời hưng thịnh. Đa số nhân vật truyền thuyết 

là những người có chiến tích, công trạng lớn, sau khi thác hóa họ vẫn tiếp tục phù trợ, 

che chở giúp quốc thái dân an. Đại tướng Bát Nàn thời Trưng Vương sau khi thác hóa, 

được nhân dân lập đền thờ tại Tiên La - Thái Bình. Sau này bà báo mộng giúp vua Lê 

Thánh Tông chinh phạt Chiêm Thành. Khải hoàn, vua phong cho bà là Bát Nàn phu 

nhân Trinh Thục công chúa. Hay người anh hùng Lý Phục Man từng lập nhiều chiến 

công giúp vua Lý Nam Đế. Sau khi thác, ông tiếp tục hiển linh, báo mộng cho vua Lý 

Thái Tổ và sau nữa giúp vua Trần Thái Tông dẹp giặc Mông. 
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Không giống như các nhân vật anh hùng, những nhân vật ma quỷ cũng báo 

mộng, nhưng đa số là mộng mang tính chất dọa nạt, đòi hỏi. Trên đảo Hà Nam - 

Quảng Ninh, đến nay người dân còn kể cho nhau nghe câu chuyện: có ba thằng giặc 

Tàu sót lại sau trận đánh của đại tướng quân Trần Hưng Đạo, đã chui vào đống cỏ 

trốn, bị mấy bà đi làm đồng phát hiện, liền dùng liềm bổ chết. Chẳng ai chịu chôn, xác 

bốc mùi hôi thối. Làng đặt lệ, mỗi người phải gánh hai sảo đất ra lấp, đất lấp thành gò 

đống, tiếng địa phương gọi là “đượng”, từ đó có “Đượng ba thằng”. Năm ấy dân làng 

có dịch bệnh, nằm mộng thấy ba vong hồn đói rét đòi được cúng tế mới để cho làng 

yên. Cùng là môtip nằm mộng nhưng tính chất sự báo mộng của phúc thần khác xa với 

báo mộng của ác thần. Ác thần thường hiện lên trong giấc mộng để thực hiện một cuộc 

trao đổi, cưỡng chế nhân dân phải làm theo những yêu sách của họ mới mong đổi được 

sự bình yên. Tại Hưng Học (Quảng Ninh) vào một năm người dân bị dịch bệnh, Phạm 

Nhan về báo mộng cho dân làng, yêu cầu dân thờ cúng bằng máu bà đẻ thì mới thoát 

khỏi. Nhờ làm đúng theo yêu cầu của Phạm Nhan mà dịch bệnh mới hết. Phạm Nhan 

là một tên tướng bại trận chịu sự trừng phạt của Hưng Đạo Vương nhưng hắn chưa khi 

nào hết đòi hỏi. Truyền thuyết kể cho đến trước khi đầu lìa khỏi cổ hắn vẫn còn ra điều 

kiện “Phải cho ta ăn gì chứ?”. Lòng căm thù dồn nén, sự tức giận được trút lên khi 

tướng và quân đồng lòng “cho mi ăn máu đẻ đàn bà”. Hồn ma của hắn vất vưởng 

không chốn nương thân, bởi vậy nên hắn phải làm đủ mọi cách, dùng đủ chiêu trò 

khiến nhân dân kinh hãi mà phải thờ phụng, dâng cúng hắn. Trong giấc mộng hắn báo 

cho dân làng có chỉ rõ vật phẩm cúng tế và đòi được lập miếu thờ để có chốn dung 

thân. Nhân dân miễn cưỡng phải thực hiện những điều kiện mà hắn đưa ra để đổi lấy 

tai qua nạn khỏi. Trong tâm thức dân gian, những kẻ xấu khi sống đã đáng sợ, khi chết 

còn đáng sợ gấp trăm lần. Ở thế giới của sự huyền bí, kì ảo con người không nắm bắt 

và làm chủ được nên đối với việc nằm mộng thấy người chết, đặc biệt là với những kẻ 

có dã tâm họ đều kinh hãi, hoảng hốt. 

Môtip báo mộng được kết nối vào cốt truyện Phạm Nhan nhằm giải thích cho hiện 

tượng Phạm Nhan được thờ cúng tại một số địa phương. Môtip gồm các sự kiện sau: 

- Nhân vật ác chết 

- Xác của nhân vật ác (Phạm Nhan) bị vứt trôi nổi 

- Nhân vật không cam lòng, gây nên họa hại sau đó báo mộng cho dân làng chôn 

cất, lập miếu thờ 

- Sau khi được lập miếu thờ thì mới làm cho người dân hết bệnh. 
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SƠ ĐỒ: 

               Nhân vật ác chết 

 

                              Bị khinh ghét, không được thờ cúng 

 

                      Hồn ma quỷ gây hại, làm cho con người bệnh tật 

 

                         Báo mộng yêu cầu thờ cúng, dâng lễ vật 

                                                                    

                                          Nhân dân làm theo         được bình yên, hết bệnh tật 
 

Môtip báo mộng trong truyền thuyết Phạm Nhan thể hiện sự ám ảnh sâu sắc 

trong tâm thức dân gian về nhân vật này. Những yêu cầu, đòi hỏi về việc thờ cúng và 

lễ vật chính là sức mạnh đàn áp của ác thần Phạm Nhan với người dân. Môtip này góp 

phần lí giải nguyên nhân căn bản của những hành vi tín ngưỡng và tập tục thờ cúng 

của dân gian đối với Phạm Nhan. 

2.3.1.6. Môtip phù thủy nuôi âm binh 

Âm binh là đội quân tay sai, chịu sự khống chế của các phép tà thuật phù thủy. Âm 

binh có thể là những loại vong vất vưởng, không ai thờ cúng cũng như không được nghiệp 

quả định hướng rõ ràng hoặc chính họ tự nguyện đầu quân dưới quyền lực của thầy pháp 

để được cúng thí hay do thầy pháp khống chế sai sử. Phù thủy có phép luyện âm binh, âm 

tướng, thường đêm khuya đến những nơi tha ma mộ địa, đốt hương khấn khứa, luyện phù 

luyện phép, để cầu cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh của mình… Âm binh cũng có thể 

do thầy phù thủy dùng tà thuật nuôi dưỡng từ những hạt đậu, hạt lúa mà thành. Thầy phù 

thủy có nhiều phép kỳ lạ, sai khiến âm binh làm những việc của người trần giúp đỡ hay 

phá phách và chống cả người âm, nhưng phần nhiều thực hiện về đêm: sai âm binh đi tát 

nước vào ruộng, sai âm binh đi ném đá, gạch vào nhà người khác… Những thầy phù thủy 

mỗi khi điều khiển âm binh xong phải có lễ khao quân, nếu không âm binh sẽ phản lại 

đánh trả thầy, và mỗi khi sai âm binh thầy phù thủy phải canh chừng đừng để trời sáng, 

phải thu âm binh về trước khi có ánh dương ló ra. 

Môtip phù thủy nuôi âm binh là một môtip xuất hiện tương đối nhiều trong 

truyền thuyết có liên quan đến đạo giáo. Truyền thuyết về Cao Biền có kể câu chuyện 

Biền phù phép nuôi âm binh với mục đích tạo ra đội quân hùng hậu để giúp Biền 

chiếm đánh nước Nam: “Biền bảo con rể chọn năm giống lúa, mỗi giống một thúng 

mang đến huyệt đất nói trên, sai đào đúng vào chỗ vai rồng thành năm cái huyệt. Mỗi 
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huyệt hắn sai râm một thúng lúa, rồi lấp đất lại thành năm ngôi mộ. Hắn giao cho con 

rể một ngàn nén hương, dặn mỗi ngày thắp một nén, đúng hai năm chín tháng mười 

ngày thì tự khắc quân gia dưới huyệt dậy cả. Lúc đó sẽ lấy được nước Nam dễ như 

bỡn”[51]. Sau đó vì không làm đúng như lời Cao Biền dặn, người con rể của Cao Biền 

đã đốt hết hương trước ngày hẹn định, khiến mặt đất chuyển động ở dưới năm ngôi mộ 

có tiếng động rầm rầm mỗi lúc một lớn. Thế rồi nắp mộ tung ra, bao nhiêu quân gia từ 

dưới đó nhảy lên. Nhưng vì còn thiếu ngày nên chúng còn non nớt quá chưa đứng 

vững được, bổ nghiêng bổ ngửa, rồi cuối cùng chúng chết hết. Môtip nuôi âm binh 

thường gắn liền với những nhân vật phù thủy. Cao Biền là một nhà phù thủy từ Trung 

Quốc sang nước ta làm tiết độ sứ, vì am hiểu phong thủy lại có tài ma thuật, bùa chú 

nên có âm mưu nuôi âm binh để xây dựng đội ngũ quân lực giúp thao túng mọi việc 

trên đất Nam. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Cao Biền đều bị thất bại, bởi đó là những 

âm mưu bất chính, trái với đạo lí luân thường. 

Nhân vật Phạm Nhan trong truyền thuyết cũng có xuất thân từ Tàu, tinh thông tài 

thuật phù thủy. Trong trận đánh cùng với quân Nguyên sang xâm chiếm nước ta, Phạm 

Nhan đã sử dụng tất cả các phép lực phù thủy của mình, trong đó có thuật nuôi âm binh. 

Khi cuộc chiến giữa quân ta và quân Nguyên đang giằng co ác liệt thì Thoát Hoan ra 

lệnh Phạm Nhan rắc đậu thành binh: “Mỗi nắm đậu gã vung ra mọc thành trăm tên lính 

mới. Chúng mặc quần áo sử dụng binh khí Mông Cổ. Bọn này chậm chạp, đi đứng như 

con lật đật nhưng cơ thể cứng như sắt, giáo đâm, tên bắn không thủng” (truyền thuyết số 

6). Trong trận Vạn Kiếp, Phạm Nhan cũng phát động âm binh: “Nửa đêm âm binh thần 

tướng kéo tới bạt ngàn, nhô nhố quân đầu trâu mặt ngựa, mặt mũi dữ tợn như hung thần. 

Cung nỏ bắn cũng không được âm binh. Trận đó, Hưng Đạo Vương và quân sĩ phải rút 

lui về Thăng Long” (truyền thuyết số 5). Để diệt được Phạm Nhan và đội âm binh đó, 

Hưng Đạo Vương đã lập trận đồ cửu cung bát quái, kết hợp với thanh kiếm thần khiến 

Phạm Nhan và đám yêu nhân đó phải dùng phép độn giáo, tàng hình để trốn mất. 

Môtip phù thủy nuôi âm binh chỉ có trong những truyền thuyết về đạo giáo. 

Trong truyền thuyết có sử dụng nhiều yếu tố bùa chú, ma thuật. Phạm Nhan trong 

truyền thuyết là nhân vật đã từng được học qua về các chước thuật phù thủy ngoài biệt 

tài biến hóa khôn lường, chặt đầu này mọc đầu khác Phạm Nhan còn có thuật nuôi âm 

binh. Môtip phù thủy nuôi âm binh xuất hiện với tần suất 2/29 bao gồm những hành 

động, sự kiện sau: 

- Nhân vật phù thủy xuất hiện. 

- Cuộc giao chiến quân sự giữa quân Nguyên và quân dân nhà Trần 
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- Phạm Nhan tướng quân cho nhà Nguyên trong tình huống hai quân giao 

tranh đã rắc đậu tạo thành vô số âm binh nhô nhố đầu trâu mặt ngựa, mặt mũi dữ tợn 

như hung thần 

- Diệt âm binh phải dùng trận cửu cung bát quái 
 

      SƠ ĐỒ 

Sự xuất hiện của nhân vật phù thủy 

 

Nhân vật phù thủy nuôi âm binh 

 

Sử dụng âm binh trên chiến trận 

 

Âm binh bị khống chế và tiêu diệt 

Môtip phù thủy nuôi âm binh là môtip mang màu sắc của đạo giáo ở đó đậm 

yếu tố bùa chú, ma thuật. Trong truyền thuyết Phạm Nhan, môtip này góp phần làm rõ 

khả năng ma quái của nhân vật phản diện. Phạm Nhan đã sử dụng tà thuật để phục vụ 

cho những hành vi ác độc và những âm mưu bất chính của mình. 

2.3.2. Kết cấu truyền thuyết Phạm Nhan 

2.3.2.1. Sự tồn tại của các môtip 

Trong mục 2.3.1 chúng tôi đã chọn phân tích sự diễn hóa của sáu môtip cơ bản 

của truyền thuyết Phạm Nhan với tư cách là những môtip độc lập tương đối với toàn bộ 

cốt truyện. Một điều có thể dễ dàng nhận thấy là các môtip đó có mặt trong nhiều cốt 

truyện khác nhau. Một số môtip chỉ xuất hiện trong kiểu truyện về nhân vật phản diện 

như môtip về tính dâm; môtip khống chế bằng vật đặc biệt; môtip về sự tái sinh, gây 

họa; môtip phù thủy nuôi âm binh. Một số môtip xuất hiện ở cả hai kiểu truyện về phúc 

thần và ác thần là môtip về sự ra đời kì lạ và môtip báo mộng. Tuy nhiên, đặt trong 

truyền thuyết Phạm Nhan môtip về sự ra đời kì lạ và môtip báo mộng có sự diễn hóa 

hoàn toàn khác với những cốt truyện về nhân vật phúc thần. Nếu ở kiểu truyện về phúc 

thần các môtip về sự ra đời kì lạ thường mang tính chất thiêng hóa nhân vật, những yếu 

tố kì ảo góp phần tô điểm cho nhân vật có nguồn gốc thần tiên, có sứ mệnh kinh bang tế 

thế, độ nước cứu dân… thì ở kiểu truyện về ác thần này, cũng là sự ra đời kì lạ nhưng 

các chi tiết, tình tiết trong cốt truyện cho thấy nhân vật có những đặc điểm kì quặc, yếu 

tố kì ảo trong truyện nhấn mạnh vào những đặc tính xấu, sinh ra không được chào đón. 

Trong sáu môtip đó, có ba môtip có liên quan tới hoạt động của nhân vật ác 

thần Phạm Nhan. Đó là: 
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- Môtip về tính dâm 

- Môtip về sự tái sinh, gây họa 

- Môtip phù thủy nuôi âm binh 

Ba môtip này chính là những môtip quan trọng của cốt truyện ác thần. Trong 

kiểu truyện về ác thần thì ba môtip này hoặc ít nhất là một trong ba môtip này phải 

đóng vai trò trụ cột để liên kết với những môtip khác tạo thành truyện về nhân vật 

phản diện. Nhân vật ác trở thành nhân vật chính của những truyện loại này. Tuy nhiên 

trong quá trình liên kết các mô tip riêng lẻ để tạo thành cốt truyện ổn định, sự liên kết 

cũng phải dựa theo những nguyên tắc kết cấu chung của truyền thuyết và những 

nguyên tắc kết cấu đó lại phản ánh quan niệm dân gian mang màu sắc triết học. 

Dựa vào việc phân tích sự diễn hóa các môtip trong truyền thuyết Phạm Nhan ở 

phần trên, chúng tôi gọi tên các mô tip như sau: 

Mô tip 1: Môtip sự ra đời kì lạ 

Mô tip 2: Môtip về tính dâm 

Mô tip 3: Môtip khống chế bằng vật đặc biệt 

Mô tip 4: Môtip về sự tái sinh, gây họa 

Mô tip 5: Môtip báo mộng 

Mô tip 6: Môtip phù thủy nuôi âm binh 

Khảo sát 29 truyền thuyết về Phạm Nhan, chúng tôi thấy tần suất xuất hiện các 

môtip trong truyền thuyết Phạm Nhan là khác nhau, cũng như trong một truyền thuyết 

lại tồn tại những môtip khác nhau cấu thành nội dung cốt truyện. Dưới đây là bảng 

thống kê tần suất xuất hiện các mô tip trong truyền thuyết Phạm Nhan qua 29 truyền 

thuyết đã được đánh số tại phần phụ lục: 

Bảng 2.3. Bảng thống kê tần suất xuất hiện của các môtip  

trong truyền thuyết Phạm Nhan 
 

 

Truyền thuyết (số) Môtip 1 Môtip 2 Môtip 3 Môtip 4 Môtip 5 Môtip 6 

1    x   

2    x   

3 x      

4 x   x   

5  x x x  x 

6   x   x 

7 x x  x   

8    x   

9    x   

10    x x  
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11  x     

12   x    

13    x   

14    x   

15    x   

16    x   

17    x x  

18    x   

19    x x  

20  x  x   

21    x   

22    x   

23  x     

24  x     

25       

26    x   

27    x   

28   x    

29    x   

Tần suất xuất hiện 3 6 4 21 3 2 
 

Nhìn vào bảng thống kê trên chúng ta có thể thấy môtip ra đời kì lạ xuất hiện 

trong 3 truyền thuyết (truyền thuyết số 3, 4, 7); môtip về tính dâm xuất hiện trong 6 

truyền thuyết (truyền thuyết số: 5, 7, 11, 20, 23, 24); môtip khống chế bằng vật đặc 

biệt xuất hiện ở 4 truyền thuyết (truyền thuyết số: 5, 6, 12, 28); môtip về sự tái sinh, 

gây họa xuất hiện trong 21 truyền thuyết (truyền thuyết số:1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29); môtip báo mộng xuất hiện trong 3 truyền 

thuyết (truyền thuyết số: 10, 17, 19); môtip phù thủy nuôi âm binh xuất hiện trong 2 

truyền thuyết (truyền thuyết số: 5, 6). Như vậy có thể thấy mô tip về sự tái sinh, gây 

hại xuất hiện với tần số nhiều nhất, cho thấy cốt truyện Phạm Nhan chủ yếu tập trung 

làm rõ về phần đời sau khi chết của Phạm Nhan, nhân vật có sự tái sinh, hóa thân và 

gây hại cho nhân dân. Đây cũng là điểm cốt yếu để bộc lộ và diễn tả bản chất của ác 

thần này. Môtip về sự tái sinh, gây hại chính là môtip đóng vai trò trụ cột để liên kết 

với những môtip khác tạo thành truyện Phạm Nhan. 

Trong 29 truyền thuyết có truyền thuyết số 5 và truyền thuyết số 7 bao gồm sự 

liên kết của từ 3, 4 môtip, những truyền thuyết còn lại chỉ có 1 hoặc 2 môtip. Truyền 

thuyết số 7: “Phạm Nhan một kẻ tà thần, hại dân hại nước, gươm thần trừ đi” bản kể 

trích theo Thần tích Đức Thánh Trần của Bắc Việt tương tế hội bao gồm 3 mô tip: 

môtip về sự ra đời kì lạ; môtip về tính dâm và môtip về sự tái sinh, gây họa. Truyền 
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thuyết này có sự liên kết các tình tiết cốt truyện khá đầy đủ từ đặc điểm nhân vật ngay 

khi ra đời đến bản chất xấu xa là tính dâm và sau khi chết hóa tà thần, ác thần đi khắp 

đất nước, hễ gặp đâu có sản phụ là theo quấy nhiễu, làm cho đau ốm, gầy mòn không 

thuốc nào chữa khỏi. Truyền thuyết số 5: “Phạm Nhan bị diệt trước kiếm thần của 

Trần Hưng Đạo, bản kể trích theo Trần triều Hưng Đạo Đại Vương truyện là truyền 

thuyết có số lượng môtip nhiều nhất 4/6 môtip (môtip về tính dâm; môtip khống chế 

bằng vật đặc biệt; môtip tái sinh, gây họa; môtip phù thủy nuôi âm binh). Truyền 

thuyết này các môtip đều tập trung nhấn mạnh vào hành trạng của nhân vật phản diện, 

những đặc tính, bản chất xấu xa của nhân vật có tính dâm, nuôi âm binh nhằm mục 

đích phi chính nghĩa, nhân vật bị trừng trị thông qua những vật có khả năng khống chế 

được sức mạnh tàn ác, phù phép tà thuật và sự gây họa của nhân vật sau khi chết gây 

nên biết bao chết chóc, bệnh tật cho người dân. Có thể thấy trong 29 tư liệu truyền 

thuyết thì truyền thuyết số 5 và truyền thuyết số 7 có nội dung cốt truyện khá hoàn 

chỉnh, bao quát toàn bộ những tình tiết, sự kiện quan trọng trong truyền thuyết Phạm 

Nhan. Những truyền thuyết chỉ có 1 môtip thường là những mẩu chuyện nhỏ lẻ, chỉ 

góp phần tái hiện một quãng đời hay 1 điểm tính cách nào đó của nhân vật phản diện 

Phạm Nhan. 

Như vậy, có thể thấy mỗi môtip trong truyền thuyết Phạm Nhan đều có một vị 

trí khác nhau tạo nên sự liên kết giữa các đoạn đời của nhân vật và có chức năng móc 

nối thành một cốt truyện hoàn chỉnh về nhân vật phản diện này. 

2.3.2.2. Lược đồ kết cấu cốt truyện Phạm Nhan 

Truyền thuyết dân gian có kết cấu cốt truyện lỏng lẻo, một môtip có thể xuất 

hiện trong nhiều truyện và một truyện có thể bao gồm nhiều môtip khác nhau đã từng 

có mặt trong những truyện khác, nên các môtip truyền thuyết Phạm Nhan tồn tại khá 

độc lập. Các môtip trong truyền thuyết là những cấu kiện có sẵn, ổn định, ít biến đổi. 

Số lượng các môtip là hữu hạn còn số lượng các truyện nảy sinh từ sự liên kết giữa các 

môtip là vô hạn. Để cấu kết các môtip lại với nhau thành hệ thống cần phải có những 

yếu tố cầu nối, những yếu tố đó được tác giả Nguyễn Bích Hà ví như “xi măng kết 

dính các viên gạch riêng lẻ theo những định hướng nhất định để tạo thành những công 

trình khác nhau” [35, 141]. Lược đồ kết cấu từng môtip và mối liên hệ giữa các môtip 

cũng thể hiện sự liên kết và các yếu tố liên kết giữa chúng. 

Căn cứ vào vị trí của mỗi môtip trong kết cấu truyện, chúng tôi phác họa lược 

đồ kết cấu truyền thuyết Phạm Nhan như sau: 
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Phạm Nhan ra đời kì lạ 

 

Người mẹ kết hợp với giao long, thuồng luồng 

 

Phạm Nhan lớn lên tính cách ngỗ ngược              bỏ trốn sang Tàu học thuật phù thủy 

Thi đỗ Trạng Nguyên, làm quan triều nhà Nguyên 

Phạm Nhan có tính dâm 

       Lẻn vào cung tư thông với cung nữ         thích trêu chọc, xâm hại đàn bà, con gái 

Phạm Nhan theo quân Nguyên sang xâm lược nước ta 

Phạm Nhan có thuật phù thủy 

Biến hóa khôn lường, chặt đầu này mọc đầu khác         nuôi và điều khiển âm binh 

Phạm Nhan bị khống chế 

Xuất hiện nhân vật có khả năng khống chế          Những vật có khả năng khống chế 

Phạm Nhan (Trần Hưng Đạo)                              (thanh kiếm thần, chỉ ngũ sắc,…)                  

 

Kết cục bị trừng trị, chặt làm ba khúc 

Phạm Nhan tái sinh, gây hại 

Hóa thân thành những con vật hút máu người          Hóa ma quỷ quấy nhiễu phụ nữ 

              (hóa thành vắt, muỗi, đỉa)                            (gây bệnh tật, chết chóc) 

 

 Bị nhân dân khinh ghét, căm giận 

 

Phạm Nhan báo mộng 

 

Phạm Nhan gây bệnh tật, chết chóc              báo mộng yêu cầu người dân lập miếu thờ 

 

Phạm Nhan được người dân một số địa phương thờ cúng 
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Như vậy chúng tôi đã móc nối từ các môtip vào cốt truyện, từ các yếu tố liên 

quan đến nguyên tắc liên kết các yếu tố đó, từ mô hình kết cấu từng môtip đến mô 

hình kết cấu toàn bộ cốt truyện. Kết cấu truyền thuyết Phạm Nhan được phác họa cụ 

thể, rõ ràng. Có thể thấy, cốt truyện về Phạm Nhan cũng kết cấu ba chặng giống như 

các truyền thuyết khác. Tuy nhiên, nội dung của các chặng trong cuộc đời nhân vật 

Phạm Nhan có những điểm khác biệt rõ rệt. Từ hoàn cảnh xuất thân và đặc điểm kì dị 

của Phạm Nhan cho đến hành trạng nhân vật trong đó mô tả những thói xấu và tội ác; 

cuối cùng là sự tái sinh và gây họa của nhân vật đều cho thấy sự khác nhau căn bản 

giữa truyền thuyết Phạm Nhan với truyền thuyết về phúc thần. 
 

 

Tiểu kết chƣơng 2 
 

Trong phạm vi chương 2: Khảo sát hệ thống truyền thuyết Phạm Nhan chúng 

tôi đã triển khai 3 vấn đề chính: Nội dung khảo sát; phân tích nhân vật Phạm Nhan; 

Cốt truyện Phạm Nhan. 

Khảo sát truyền thuyết Phạm Nhan dưới các nguồn tư liệu khác nhau, chúng tôi 

đã hệ thống hóa bằng cách lập bảng thống kê số lượng truyền thuyết. Trong đó có phân 

chia rõ truyền thuyết lưu truyền trong dân gian và những truyền thuyết đã được văn 

bản hóa. Trên cơ sở những số liệu khảo sát về truyền thuyết Phạm Nhan, chúng tôi lập 

bảng, biểu thống kê số lượng và mật độ phân bố truyền thuyết Phạm Nhan giữa các 

nguồn tư liệu và giữa các địa phương trong phạm vi điền dã. Kết quả khảo sát thu thập 

được 29 truyền thuyết đã giúp chúng tôi có nguồn tư liệu đủ để có thể khai thác những 

đặc điểm về truyền thuyết Phạm Nhan trong kho tàng văn học dân tộc. 

Nhân vật Phạm Nhan trong truyền thuyết là nhân vật phản diện. Hình tượng nhân 

vật được tác giả dân gian xây dựng vừa thực vừa hư, vừa thần bí vừa có sức ảnh hướng 

lớn trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khai thác hình tượng nhân vật dưới góc độ thi 

pháp văn học dân gian, chúng tôi tập trung làm rõ một số điểm liên quan trực tiếp đến 

nhân vật như về tên gọi, về hoàn cảnh xuất hiện, về hành trạng nhân vật và về sự tái 

sinh, gây họa của nhân vật. Đặc điểm, hành trạng của nhân vật đều cho thấy những nét 

tính cách xấu, những phẩm chất của kẻ ác đã làm hại đời hại người. Hình tượng Phạm 

Nhan trong truyền thuyết là một hiện tượng đặc biệt và hết sức phức tạp trong kho tàng 

văn học dân gian Việt Nam.  

Về cốt truyện và kết cấu truyền thuyết Phạm Nhan, chúng tôi đã tập trung phân 

tích sự diễn hóa của các môtip trong cốt truyện. Các môtip truyền thuyết Phạm Nhan 
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khá phong phú ở đó có cả những môtip quen thuộc và những môtip mới lạ, những 

môtip phổ biến và những môtip là đặc sản riêng của truyền thuyết Phạm Nhan. Chúng 

tôi thấy mỗi môtip đều có một sinh mệnh riêng độc đáo chi phối nhiều đến tư duy nghệ 

thuật dân gian. Thông qua đó, chúng ta có thể từng bước khám phá nội dung cốt truyện 

cũng như đặc điểm hình tượng nhân vật. Các môtip truyền thuyết Phạm Nhan tồn tại 

tương đối độc lập với nhau cho thấy kết cấu truyện dân gian khá lỏng lẻo, dễ kết hợp 

và cũng dễ tháo gỡ. Từ việc phân tích sự diễn hóa của các môtip đó, chúng tôi đã tìm 

hiểu kết cấu truyền thuyết Phạm Nhan và mô tả dưới dạng lược đồ đối với sáu môtip 

cơ bản tồn tại trong truyền thuyết về Phạm Nhan. Trên cơ sở đó, chúng tôi mô hình 

hóa nội dung cốt truyện Phạm Nhan bằng sự liên kết các tình tiết và móc nối các yếu 

tố nội dung trong các môtip.  

Truyền thuyết Phạm Nhan thuộc kiểu truyện về ác thần - một kiểu truyện độc 

đáo của thể loại truyền thuyết. Truyền thuyết về ác thần nói chung, truyền thuyết về 

Phạm Nhan nói riêng có những đặc trưng khác biệt với truyền thuyết về phúc thần. 

Truyền thuyết về ác thần Phạm Nhan với những biểu hiện cụ thể trong đời sống văn 

hóa người Việt. Tất cả những nội dung này, sẽ được chúng tôi làm rõ trong nội dung 

chương 3: Truyền thuyết Phạm Nhan và kiểu truyện về ác thần của người Việt. 
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Chƣơng 3. 

TRUYỀN THUYẾT PHẠM NHAN VÀ KIỂU TRUYỆN VỀ ÁC THẦN 

CỦA NGƢỜI VIỆT 
 

 
 

Hình tượng Phạm Nhan được xây dựng trong trí tưởng tượng của dân gian là 

nhân vật kẻ thù bị trừng phạt, sau khi chết linh hồn nơi đất khách quê người, sẵn trong 

lòng đầy oán hận, nên thường xuyên hiện về quấy nhiễu, làm hại nhân dân. Một loạt 

những hiện tượng lạ xảy ra ở những vùng Phạm Nhan đi qua khiến cho dân gian liên 

tưởng nhiều tới những căn bệnh mang tên Phạm Nhan. Các truyền thuyết về Phạm Nhan 

có rất nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo, nghiêng về yếu tố tâm linh của người dân. Sự 

xuất hiện của các yếu tố hoang đường kì ảo đó không chỉ mang lại không khí thiêng 

thường thấy trong truyền thuyết mà còn góp phần làm nổi bật mối quan hệ gần gũi giữa 

truyền thuyết và đời sống văn hóa tâm linh của người dân. Trong chương 3, chúng tôi 

tập trung làm rõ truyền thuyết Phạm Nhan có biểu hiện như thế nào trong đời sống văn 

hóa dân gian thông qua một số phong tục; đặt cặp đôi nhân vật Phạm Nhan và Trần 

Hưng Đạo cạnh nhau để làm rõ sự tương phản giữa môtip và kết cấu truyền thuyết của 

kiểu truyện ác thần và kiểu truyện về phúc thần. Cũng trong nội dung chương 3, tác giả 

luận án đặt truyền thuyết Phạm Nhan trong kiểu truyện về ác thần của người Việt để làm 

rõ bản chất của một kiểu truyện trong kho tàng truyền thuyết dân gian 

3.1. Kiểu truyện về ác thần của ngƣời Việt 

3.1.1. Ác thần và truyền thuyết về ác thần trong văn hóa Việt 

Trong mỗi nền văn hóa đều có những nét đặc sắc riêng biệt, ở đó sự tồn tại của 

thế giới thần linh là một trong những biểu hiện của đời sống tinh thần cộng đồng. Đối 

với dân gian những linh hồn có năng lực đặc biệt nào đó đều được gọi là thần, chữ thần 

trong thần bí, thần kì. Ác thần cũng thuộc vào hàng thần vì ở họ toát lên những sức 

mạnh kì ảo có sự ảnh hưởng và khả năng khống chế tới đời sống của con người. Việc 

thờ cúng các thần linh được thực hiện hầu khắp ở các dân tộc Việt Nam. Hệ thống thần 

linh được thờ cũng hết sức đa dạng từ thần linh xuất thân thiên giới đến những thần linh 

xuất thân nhân giới; từ những thần có nguồn gốc tự nhiên đến những thần có xuất thân 

trần tục; từ những thành hoàng, thổ địa đến các thần linh tổ tiên; từ những anh hùng 

trong lịch sử đến các thần từng là giặc ngoại xâm.v.v… Sự linh hoạt, hài hòa và bao 

dung trong đời sống tâm linh Việt dẫn đến tính phức hợp trong tín ngưỡng dân gian bản 

địa của người Việt. Hệ thống thần linh vô cùng phong phú, phức tạp. 

Ác thần với những hành vi gây ác tạo nên sự sợ hãi, kiêng dè trong dân gian. 

Đa phần thái độ của người dân với những vị thần ác đều thể hiện sự sợ sệt, e ngại 

nhiều hơn là sự gần gũi, thân thiện. Bởi lẽ “Thần ác là những thần chủ trì cái xấu, làm 

hại người đời” [70, 494]. 
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Sự kết nối giữa truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian, đã giúp chúng tôi có cơ 

sở đi tìm những thần linh được coi là ác thần trong dân gian. Căn cứ vào những hành 

vi gây ác của thần, chúng tôi lập bảng hệ thống các ác thần được tập hợp lại trong vô 

số thần linh của người Việt. 

Bảng 3.1: Bảng thống kê tên ác thần và truyền thuyết về những hành vi gây ác  

STT Tên thần Nguồn truyền thuyết Hành vi gây ác 

1 Phạm Nhan Truyền thuyết Phạm Nhan 

Phạm Nhan khi sống là tướng giặc, 

khi chết quấy nhiễu hành hạ người 

dân, đặc biệt với những người phụ 

nữ, nếu phạm phải vía Phạm Nhan 

thì sẽ ốm đau, gặp phải nhiều bất trắc 

trong và sau khi sinh nở. 

2 
Thần Xương 

Cuồng 

Truyện Mộc tinh (Truyền 

thuyết dân gian người 

Việt, quyển 5) 

Cây lớn thành tinh thường thay ánh 

đổi dạng, rất dũng mãnh, có thể 

giết hại người vật. Biến hóa khôn 

lường, thường ăn thịt người. 

3 Ngư tinh 

Truyện Ngư tinh (Truyền 

thuyết dân gian người 

Việt, quyển 5) 

Con tinh Ngư xà (còn gọi là Ngư 

tinh) dài hơn năm mươi trượng, 

chân nhiều như chân rết, biến hóa 

vạn trạng, linh dị khôn lường, khi 

đi thì ầm ầm như mưa, lại ăn thịt 

người nên ai cũng sợ. 

4 Hồ tinh 

Truyện Hồ tinh (Truyền 

thuyết dân gian người 

Việt, quyển 5) 

Đất Long Biên có hòn núi đá nhỏ, 

dưới núi có huyệt, có con cáo chín 

đuôi sống hơn nghìn năm, có thể 

thành yêu quái, biến hóa vạn cách, 

thành người hoặc thành quỷ, đi 

khắp nhân gian. 

5 Thủy tinh 
Truyện Sơn Tinh - Thủy 

Tinh 

Thủy tinh vì nỗi oán hờn không lấy 

được Mị Nương (con gái vua Hùng 

thứ mười tám) mà oán nặng thù sâu 

với Sơn tinh. Kể từ đó hằng năm 

cứ vào tháng 6, tháng 7 âm lịch 

Thủy tinh lại hô mưa, gọi gió, làm 

thành giông bão, gây nên những 

trận lụt lớn nhấn chìm không biết 

bao nhiêu nhà cửa, làm mùa màng 

thất bát, gây nên những khổ ải cho 

nhân dân. 
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6 
Thần sông 

Độc 

Sự tích sông Độc 

(Truyền thuyết dân gian 

người Việt, quyển 5) 

Nếu những khách buôn đi qua 

không sửa đồ lễ cúng tế thần sông 

thì buồm, cột, chèo, lái chẳng cái 

gì còn, thậm chí còn bỏ mạng nơi 

bến sông. 

7 Thổ thần 

Thổ thần hung ác 

(Truyền thuyết dân gian 

người Việt, quyển 5) 

Thổ thần có quyền to và rất hung ác. 

Lão sai yêu nước, yêu gió, yêu lửa 

hoành hành quấy nhiễu khắp nơi. Lão 

đi đến đâu người vật tan tác đến đấy. 

8 Ông Cụt 

Sự tích Ghềnh Bợ 

(Truyền thuyết dân gian 

người Việt, quyển 5) 

Từ khi ông Cụt đến ở Gành Bợ thì 

nước ở đây tự nhiên réo lên ầm ầm, 

thuyền bè đi lại rất khó khăn. Vào 

những hôm trở trời, ông Cụt lại nổi 

lên. Đầu ông Cụt nhô lên cao ba 

bốn thước, to như cái thúng cái lớn. 

Ông Cụt nổ sóng đánh đắm thuyền 

qua lại. Theo lệ thường, ngày xưa 

cứ mỗi năm ông Cụt bắt một người 

để ăn thịt. 

9 Thần yêu hổ 

Thần hổ (Theo Vũ trung 

tùy bút của Phạm Đình 

Hổ) 

Làng Ngọc Cục huyện Bình Giang - 

Hải Dương khi xưa truyền rằng có 

tục thờ yêu hổ. Mỗi năm thần sẽ ăn 

thịt một người. Dân làng phải bắt 

một người làm vật hi sinh để cúng 

thì mới đổi lại một năm bình yên. 

10 Thần trẻ con 

Thần trẻ con (Theo Vũ 

trung tùy bút của Phạm 

Đình Hổ) 

Sau khi bị ngỗng đuổi ngã xuống 

hố chết, thần trẻ con hiển linh làm 

thần làng. Một năm cả làng sinh 

ra ốm đau, không được yên, phải 

mời thầy cúng về cúng thần mới 

được yên. 

11 
Bà chúa 

Ngựa 

Miếu bà chúa Ngựa 

(Theo Vũ trung tùy bút 

của Phạm Đình Hổ) 

Bà Chúa có tính cực dâm, hễ gặp 

đàn ông là tư thông, mà không ai 

đáp ứng xuể được lòng dục. 

12 Cao Biền 

Sự tích núi Cánh Diều 

(Truyền thuyết dân gian 

người Việt, quyển 5) 

 

Cao Biền sau khi chết hóa thành yêu 

tinh có phép thuật cao cường, 

thường hại những người đi đường. 

Nó thường hiện hình giống người 

con gái trong cung, ăn mặc rất đẹp, 

có khi lại hóa thành đứa trẻ hay bà 

lão ngồi bên đường lừa và hại người 

qua lại. 
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13 
Ba tên giặc 

Tàu 

Truyền thuyết về Đượng 

ba thằng (Theo địa chí 

Quảng Ninh, tập 3) 

Ba tên giặc Tàu chết trong trận 

đánh của tướng quân Trần Hưng 

Đạo tại vùng đảo Hà Nam - Quảng 

Ninh. Một năm đã làm cho dân 

làng bị dịch bệnh, sau dân làng 

phải mời thầy cúng tế cho ba vong 

hồn đó mới khỏi bệnh. 

14 
Ngô Bát 

Ngạo 

Truyền thuyết về Ngô 

Bát Ngạo (Theo kho 

tàng truyện kể dân gian 

xứ Nghệ, của Ninh Viết 

Giao, 1993, NXB Nghệ 

An, Vinh) 

Ngô Bát Ngạo là một con quỷ 

thường lẩn quất ở các thôn cùng 

ngõ hẻm xứ Nghệ. Hắn vốn là 

người Tàu, mắc bệnh mê gái, bị 

vua Tàu chém đầu. Chết rồi, trở 

thành một con quỉ cụt đầu, hắn lò 

mò trốn sang Việt Nam để tìm 

người đẹp. 

15 
Giặc Tàu họ 

Ngô 

Truyện về tên giặc Tàu 

họ Ngô (ghi theo lời kể 

của sư thầy Thích Diệu 

Mười - trụ trì chùa Cam 

Lộ - Hùng Vương, Hải 

Phòng) 

Tên ma Tàu hãm hại những người 

phụ nữ đẹp. Nửa đêm lẻn vào ngủ 

cùng những người phụ nữ đẹp. Rồi 

những người phụ nữ đẹp ấy mắc 

bệnh, người thì hóa điên, hóa dại, 

người thì ốm liệt giường, không thuốc 

thang nào chữa được. 

16 Ma ả đào 

Truyện ma ả đào Theo 

Vũ trung tùy bút của 

Phạm Đình Hổ, tr.173 

Hồn người ả đào nương tựa cây đa 

sau chùa để làm ma quấy khách. 

Người nào tuổi trẻ, đẹp trai, đi qua 

đấy thường ốm đau mà chết. 

17 

Ma chú 

Khách người 

Tàu 

Sự tích mả chú Khách ở 

Thanh Nộn Trích theo 

Truyện dân gian Kim 

Bảng, tập 2, NXB Dân 

trí, 2011 

Hễ trong làng có phụ nữ nào sinh nở 

mệt mỏi, yếu bóng vía là ban đêm 

mơ thấy một người đàn ông cao lớn, 

mắt lồi trố, răng to và trắng nhởn, 

đến hiếp dâm. Nhiều phụ sản kinh 

sợ, không dám ngủ một mình, bắt 

chồng con phải ngủ cùng giường. 

Chú Khách có thói hoang dâm. 

18 
Anh học trò 

Dâm 

Trầm một linh thần Ghi 

theo Kho tàng truyện kể 

dân gian xứ Nghệ, của 

Ninh Viết Giao, 1993, 

NXB Nghệ An, Vinh 

Anh học trò Dâm một lần đi đò trên 

gái, rồi bị người ta đuổi mà trượt ngã 

xuống sông. Sau ngày anh chết ít 

lâu, những vụ chết đuối, đắm đò, 

đắm thuyền ở khúc sông có bến đò 

Kia luôn luôn xảy ra. 
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19 
Quỷ thần cụt 

đầu 

Ghi theo lời kể của sư 

thầy Thích Diệu Mười - 

trụ trì chùa Cam Lộ - 

Hùng Vương, Hải Phòng 

Ở vùng Việt Tiến - Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng có một bóng thần cụt đầu, 

thoắt ẩn thoắt hiện trong làng gây nên 

những đau thương chết chóc. Hễ thần 

gặp trẻ thì dìm trẻ chết đuối, gặp phụ 

nữ thì giở thói dâm dục; gặp người 

già thì làm họ đau ốm, bệnh tật. 

20 

Hà bá bên 

bến sông 

Hóa 

Ghi theo lời kể của cụ 

Trần Thị Bé - phật tử chùa 

Viên Minh tại Vĩnh Long 

- Vĩnh Bảo - Hải Phòng 

Bên bến đò làng Sưa nay là xã Vĩnh 

Long - Vĩnh Bảo - Hải Phòng tương 

truyền có vị thần sông rất dữ tợn. 

Mỗi lần thần giận dữ làm mưa to gió 

lớn, hất vỡ đê, nhân dân khổ hạnh vô 

cùng. Đặc biệt mỗi năm bên bến 

sông đó thần đều bắt đi một người. 

Sau này nhân dân làm miếu, lập đàn 

cầu thần mới thấy bình yên. 

21 Thần chết 

Theo nguồn 

https://vi.wikipedia.org/wi

ki/ Thần - chết/ 

Thần chết là do con người tưởng 

tượng, nhân cách hóa về cái chết 

thành một thực thể sống, có khả 

năng hiểu biết và nhận thức còn gọi 

là tử thần hay thần chết. Người 

phương Tây miêu tả thần chết như 

một bộ xương người cầm lưỡi hái 

lớn, mặc áo choàng đêm hoặc đôi 

khi là một bộ trang phục bằng vải 

liệm trắng. Người Trung Quốc gọi 

thần này là Diêm Vương - vị thần có 

quyền năng chấm dứt sự sống của 

bất kì người nào. Người Nhật Bản 

gọi là Shinigami. Người Việt gọi là 

thần chết. Thần chết vị thần chủ trì 

cái chết gây đau thương, mất mát 

cho con người.  

22 

Thần hổ và 

ma trành ở 

Thanh Hóa 

Truyền thuyết dân gian 

lưu truyền ở Thanh Hóa 

Theo truyền thuyết ở Thanh Hóa 

khi một người bị hổ ăn thịt sẽ biến 

thành ma trành. Ma trành có hình 

dạng như con người. Nếu là phụ 

nữ thì thường là rất đẹp. Ma trành 

luôn đi theo con hổ và phục dịch 

nó như kẻ hầu người hạ. Ma trành 

thường làm công việc dụ dỗ người 

đi lạc vào rừng sâu, để hổ ăn thịt 

người đó. 
 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/
https://vi.wikipedia.org/wiki/
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Bảng thống kê hệ thống ác thần mà chúng tôi đã tập hợp cho thấy một diện mạo 

thần linh hết sức phức tạp và đa dạng. Tuy chưa phải đầy đủ, mới chỉ dừng lại ở bước 

thống kê ban đầu qua những nguồn tư liệu và quá trình điền dã được, nhưng hệ thống 

ác thần trên đủ để chúng tôi phác thảo một đời sống tín ngưỡng đặc biệt của người 

Việt. Căn cứ vào bảng thống kê trên, dựa vào nguồn gốc xuất thân của các thần, chúng 

tôi phân loại ác thần thành hai nhóm: nhiên thần và nhân thần. 

Bảng 3.2: Bảng phân loại ác thần 
 

Loại ác thần 

 

Stt 
Nhiên thần 

Nhân thần 

Thần ngoại bang 
Thần  

ngƣời Việt 

1 Thần Xương Cuồng 

(thầy cây) 

Phạm Nhan Thần trẻ con 

2 Ngư tinh Cao Biền Bà chúa Ngựa 

3 Hồ tinh Ba tên giặc Tàu Ma ả đào 

4 Thủy tinh Ngô Bát Ngạo Anh học trò dâm 

5 Thần sông Độc Giặc Tàu họ Ngô Ma trành 

6 Thổ thần Ma chú Khách người Tàu  

7 Ông Cụt Quỷ thần cụt đầu  

8 Thần yêu hổ   

9 Hà bá sông Hóa   

10 Thần chết   

Tổng 10 7 5 

Nhìn vào bảng phân loại 3.1 và bảng 3.2, dù chỉ mang tính chất tương đối 

nhưng chúng tôi đã cố gắng nhóm các ác thần vào những nhóm có đặc điểm chung 

nhất để có thể dễ dàng đối chiếu. Nhóm những ác thần này đều giống nhau ở điểm đều 

có những hành vi gây ác, dù hành vi đó từ lúc các thần còn tại thế hay sau khi các thần 

đã biến hóa. 

Trước tiên nói về các ác thần có nguồn gốc từ trong tự nhiên: Thiên nhiên từ 

ngàn xưa đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho con người. Con người cũng vì thế mà phủ lên 

thiên nhiên một tấm áo choàng rộng lớn dệt bằng huyền thoại. Mỗi phong cảnh núi, 

rừng, sông nước… đều có truyền thuyết hoặc thần linh riêng. Tất cả những biểu hiện 

của thiên nhiên đều do sức mạnh của một vị thần chi phối. Mỗi hành vi của đời sống 

con người đều như có một sự sắp đặt, an bài: những điều thiện được ban thưởng còn 

điều ác sẽ bị trừng trị. Mặt khác, người Việt tin rằng thế giới có những nguyên lí sinh 

tồn và hủy diệt. Nguyên lí sinh tồn làm cho sự sống được sinh sôi, còn nguyên lí hủy 

diệt sẽ làm tan rã mọi vật và gây cái chết cho con người. Với quan niệm về sự tồn tại 

của một trật tự vũ trụ bao quát cả con người và tự nhiên, từ xưa dân gian đã cho rằng 

số mệnh của mỗi con người là do thiên định trong đó có sự ảnh hưởng không nhỏ của 

các vị thần linh. Những thần có nguồn gốc từ tự nhiên có lẽ là những thần xuất hiện 

sớm nhất trong đời sống văn hóa tín ngưỡng Việt. Con người quá nhỏ bé trước sức 
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mạnh của tự nhiên. Những hiện tượng mưa, gió, bão lụt là những hiện tượng mà người 

Việt cổ chưa có khả năng kiểm soát và khống chế. Những cơn lụt lội tàn hại cùng với 

những trận hạn hán khô cằn, những hiện tượng thiên nhiên thay đổi thất thường khiến 

cho con người hoang mang. Từ đó dẫn đến tâm lí cầu đảo, người dân gán cho tất cả 

các hiện tượng tự nhiên sức mạnh của thần linh. Các thần núi, thần sông, thần nước… 

có lẽ ra đời từ lí do đó. Và hầu hết các thần có xuất thân tự nhiên đều có bản chất hung 

bạo, dữ tợn. Thần Xương Cuồng được ghi lại trong Tổng tập văn học dân gian người 

Việt (tập 4) chính là một cái cây lớn lâu đời thành tinh. Nghĩa của từ Xương Cuồng là 

hành động một cách bạo ngược, tàn ác không thể trấn át được. Truyền thuyết kể ở đất 

Phong Châu thời thượng cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn cao hơn ngàn nhẫn, 

cành lá xum xuê, không biết che rợp tới mấy ngàn dặm. Có chim hạc đến đậu nên đất 

chỗ đó gọi là Bạch Hạc (nay là đất Bạch Hạc (gần Việt Trì) thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). 

Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường thay ánh đổi 

dạng, rất dũng mãnh, có thể giết hại người vật. Kinh Dương Vương dùng nhạc mà 

đánh thắng yêu, yêu hơi chịu nhún nhưng vẫn nay đây mai đó, biến hóa khôn lường, 

thường ăn thịt người. Dân phải lập đền thờ, hằng năm tới ngày 30 tháng chạp, theo lệ 

phải mang người sống tới nộp, dân mới được yên ổn. Khi Nhâm Hiêu được bổ làm 

quan lệnh, muốn dẹp bỏ lệ cúng thần Xương Cuồng. Thần đã tức giận vật chết Hiêu, vì 

thế về sau lại phụng thờ cẩn thận. Ngư tinh là thần ở biển đông, dài hơn năm mươi 

trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, linh dị khôn lường, khi đi thì ầm 

ầm như mưa, lại ăn thịt người nên ai cũng sợ. Thuyền của nhân dân đi qua chỗ này 

thường bị Ngư tinh làm hại. Lại có Hồ tinh chính là nơi tương truyền có con cáo chín 

đuôi sống hơn nghìn năm thành yêu quái biến hóa vạn cách, thành người hoặc thành 

quỷ, đi khắp nhân gian. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng nhập vào giữa 

đám dân Man (tên gọi 1 bộ tộc thời Hùng Vương) cùng ca hát rồi dụ dỗ trai gái trốn 

vào trong hang núi. Người Man rất khổ sở. Rồi chuyện kể ở sông Độc xứ Sơn Nam, 

nguồn từ sông Hát chảy ra, là nhánh của sông Phú Lương (sông Nhị), chảy đến làng 

Đốc Tín, huyện Kim Bảng hợp với sông Lương mà thành ra sông Độc. Chỗ ngã ba 

sông, có cái miếu thờ thần sông. Thuyền buôn qua lại phải sửa đồ lên lễ, không thì 

buồm, cột, chèo, lái chẳng cái gì còn. Theo truyền thuyết, xưa Thổ thần cũng từng 

được gán cho sức mạnh hung ác. Thuở ấy trời nước mênh mông người thì ít mà yêu 

quái thì nhiều vô kể. Thổ thần có quyền to và rất hung ác. Lão sai yêu nước, yêu gió, 

yêu lửa hoành hành quấy nhiễu khắp nơi. Lão đi đến đâu người vật tan tác đến đấy. 

Thủy tinh là thần nước thành tinh vì ân oán riêng với Sơn tinh mà hằng năm cứ vào 

tháng 6, 7 âm lịch lại hô mưa, gọi gió, gây nên những trận lụt lớn, nhấn chìm nhiều 

làng mạc, tàn hại muôn loài. Xưa nay, hà bá thường được coi là một vị thần có sức 

mạnh ghê gớm, dữ tợn. Vào những năm nước dâng cao, gió bão thất thường, những 
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năm mất mùa, đói kém, rồi những hiện tượng người chết đuối… đều được người dân 

cho rằng đó là vì hà bá nổi giận hoặc không hài lòng vì một điều gì đó. Muốn cho dân 

an vật thịnh, người dân phải làm lễ cúng tế hà bá rất cẩn thận. Có lẽ việc thờ thần sông 

hay thường gọi là thờ hà bá là đặc trưng chung của những cư dân vùng sông nước. Và 

liên quan đến việc thờ thần hà bá thường gắn với tục hiến tế, hiến sinh, nhân dân cổ 

xưa tin rằng phải cống nạp cho hà bá thì mới có một cuộc sống yên ổn, mùa màng tốt 

tươi. Các ác thần thường có những yêu sách mà người dân phải ngầm hiểu và thực 

hiện để thỏa mãn lòng thần. Ở làng Ngọc Cục huyện Bình Giang - Hải Dương khi xưa 

truyền rằng có tục thờ yêu hổ, phải bắt người làm vật hi sinh để cúng. Ông Cụt có nguồn 

gốc từ rắn. Từ khi ông đến ở gành Bợ thì nước ở đây tự nhiên réo lên ầm ầm, thuyền bè 

đi lại rất khó khăn. Vào những hôm trở trời, ông Cụt lại nổi lên. Đầu ông Cụt nhô lên 

cao ba bốn thước, to như cái thúng cái lớn. Ông Cụt nổi sóng đánh đắm thuyền qua lại. 

Theo lệ thường, ngày xưa cứ mỗi năm ông Cụt bắt một người để ăn thịt. Vì vậy gành Bợ 

đã nổi tiếng là một gành hung dữ trên sông Đà. Người ta có có câu: “Nhất thác Bờ, nhì 

gành Bợ”. Trên đây, chỉ là những trường hợp điển hình cho hàng nghìn, hàng vạn các 

thần trên đất Việt có xuất thân từ tự nhiên. Các thần đều gặp nhau ở tính cách hung dữ, 

tàn bạo, sẵn sàng tạo nên sự hủy diệt và chết chóc theo quan niệm dân gian chính là sự 

thần thánh hóa sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. 

Loại ác thần là nhân thần bao gồm thần ngoại bang và thần người Việt. Có lẽ 

những thần này xuất hiện muộn hơn thần tự nhiên. Khi mà bóng dáng của vó ngựa 

xâm lược đã tràn trên đất nước ta, lúc này mới có sự xuất hiện của những người ngoại 

quốc. Sự giao lưu, tiếp xúc giữa các nền văn hóa kéo theo đời sống sinh hoạt cộng 

đồng cũng có nhiều biến đổi. Trong ác thần ngoại bang thì cả 7 đều xuất thân từ Trung 

Quốc, có lẽ nước ta đã phải trải qua hàng ngàn năm chịu sự kiềm tỏa của giặc phương 

Bắc nên đối với dân gian nhắc đến kẻ thù xâm lược không thể không nghĩ đến Trung 

Quốc. Từ đó hình bóng của những ma Tàu, quỷ thần Tàu, ác bá Tàu cũng xuất hiện 

nhiều trong đời sống tâm linh của người Việt. Phạm Nhan là kẻ trong người mang hai 

dòng máu mẹ người Việt, cha người Tàu. Khi còn tại thế vì ham cứu lấy mạng sống 

của mình mà dẫn quân xâm lăng về dày xéo lên đất mẹ, giẫm đạp lên sinh linh đồng 

loại. Khi chết lại trở thành quỷ ác chuyên làm những điều xấu xa, hãm hại phụ nữ, 

gieo bao đau thương, khổ hạnh. Cao Biền vốn là người Trung Quốc, rất giỏi về nghề 

địa lý, những phép hô thần tróc quỷ hắn đều thông thạo. Hắn sang Việt Nam đi khắp 

nước trấn yểm các huyệt tốt của nước ta. Một kẻ ngoại quốc xấu xa đã dùng tà thuật để 

yểm huyệt và phá tất cả các long mạch của nước Nam ta. Ác giả ác báo, Biền đã bị 

nhân dân ta dùng nỏ để bắn, hàng trăm vạn mũi tên nhất tề phóng trúng cánh diều của 

Biền. Cao Biền bị trọng thương chết ngay (Sự tích Núi cánh Diều - Tổng tập văn học 

dân gian người Việt, tập 4). Cao Biền sau khi chết hóa thành yêu tinh có phép thuật 
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cao cường, thường hại những người đi đường. Thường hiện hình giống người con gái 

trong cung, ăn mặc rất đẹp, có khi lại hóa thành đứa trẻ hay bà lão ngồi bên đường lừa 

và hại người qua lại. Những thần có nguồn gốc ngoại bang còn là những tên giặc chết 

bỏ mạng trên đất Việt sau đó sẵn lòng tà đạo gây nên nhiều chuyện tai quái, nhiều loại 

bệnh tật cho người dân quanh vùng. Truyền truyết Đượng ba thằng ở vùng đảo Hà 

Nam - Quảng Ninh kể có ba thằng giặc sót lại sau trận Bạch Đằng. Dân làng dùng đất 

lấp mà thành một cái đượng (gò đống). Sau này ba hồn này cũng bày trò ám hại nhân 

dân mắc tai ương, dịch bệnh, rồi về báo mộng dân làng phải làm lễ cúng tế. Thế mới 

biết loại ác thần này sống đã tạo nghiệp, chết lại còn tác oai tác quái trên đất người. 

Những Ngô Văn Ngạo, giặc Tàu họ Ngô đều xuất thân Trung Quốc, đều là những kẻ 

ham mê sắc dục mà bị vua Tàu chém đầu. Chết rồi thành quỷ không đầu chạy sang đất 

Việt. Ngô Bát Ngạo hoành hành ở Nghệ An, còn tên giặc Tàu họ Ngô kia gây nên 

những điều quái ác ở vùng đất Cam Lộ - Hải Phòng. Hai kẻ ác quỷ này, tuy được kể ở 

những vùng khác nhau, nhưng có những điểm khá tương thích. Những tên ma Tàu này 

chuyên hãm hại những người phụ nữ đẹp. Nửa đêm thường lẻn vào ngủ cùng những 

người phụ nữ đẹp. Ban đầu những người này còn tưởng như chồng mình, nhưng sau 

đó thì thấy lạnh mới biết là bị ma ám, ma theo. Rồi những người phụ nữ đẹp ấy mắc 

bệnh, người thì hóa điên, hóa dại, người thì ốm liệt giường, không thuốc thang nào 

chữa được. Sự tích về mả chú Khách ở làng Thanh Nộn - Hà Nam kể về một gã người 

Tàu không biết thuộc địa phương nào của Trung Quốc, đến cư ngụ ở làng Thanh Nộn, 

cũng không rõ tên tuổi là gì, dân làng thường gọi là chú Khách. Khi còn sống hành 

tung của chú Khách khá mờ, bí hiểm, nhưng cũng không gây nên tai tiếng gì. Nhưng 

sau khi chú Khách qua đời lại hành tác điều ác. Chú Khách có thói hoang dâm. Cứ có 

phụ nữ sinh đẻ là hắn mò tới. Hễ trong làng có phụ nữ nào sinh nở mệt mỏi, yếu bóng 

vía là ban đêm mơ thấy một người đàn ông cao lớn, mắt lồi trố, răng to và trắng nhởn, 

đến hiếp dâm. Nhiều sản phụ kinh sợ, không dám ngủ một mình, bắt chồng con phải 

ngủ cùng giường. Trường hợp đề phòng cẩn thận thì hắt rút, trường hợp nào chủ quan 

không phòng bị thì hắn được thỏa ham muốn sắc dục. Biết bao năm, chú Khách và mả 

chú Khách là nỗi ám ảnh dai dẳng với dân chúng trong làng. Có thể nói những vị thần 

có nguồn gốc ngoại bang hiện tồn trong đời sống văn hóa Việt đều có xuất thân, nguồn 

gốc từ Trung Quốc. Với một nghìn năm Bắc thuộc, dân ta đã phải chịu biết bao kìm 

kẹp của phương Bắc. Sự xâm lấn về đất đai lãnh thổ, sự bá đạo, độc quyền văn hóa có 

ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt. Những ác thần có 

nguồn gốc ngoại bang này đều là những kẻ đáng khinh ghét, lên án. 

Trong thế giới văn hóa đa dung, hỗn hợp của người Việt, những thần có nguồn 

gốc ngoại bang tồn tại khá nhiều. Dân tộc ta phải trải qua bao cuộc chiến tranh dựng 

và giữ nước, hình bóng kẻ thù trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong mỗi người dân. 
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Chiến tranh xảy ra sự mất mát và chết chóc là điều không thể tránh khỏi. Đối với 

những anh hùng dân tộc hi sinh vì nền độc lập là niềm tự hào và trở thành vinh dự cao 

quý, được đời đời tưởng nhớ. Còn đối với những tên tướng giặc, những kẻ cướp nước 

cái chết của họ là một sự mất mát uổng phí. Cái giá mà họ phải trả cho cuộc chiến phi 

nghĩa đó là việc phải bỏ mạng nơi xứ người, đến linh hồn cũng phải trốn chui trốn lủi, 

ẩn nấp trong bóng đen. Trên đất Việt có biết bao những linh hồn như vậy. Trong quan 

niệm của nhân dân đã là giặc thì không thể tốt. Việc đánh giá thiện ác, tốt xấu đứng 

trên quyền lợi và danh dự của quốc gia dân tộc. Như vậy những tên tướng giặc, những 

kẻ ngoại quốc thường được xếp vào hạng ác như trường hợp của Trọng Thủy, Sầm 

Nghi Đống, Cao Biền và còn rất nhiều các tướng lĩnh khác. Trọng Thủy là kẻ tình báo, 

dùng hôn nhân hòa hảo làm chỗ nương mình sau đó lừa tình, ăn cắp quốc bảo, trộm bí 

kíp chế nỏ thần lật lọng quay lại đánh chiếm Âu Lạc, truy sát An Dương Vương và 

người vợ đã hết mực tin tưởng mình. Những hành động của Trọng Thủy có thể quy 

vào tội bất nhân, bất nghĩa. Nỗi căm giận của người dân Cổ Loa với Trọng Thủy được 

thể hiện ở việc họ không chôn xác Trọng Thủy, mà chỉ khơi một cái lạch để xác trôi ra 

sông Hoàng (sông Nguyệt Đức). Khi xác trôi vào bờ, người dân cách làng Cổ Loa 15 

km vớt xác Thủy lên chôn và lập miếu thờ. Hiện tượng Trọng Thủy được dân gian chú 

ý tới khi sống là kẻ địch, gây việc ác cho đất nước Âu Lạc và gián tiếp tạo nên cái chết 

của cha con An Dương Vương và Mị Châu. Tuy nhiên sau khi chết mặc dù có nói đến 

việc được lập miếu thờ nhưng không có câu chuyện nào về việc hồn Trọng Thủy làm 

việc ác. Bởi vậy mà không thể xếp Trọng Thủy vào trong những ác thần. Trường hợp 

của Sầm Nghi Đống cũng vậy, mặc dù vốn là một tên tướng giặc từng chiếm đóng trên 

đất ta, sau khi chết hắn cũng được dân lập đền thờ, như một vị thần trấn tại vùng đất 

đó, nhưng không có chuyện kể hắn tiếp tục gây tội ác. Có lẽ còn nhiều những tên giặc 

kiểu như vậy trên đất Việt. Như vậy việc xác định hành vi gây ác có thể được nhóm 

thành 3 loại như sau: thứ nhất khi sống làm việc ác nhưng khi chết không tiếp tục hành 

ác; thứ hai khi sống làm việc ác khi chết tiếp tục hành ác; thứ ba khi sống không hành 

ác nhưng khi chết lại gây nên nghiệp ác. Trường hợp thứ nhất không được xem là ác 

thần, ác thần nằm trong hai trường hợp còn lại. Đây cũng là căn cứ giúp chúng tôi có 

thể nhận biết và hệ thống ác thần trong đời sống văn hóa Việt. 

Bên cạnh những thần có nguồn gốc ngoại bang còn có những thần cũng xuất 

phát là nhân thần nhưng có nguồn gốc Việt. Hiện tượng thờ cúng nhân thần rất phổ 

biến trong tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên các nhân thần cũng được phân chia 

cấp bậc, thứ hạng khác nhau. Ngoài những nhân thần là anh hùng dân tộc, được bia 

đời ghi danh và tiếng thơm truyền mãi thì trong dân gian còn có rất nhiều thần có xuất 

thân từ tầng lớp bình dân. Những thần này thường giống nhau ở cái chết đột ngột, bất 

thường vào những giờ thiêng, giờ phạm được thượng đế cho làm thần: như thần ăn xin 
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ở Cương Kỵ (Nam Đàn); thần lặt phân ở Thanh Chương; thần trẻ con ở làng Dương 

Xá; thần trèo cây hái quả bị ngã ở làng Long Trảo - Nghi Khánh (Nghệ An); thần buôn 

lợn ở núi Cô Son - Thanh Thủy (Nam Đàn); thần chăn trâu bò như bà chúa Nhâm ở 

Yên Lại (Hòa Sơn - Đô Lương); những dâm thần như bà chúa Ngựa ở Hải Dương; 

dâm thần ở Dị Nậu (Quỳnh Dị - Nghệ An); thần Trầm Một - cậu học trò có thói dâm ô; 

v.v… Và còn rất nhiều thần dạng như vậy tồn tại trong cộng đồng Việt. Những loại 

thần này được xếp vào hạng tà thần, dâm thần. Trong nhóm những tà thần này, chỉ 

những thần nào tạo tác việc ác, quấy hại nhân dân làm chao đảo cuộc sống nơi dân giã 

mới được xem là ác thần. Sự khác biệt giữa tà thần và ác thần chính bởi hành vi gây ác 

của thần. Những thần trẻ con, những ma ả đào, bà chúa Ngựa, anh học trò dâm đều có 

những hành vi gây ác khiến nhân dân vì khiếp sợ mà phải thờ cúng. Bởi nếu không thờ 

họ, họ sẽ gây nên bạo bệnh, thiên tai, dịch họa tàn sát cả muôn vật, nhấn chìm tàu bè, 

thậm chí giết hại cả người vô tội. Trước những hành động tạo ác này các thần tự kiếm 

tìm chỗ đứng của họ để đòi hỏi nhân dân phải chấp bái tuân phục. Ở Thanh Hóa có lưu 

truyền câu chuyện khá li kì liên quan đến thần hổ và một loại thần phục dịch cho thần 

hổ là ma trành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Yên, ông Trương Văn Gương cho 

biết: “Ở đây ngoài việc tôn trọng thần rừng, thần núi, thì sợ thần hổ với ma trành lắm, 

không dám vào rừng lấy que củi, chứ đừng nói chuyện vào đó chặt phá rừng. Ngoài 

chuyện sợ hổ, người Mường rất sợ ma trành, là loại ma bị hổ ăn thịt mà biến thành, 

chuyên dụ dỗ người, khiến người lạc đường vào rừng mà bị hổ ăn thịt. Rừng là chốn 

chúa sơn lâm với ma trành ở, nên không ai dám kinh động. Chỉ có mấy thợ săn, bất 

chấp tính mạng mới dám mò vào rừng. Nhưng những người vào rừng ăn cắp của rừng, 

đều chẳng ra sao, không nghèo đói thì cũng gặp tai họa. Dòng họ nhà tôi có mối thâm 

thù với hổ, nhưng cũng sợ lắm, phải thờ hổ, thờ cả ma trành, mà bà tổ cô trong họ là 

một ví dụ”[139]. Cũng tại nơi đây còn lưu truyền câu chuyện về bà tổ Mối bị hổ giết 

hại và hóa thành ma Trành. Bà tổ Mối vốn là người con gái họ Đinh, do đánh nhau với 

hổ mà chết. Khi bà qua đời, loài mối đã xây mộ cho bà. Nghĩ việc mối xây mộ là linh 

thiêng, nên gia đình không đưa bà về làm tang, chôn cất như bình thường, mà để mối 

phủ kín. Chỉ đến sáng hôm sau, tổ mối đã to bằng đống rơm, trùm kín thân thể bà, biến 

thành ngôi mộ khổng lồ. Bà Tổ Mối dù có mối thâm thù với hổ, nhưng theo quan niệm 

của người dân vùng Thạch Thành - Thanh Hóa, khi bà bị thần hổ sát hại, thì bà sẽ biến 

thành ma trành mà đi theo làm nô lệ cho nó. Thần hổ xám oai phong lừng lẫy, thoắt ẩn, 

thoắt hiện trong rừng già, ăn thịt vô số người. Thế nhưng, có những lúc nó lại biến 

thành cụ già cao lớn phong độ, ngồi bên suối Vó Ấm, và có rất nhiều nữ ma trành xinh 

đẹp vây quanh, như những chồn tinh mê đắm lòng người trong Liêu trai chí dị của Bồ 

Tùng Linh. Ngôi miếu thờ thần hổ bên con suối Vó Ấm ở trong rừng, ít người dám qua 
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lại. Họ vẫn tin có thần hổ và ma trành ngự ở đó. Nhiều người kể rằng, đi làm nương, 

nghỉ trưa gần ngôi miếu, đang thiu thiu thì đều nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ 

ngôi miếu bên suối Vó Ấm chảy róc rách. Họ tin rằng, đó chính là tiếng của ma trành 

và ma Trành không chỉ có một mà có rất nhiều ma Trành, phàm là những người bị hổ 

ăn thịt đều biến thành ma Trành. Người dân phía tây Thanh Hóa có mối thâm thù với 

hổ nhưng cũng sợ hổ, phải thờ hổ, thờ cả ma Trành nữa. 

Qua những hiện tượng ác thần kể trên, chúng ta đã thấy một đời sống văn hóa 

tín ngưỡng vô cùng phức tạp của người Việt. Xu hướng thần thánh hóa khá lỏng lẻo 

trong dân gian. Sự ám ảnh về thần linh và những thế lực huyền bí, khiến nhân dân đắm 

mình trong dòng thác tâm lí rất đặc biệt. Trong dân gian có câu “quỷ thần hai vai”, 

nghĩa là họ quan niệm trong cuộc sống của mình luôn có bóng dáng quỷ thần. Chính 

điều đó đã tạo nên một hệ thống mang danh hiệu ác thần. Ác thần là tên gọi mà giới 

nghiên cứu phân loại để nhấn mạnh vào hành trạng của thần. Còn trong dân gian vẫn 

chỉ tồn tại một khái niệm duy nhất đó là THẦN. Với nhân dân thần để kính hay thần 

để sợ thì sức ảnh hưởng tới đời sống tâm linh của họ vẫn không thay đổi. Và cũng bởi 

các thần dù có làm điều ác, có từng hoành hành quấy nhiễu, nhưng sau khi được nhân 

dân hương khói, tất cả đều trở về trật tự bình an. Điều đó khiến cho dân gian tin ở 

những điều mình làm đã lay động và cảm hóa thần linh. Thiết nghĩ nếu thờ những thần 

ác mà nhân dân vẫn đau khổ, vẫn chết chóc, tang thương thì chắc không ai còn muốn 

hương khói cho những vị thần này nữa. Bằng một năng lực và niềm tin vô hình nào đó 

mà giữa ác thần và con người vẫn có sự ràng buộc. 

3.1.2. Sự tương quan giữa kiểu truyện về ác thần của người Việt với truyền 

thuyết Phạm Nhan  

Nghiên cứu truyền thuyết Phạm Nhan trong mối quan hệ với kiểu truyện về ác 

thần từ góc độ so sánh cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận tính cùng loại của kiểu 

truyện như một hiện tượng văn hóa, có khả năng lan truyền rộng khắp. Cùng phản ánh 

một đối tượng là nhân vật phản diện, các truyện kiểu này chứa đựng những nội dung 

có những nét tương đồng với nhau. 

Về nhân vật: 

 Nhân vật chính trong truyền thuyết Phạm Nhan cũng như trong các truyện về 

ác thần đều mang bản chất xấu xa, độc ác. Các kiểu nhân vật: nhân vật là vật hoặc 

người hóa thành tinh, nhân vật là những người chết bất đắc kì tử, những vong hồn lang 

thang cơ nhỡ, nhân vật là những thần có tính dâm, nhân vật là những tên giặc hoặc 

tướng giặc, nhân vật là người nước ngoài (người Tàu). Những nhân vật phản diện này 

được khắc họa là những kẻ ác độc, có sức mạnh hung dữ, sẵn sàng hại người hại vật. 

Bản chất của kiểu nhân vật này là ác. Hành động nhân vật được bộc lộ tương đối rõ 
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ràng. Những loại người, kiểu người khác nhau được khắc họa ở mức độ cao nhất 

những nét bản chất loại hình được soi chiếu theo quy chuẩn về cái ác, cái xấu nên cũng 

hiện ra trước mắt chúng ta với nét đặc tả chân thực nhất.  

Về cấu tạo cốt truyện: 

 Trong các kiểu nhân vật phản diện mà chúng tôi thống kê được có nguồn gốc 

và đặc điểm khác nhau có thần có nguồn gốc từ tự nhiên, có thần xuất thân từ con 

người nhưng đều giống nhau ở một điểm đó là sự gây hại cho con người. Cốt truyện về 

các nhân vật ác này được diễn tiến theo ba chặng: chặng thứ nhất là sự xuất hiện kì lạ 

của nhân vật, chặng thứ hai là hành trạng bất thường, đặc tính xấu xa của nhân vật, 

chặng cuối cùng trong cuộc đời nhân vật là sự tái sinh, gây họa. Truyền thuyết Phạm 

Nhan và các truyền thuyết trong kiểu truyện về ác thần đều giống nhau ở chặng tái 

sinh, gây họa của nhân vật. Một trong những đặc điểm căn bản của các ác thần đó là 

tính chất gây hại cho con người. Cốt truyện tập trung vào cuộc đời và hành trạng gây 

ác của các nhân vật phản diện.  

Về môtip:  

Kiểu truyện là một tập hợp những truyện kể có những môtip cùng loại hình. 

Qua khảo sát chúng tôi thấy kiểu truyện về ác thần có các dạng môtip: môtip ra đời kì 

lạ, môtip người, vật hóa thành tinh; môtip về tính dâm; môtip quỷ không đầu; môtip 

đống mối đùn mộ; môtip tái sinh gây họa; môtip phù thủy sử dụng phù phép; môtip 

báo mộng. Các môtip này tồn tại trong kiểu truyện về ác thần nhằm làm sáng rõ bản 

chất xấu xa, độc ác của nhân vật. Trong một kiểu truyện có nhiều môtip nhưng không 

nhất thiết mỗi truyện trong kiểu truyện đó phải có đủ các môtip chung. Trong số 

những truyền thuyết mà chúng tôi khảo sát được về các nhân vật ác thần không phải 

truyền thuyết nào cũng bao hàm đầy đủ các môtip nêu trên. Mỗi cốt truyện khác nhau 

chỉ gặp nhau ở một hoặc một vài môtip, trong đó có những môtip nòng cốt giữ vai trò 

quan trọng trong cốt truyện.  

Môtip về sự tái sinh, gây họa là môtip liên quan trực tiếp đến hành động của ác 

thần. Kiểu truyện về ác thần nhất thiết phải có một môtip liên quan đến thần ác gây 

họa. Đó chính là cốt truyện tối thiểu. Một cốt truyện tối thiểu có thể chỉ gồm một 

môtip quan trọng nhưng có một cấu trúc trọn vẹn và tên của truyện thường chính là tên 

của môtip quan trọng đó. Ngoài môtip nòng cốt là môtip tái sinh, gây họa, trong kiểu 

truyện về ác thần còn có các môtip quan trọng liên quan đến cuộc đời và bản tính xấu 

xa của nhân vật như môtip về tính dâm, môtip phù thủy sử dụng phù phép cùng với sự 

lồng ghép, đan xen một số môtip phụ tạo ra những kết cấu phức tạp, độc đáo của 

truyện về ác thần.  

Truyền thuyết Phạm Nhan có sáu môtip trong đó ba môtip liên quan trực tiếp 

đến hành động của nhân vật ác thần Phạm Nhan là Môtip về tính dâm, Môtip tái sinh 

gây họa, môtip phù thủy nuôi âm binh. Ba môtip này có mặt ở hầu hết các truyền 
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thuyết về Phạm Nhan với tần số xuất hiện dày đặc nhằm khắc họa tính cách xấu xa, 

bản chất đê hèn của nhân vật. Những truyện cùng kiểu về ác thần với truyền thuyết 

Phạm Nhan có ít môtip hơn, trong mỗi truyện chỉ có một hoặc hai môtip căn bản làm 

nổi bật nội dung cốt truyện. Các truyện về Ngư tinh, Mộc tinh, Hồ tinh có môtip nổi 

bật là người, vật hóa thành tinh. Cây sống lâu đời tu luyện hóa thành tinh, con ngư xà 

sống lâu năm cũng hóa tinh, con cáo sống hơn nghìn năm tuổi có thể hóa yêu tinh… 

Khi đã hóa tinh, những nhân vật này có khả năng biến hóa khôn lường, rất dũng mãnh 

có thể giết hại người và vật. Truyền thuyết về miếu bà chúa Ngựa, tên giặc Tàu họ 

Ngô, truyền thuyết về Ngô Bát Ngạo, Ngô Văn Trọc, sự tích Trầm một linh thần ở 

Nghệ An, sự tích mả chú Khách ở Thanh Nộn - Hà Nam có môtip nòng cốt là môtip về 

tính dâm. Ác thần trong các truyền thuyết này gặp nhau ở bản tính dâm đãng, thói dâm 

và những tật xấu của nhân vật đã xui khiến những hành động làm hại người, hại đời. 

Hàng loạt những hiện tượng lạ xảy ra trong đời sống với những người phụ nữ, đặc biệt 

đối với những người có nhan sắc là hệ quả của tính dâm do các ác thần này gây ra. Ác 

thần có tính dâm có thể đi khắp mọi nơi, lẻn vào bất cứ đâu để tư thông và hành hạ phụ 

nữ đến ốm đau, bệnh tật, người thì hóa điên, hóa dại, người thì ốm liệt giường, người 

thì tủi phận mà chết… Môtip sử dụng phép phù thủy để phù phép chỉ có ở những 

truyện liên quan đến người Tàu. Những Cao Biền, những chú Khách người Tàu, 

những Phạm Nhan đều là những người được học phép phù thủy từ Trung Quốc rồi 

sang nước Nam dùng bùa chú để trấn yểm long mạch chặn hết các mạch đất quý của 

nước Nam; sử dụng phép phù thủy để nuôi dưỡng âm binh phục vụ cho những mục 

tiêu bất chính của mình. Truyền thuyết về các tên tướng giặc phải bỏ mạng nơi đất 

khách quê người, cảm thấy tủi phận khi không được thờ cúng thường báo mộng cho 

người dân để thực hiện một cuộc trao đổi. Những ác thần này thường làm cho người 

dân tại những địa phương mà hồn còn lẩn quất bị bệnh tật, ốm đau, chết chóc khiến 

nhân dân kinh hãi trước tai ách do thần gây ra buộc phải thờ cúng ác thần để mong 

mang lại sự bình an cho mình.  

Truyền thuyết Phạm Nhan trong tương quan so sánh với những truyện cùng kiểu 

của người Việt có nhiều dấu hiệu thể hiện tính chất loại hình trên các phương diện: 

nhân vật, cốt truyện, môtip. Có thể xem đây là một hiện tượng văn học độc đáo, nảy 

sinh và phát triển dưới sự tác động của các yếu tố lịch sử, văn hóa. Kiểu truyện tập 

trung vào một loại nhân vật phản diện có liên quan mật thiết tới đời sống văn hóa, tín 

ngưỡng của nhân dân. Truyện thuộc tiểu loại truyền thuyết tín ngưỡng hay truyền 

thuyết tôn giáo như một số nhà nghiên cứu đã phân loại. Kiểu truyện này không nhằm 

mục đích tôn vinh các biểu tượng lịch sử mà dựa trên nhu cầu tâm lý về sùng bái lực 

lượng siêu hình và khát vọng giải mã những hiện tượng bí ẩn của đời sống. Khi con 

người khó có thể nắm bắt và làm chủ vận mệnh của mình, họ nghĩ luôn có một thế lực 

nào đó ám ảnh, làm hại họ và để thay đổi được điều đó họ tìm đến với thế giới tâm 

linh huyền bí để lí giải những hiện tượng lạ diễn ra trong đời sống của con người.  
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3.2. Cặp đôi nhân vật Phạm Nhan - Đức Thánh Trần trong truyền thuyết 

về ác thần và phúc thần 

3.2.1. Tương phản về môtip  

Sự đa dạng, phong phú của thế giới nhân vật truyền thuyết không chỉ phác họa 

những chân dung lịch sử mà còn mở rộng biên độ về đối tượng phản ánh. Nội dung 

truyền thuyết không dừng lại ở cảm hứng tôn vinh lịch sử mà còn góp phần tái hiện 

thực tại. Thế giới của truyền thuyết là một xã hội thu nhỏ với đủ loại người từ dân 

thường áo vải đến những bậc thiên tử, thân vương tôn quý; từ những người công trạng 

hiển hách đến những kẻ xấu xa, trộm cướp… Dòng tâm thức dân gian có đủ các cung 

bậc cảm xúc từ tôn sùng đến bài bác, từ thành kính đến khinh miệt. Bởi vậy, nguồn 

cảm hứng chủ đạo giữa truyền thuyết về ác thần có sự khác biệt với những truyền 

thuyết về phúc thần. Từ đó chi phối tới nội dung phản ánh và hình thức nghệ thuật 

trong mỗi tác phẩm dân gian. Môtip truyền thuyết là một trong những chi tiết nổi bật 

thể hiện sự khác biệt căn bản này. 

Trong những môtip mà chúng tôi liệt kê khi khảo sát truyền thuyết Phạm Nhan 

có môtip chung thường gặp trong hầu hết các truyền thuyết của người Việt, có những 

môtip chỉ có trong những truyền thuyết về nhân vật phản diện. Môtip về tính dâm, 

Môtip tái sinh gây họa, môtip phù thủy nuôi âm binh là những môtip đặc biệt trong 

truyền thuyết Phạm Nhan nói riêng và truyền thuyết về những nhân vật phản diện nói 

chung. Những môtip này không xuất hiện trong những truyền thuyết về phúc thần. 

Đây là điểm khác biệt căn bản giữa môtip truyền thuyết Phạm Nhan với môtip truyền 

thuyết về phúc thần. Những môtip thể hiện bản tính xấu, ác: tính dâm, sự gây hại, nỗi 

ám ảnh…là đặc sản riêng của những truyền thuyết về ác thần. 

Một số môtip về sự ra đời kì lạ, môtip khống chế bằng vật đặc biệt, môtip báo 

mộng xuất hiện phổ biến trong truyền thuyết người Việt. Tuy nhiên, nội dung của 

những môtip này trong truyền thuyết Phạm Nhan cũng có sự khác nhau rõ rệt với 

những truyền thuyết về phúc thần. Sự ra đời kì lạ của những nhân vật phúc thần luôn 

gửi gắm niềm yêu, sự mong đợi của nhân dân và luôn hứa hẹn những con người lớn 

lên sẽ xuất chúng. Còn sự ra đời của Phạm Nhan cho thấy những bất thường và đã dự 

báo trước được kẻ sinh ra để gây họa. Ở môtip khống chế bằng vật đặc biệt hầu hết các 

truyền thuyết đều nhấn mạnh vào vai trò của vật khống chế cũng như người có đủ tài 

năng và đức độ để điều khiển vật khống chế đó. Trong môtip này nhân vật Phạm Nhan 

được tái hiện với tư cách kẻ tội phạm phải chịu sự khống chế đó. Môtip báo mộng một 

môtip vô cùng quen thuộc trong truyền thuyết ở đó các nhân vật thường đem đến 

những giấc mộng lành, và thông qua giấc mộng để phù nước cứu dân. Nhưng giấc 

mộng trong truyền thuyết Phạm Nhan là mộng dữ, ở đó có sự đe dọa, ra điều kiện và 

những giao ước bắt buộc giữa ác thần với những người dân vô tội. Như vậy, có thể 
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thấy dù tên môtip có thể giống nhau, song nội dung của các môtip này trong truyền 

thuyết về phúc thần với truyền thuyết về Phạm Nhan là hoàn toàn khác nhau. Khai 

thác những nội dung cụ thể giúp chúng ta có thể đánh giá được bản chất của nhân vật 

chính trong truyền thuyết. 

3.2.2. Tương phản về kết cấu  

Phạm Nhan được truyền thuyết khắc họa là kẻ bán nước hại dân. Cốt truyện về 

Phạm Nhan cũng phát triển theo ba chặng như một công thức chung cho các truyền thuyết 

dân gian. Tuy nhiên, đặc điểm của các chặng đời Phạm Nhan có sự khác biệt rõ rệt với 

những truyền thuyết về phúc thần. Xưa nay, chúng ta mới tìm hiểu nhiều về cốt truyện của 

những nhân vật có công tích hiển hách trong lịch sử “sinh vi tướng, tử vi thần”. Còn về 

những nhân vật đối nghịch ít khi được nhắc tới. Để so sánh cốt truyện truyền thuyết Phạm 

Nhan với tư cách là ác thần với các cốt truyện về phúc thần, chúng tôi chọn một nhân vật 

tiêu biểu, nổi bật cho hàng phúc thần là Đức Thánh Trần để làm căn cứ soi chiếu với cốt 

truyện Phạm Nhan. Đức Thánh Trần với Phạm Nhan cũng là hai nhân vật vốn có mối liên 

quan mật thiết trong chuỗi truyền thuyết mà chúng tôi tìm hiểu được. 

Cốt truyện về Đức Thánh Trần có mẫu số chung với truyền thuyết về những 

nhân vật lịch sử khác, bao gồm ba chặng: Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm của nhân 

vật, hành trạng và chiến công của nhân vật, nhân vật hoá và hiển linh, âm phù. Truyền 

thuyết về Đức Thánh Trần được xâu chuỗi từ đặc điểm xuất thân hiển hách đến sự hóa 

thần, phong thánh mang màu sắc thiêng liêng. Trần Hưng Đạo là con trai An Sinh 

vương Trần Liễu vốn là một vị thiên thần tinh vàng tướng ngọc Thanh Tiên Đồng Tử, 

theo lệnh Ngọc Hoàng xuống đầu thai vào gia đình thân vương. Khi Ngài được sinh 

ra, trong nhà hào quang tỏa sáng rực, mùi hương thơm ngào ngạt. Cha đặt tên là Trần 

Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn thông minh rất sớm. Mới lên 5 tuổi đã biết làm thơ, có 

óc lãnh đạo, thường bày trò chơi bát trận. Lớn lên, càng học giỏi, tinh thông nhiều 

sách thánh hiền và cổ nhân, tinh thông lục thao tam lược, văn võ toàn tài. Trần Quốc 

Tuấn lúc nào cũng là một thân vương đĩnh đạc, tài ba thao lược. Ba lần quân Nguyên 

tràn sang đất Việt, đều hoảng hồn quay về. Tướng Trần Quốc Tuấn đã thống lĩnh binh 

sĩ, cùng dân chúng một lòng cương quyết, đánh bật quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi 

Việt. Quân Mông Cổ từng “trăm trận trăm thắng”, đã thảm bại kéo quân trở về. Bằng 

trí tuệ của người anh hùng, tướng Trần Hưng Đạo đã diệt trừ được tên giặc Phạm 

Nhan chuyên quấy nhiễu làm hại nhân dân. Họ rất nể sợ uy danh của Trần Quốc 

Tuấn, không dám nhắc tên ông, chỉ gọi là Hưng Đạo Vương. Về già, Trần Hưng Đạo 

sống ở Vạn Kiếp. Ông được vua tôn kính phong làm Thái Sư Thượng Phụ Hưng Đạo 

Đại Vương, lập miếu sinh từ ở Vạn Kiếp và khắc văn bia để ghi nhớ công đức của 

Ngài. Ngoài 70 tuổi, Hưng Đạo Vương mất. Dân chúng ghi nhớ công đức của Ngài, 
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lập đền thờ ngài khắp nơi để cậy uy linh của Ngài mà trừ tà ma. Từ một nhân vật lịch 

sử đến một nhân vật huyền thoại, từ một con người trần tục đến một vị thần thiêng, 

từ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đến Đức Thánh Trần là sự phát triển của mạch 

truyền thuyết về phúc thần. 

Trái ngược với cốt truyện về Đức Thánh Trần - một hiện tượng phúc thần tiêu 

biểu, cốt truyện về Phạm Nhan đại diện cho hiện tượng ác thần trong truyền thuyết 

người Việt. Cũng ra đời kì lạ, nhưng ngay từ trong bụng mẹ đã dự báo những điềm 

xấu. Tin về một người phụ nữ ở Đông Triều có mang và sau này sẽ đẻ ra kẻ nghiệt 

chủng hại nước hại dân đã chấn động cả thiên đình. Ngọc Hoàng muốn ngăn chặn 

điềm dữ đó nên mới phái Thanh Tiên Đồng Tử xuống trần để diệt trừ mối hậu họa sau 

này. Đời có Nguyễn Bá Linh thì ắt cũng có Trần Quốc Tuấn, kẻ gian - người hùng, kẻ 

quỷ - người thần, có kẻ gây họa thì sẽ có người diệt họa. Nếu như Trần Quốc Tuấn lớn 

lên thông minh, rạng ngời, văn võ toàn tài. Hành trạng của nhân vật là vị tướng tài cứu 

nước, độ dân. Thì Bá Linh lớn lên chỉ giỏi những chiêu trò mánh khóe, thích trêu chọc 

phụ nữ. Hành trạng của nhân vật là kẻ dâm loài, bậy bạ. Bỏ quê mẹ, sang Tàu sinh 

sống, học được thuật phép phù thủy, vẫn chứng nào tật ấy thông dâm với cung nữ, phi 

tần hậu cung. Bị phát giác, Bá Linh xin đáo công chuộc tội bằng việc xin vua Nguyên 

cho làm hướng đạo, dẫn đường cho quân xâm lược tiến đánh nước ta. Dòng sữa của 

người mẹ Việt đã bị làm vẩn đục khi nuôi nấng một kẻ nghịch tử, một loài vô nhân 

tính, lại còn “dẫn voi về dầy mả tổ”. Một kẻ hại nước, hại dân đã theo vó ngựa của 

quân xâm lược dày xéo biết bao làng mạc, dẫm đạp lên biết bao thân xác của đồng 

loại. Tội ác mà nhân vật này mang đến gây nên sự ớn lạnh trong nhân dân. Mặc dù 

thân xác Phạm Nhan bị Hưng Đạo Vương chặt làm ba khúc nhưng cái ác thì vẫn chưa 

đứt. Từ một tên tướng giặc, hồn ma Phạm Nhan lại tái sinh thành quỷ thần tiếp tục 

quấy nhiễu nhân dân. Sau khi chết, ma Phạm Nhan đi khắp nơi hễ gặp đàn bà, phụ nữ 

là máu dâm nổi loạn, làm cho họ bệnh tật, ốm đau liên miên. Cái chết không làm dừng 

lại sự ác độc đến ghê tởm của một nhân vật phản diện. Dân gian có liên tưởng về sự tái 

sinh, gây họa để nhấn mạnh vào cái ác đã thuộc về bản chất của nhân vật này. 

Như vậy, cốt truyện Phạm Nhan phát triển theo mạch: Hoàn cảnh xuất thân 

bất thường và đặc điểm kì quái của nhân vật; hành trạng tội ác của nhân vật; Nhân 

vật tái sinh, gây hại quấy nhiễu nhân dân. Sự bất thường trong hoàn cảnh xuất thân 

dẫn tới những hành động độc ác hại dân hại nước. Kết cục nhận được sự trừng trị 

thỏa đáng với cái chết không toàn thây. Nhưng cái ác đó giống như một thứ ung nhọt 

vẫn tiếp tục tái sinh quay trở lại để hoành hành, quấy nhiễu nhân gian mãi không 

thôi. Đó cũng chính là sự khác biệt căn bản giữa cốt truyện truyền thuyết về ác thần 

với cốt truyện về phúc thần. 
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Có thể hình dung sự khác biệt giữa cốt truyện Phạm Nhan với cốt truyện Đức 

Thánh Trần qua bảng lược đồ sau: 
 

Cốt truyện Phạm Nhan Cốt truyện về Đức Thánh Trần 

Nhân vật ra đời là hóa thân của dải khí 

trắng 

 

Được dự báo sẽ mang lại hiểm họa cho 

quốc gia, dân tộc 

 

 

Nhân vật lớn lên, sang Tàu học, có thói 

dâm ô chuyên trêu chọc, quấy phá đàn bà, 

con gái 

 

Làm hướng đạo cho quân Nguyên sang 

đánh chiếm Việt Nam 

 

Bị Hưng Đạo Vương tiêu diệt 

 

Hóa ma quỷ, tiếp tục quấy nhiễu làm hại 

nhân dân 

Nhân vật ra đời là Thanh tiên đồng tử đầu 

thai 

 

Được dự báo là người có sứ mệnh diệt trừ 

hiểm họa, cứu dân, giúp đời 

 

 

Nhân vật lớn lên văn võ toàn tài, có nhân 

có đức 

 

 

Là đại tướng quân lãnh đạo quân dân nhà 

Trần chống Nguyên 

 

Tiêu diệt Phạm Nhan 

 

Nhân vật hiển thánh tiếp tục phù trợ nhân 

dân, chế ngự ác khí của Phạm Nhan 

 

Phạm Nhan và Đức Thánh Trần là hiện tượng nhân vật sóng đôi trong truyền 

thuyết người Việt. Trong đó thể hiện sự đối lập, tương khắc giữa một người đại diện 

cho quốc gia dân tộc, một kẻ đại diện cho quân xâm lược. Một người là chính nhân 

quân tử, một kẻ là loại bán nước cầu thân. Phạm Nhan dù có nguồn gốc là người Việt 

nhưng lại chọn vị trí là kẻ đối đầu với xã tắc. Tội lỗi của Phạm Nhan chồng chất qua 

truyền thuyết dân gian. Tội thứ nhất của Phạm Nhan là tội lợi dụng dòng máu Việt, 

biết quen thuộc địa hình để xin làm hướng đạo cho quân Nguyên. Tội thứ hai là dẫn vó 

ngựa quân thù để dày xéo lên từng tấc đất quê mẹ. Tội thứ ba là tội tàn sát đồng bào, 

đồng loại. Tội thứ tư là tội làm ô nhục danh tiết của những người con gái. Tội thứ năm 

là tôi đeo bám, gây nhiễu loạn đời sống của nhân dân mặc dù chỉ còn là vong hồn… 

Truyền thuyết về Phạm Nhan chủ yếu khắc họa một tên cầm thú khát máu. Tính cách 

của Phạm Nhan được khúc xạ theo logic niềm căm phẫn của cả dân tộc. Bản chất xấu 

xa của y được hình dung như một loại vi rút có độc. Mặc dù, Phạm Nhan cũng là kẻ đã 

từng tu tập, ôn học đỗ cao đến tước vị Tiến sĩ nhà Nguyên. Lại có tài tu luyện chước 
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thuật phù thủy, song cái tài của Phạm Nhan lại dụng không đúng chỗ. Phạm Nhan tài ít 

nhưng tật nhiều, cái tật lớn của hắn là nhục dục. Hắn không có phong thái của người 

đàng hoàng. Nếu Hưng Đạo Vương được nhân dân ca tụng, xây dựng một bức tượng 

đài về trí, dũng, đức, nhân thì Phạm Nhan khiến cho nhân dân căm ghét mà tô vẽ nên 

một kẻ hình thù kì quái, tính cách lập dị, cử chỉ đê hèn, lương tâm bất chính. Đối với 

những kẻ ham quyền đoạt vị, muốn cướp đi những thứ vốn không phải của mình ắt 

sẽ bị đại bại. Đất ta là của dân ta, truyền thống anh hùng suốt mấy ngàn năm lịch sử 

gìn giữ bờ cõi non sông. Dân tộc Việt căm thù những kẻ dùng đao binh cướp đi sự 

bình yên chân chính. Bởi vậy, lòng căm thù giặc là thứ vũ khí có thể chiến thắng tất 

cả những sức mạnh thù địch, đạp bằng mọi âm mưu tăm tối. Truyền thuyết Việt thêm 

một lần nữa khắc ghi, tái hiện những thời khắc lịch sử quan trọng, mà ở đó sức mạnh 

của dân tộc được hun đúc trong hình tượng của những người anh hùng, còn kẻ xâm 

lược luôn được mô tả dưới tư thế chiến bại thê thảm. Tư thế của Hưng Đạo Vương 

trong truyền thuyết là tư thế của vị chủ tướng oai phong lẫm liệt. Còn Phạm Nhan 

vốn chỉ là kẻ tay sai cho quân địch. So với Đức Thánh Trần, Phạm Nhan không đủ tư 

cách để đối sánh. Từ một kẻ đại bại trong chiến trận, Phạm Nhan được nhân dân 

tưởng tượng như một loài khắc tinh luôn lẩn quất trên mảnh đất Việt. Những nỗi đau 

đớn, thương vong mà Phạm Nhan mang lại cho nhân dân ta nhiều không kể xiết. 

Phạm Nhan dẫu được thờ nhưng không phải để tưởng nhớ ghi ơn mà để thể hiện lòng 

thương hại, cũng là cách để nhân dân tự bảo vệ mình. Đối với Phạm Nhan chúng ta 

thấy có cả chất đê tiện, chất ma tà, quỷ quái trong ác thần này. Truyền thuyết sẽ mãi 

khắc ghi một kẻ hung tàn, bạo ngược trên không thuận ý trời, dưới không thuận lòng 

dân đó chính là tên giặc Phạm Nhan. 

3.3. Truyền thuyết Phạm Nhan trong đời sống văn hóa dân gian 

3.3.1. Truyền thuyết về tục chữa bệnh 

Phong tục tập quán thuộc bộ phận văn hóa phi vật thể của mỗi dân tộc. Trong văn 

hóa dân gian, mối quan hệ giữa truyền thuyết, tín ngưỡng và phong tục được tạo lập bởi 

niềm tin của con người với thế giới thần linh. Khi giải mã phong tục tập quán trong văn 

học dân gian, tác giả Nguyễn Bích Hà đã khẳng định: “Văn học nói chung, văn học dân 

gian nói riêng đều có ý thức hoặc vô thức thể hiện phong tục tập quán của cộng đồng mà 

nó sản sinh… Với tư cách là một bộ phận của văn hóa, văn học dân gian có điều kiện thể 

hiện sinh động và sâu sắc hơn về phong tục tập quán” [37, 83]. Truyền thuyết là một thể 

loại văn học dân gian hòa nhập vào dòng chảy văn hóa dân tộc, lưu giữ, truyền bá những 

phong tục tập quán mang bản sắc cộng đồng. 

Truyền thuyết Phạm Nhan có nhiều chi tiết gắn với sinh hoạt tín ngưỡng và 

được hiện thực hóa qua các phong tục tập quán. Trong đó, nổi bật nhất là tục chữa 

bệnh của người dân có liên quan mật thiết tới cốt truyện về Phạm Nhan. Những truyền 

thuyết kể về quãng đời sau khi Phạm Nhan bị Hưng Đạo Vương tiêu diệt là mạch nối 

cho những tập tục chữa bệnh của người dân sau này. Qua khảo sát thực tế, chúng tôi 
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thấy ở một số địa phương có lưu truyền nhiều truyền thuyết về Phạm Nhan hiện vẫn 

đang duy trì những phong tục riêng gắn liền với nhân vật này. Tại Quảng Ninh, Hải 

Dương và Hải Phòng phong tục chữa bệnh có liên quan đến truyền thuyết về Phạm 

Nhan được lưu truyền rộng rãi. Truyện kể Phạm Nhan sau khi bị giết, thân xác chia 

làm nhiều mảnh trôi dạt đến những vùng đất khác nhau. Tại những nơi mà xác Phạm 

Nhan dạt đến đều có hiện tượng lạ nhiều phụ nữ mắc bệnh liên quan tới sức khỏe sinh 

sản.v.v… Những căn bệnh lạ của người phụ nữ đều được kể gắn liền với sự kiện trong 

truyền thuyết. Trước khi bị hành quyết Phạm Nhan có hỏi: “Phải cho tôi ăn cái gì 

chứ?”, sự tức giận và căm phẫn đối với tội ác của kẻ xâm lược khiến Hưng Đạo 

Vương cùng nhân dân lên tiếng “Cho mi ăn máu đẻ của đàn bà”. Kể từ đó nỗi ám ảnh 

mang tên căn bệnh Phạm Nhan được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Phạm Nhan trở 

thành tác nhân gây bệnh đối với những người phụ nữ Việt, đặc biệt là những người phụ 

nữ ở miền biển. Những căn bệnh liên quan tới phụ nữ nhiều nguyên nhân do đặc điểm 

vùng miền sông nước, họ quanh năm kiếm ăn bằng nghề chài lưới, phải ngâm mình 

trong nước dẫn tới những bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản. Nhưng không biết từ 

bao giờ căn bệnh này được gắn với cái tên Phạm Nhan trở thành một nỗi sợ hãi chung 

đối với người dân các vùng. Với niềm tin vào những điều huyền bí xảy trong cuộc sống 

hàng ngày, những người mắc bệnh thường tìm đến cầu cúng, khấn bái để mong chữa trị. 

Đặc biệt, dân gian truyền nhau về căn bệnh Phạm Nhan uống thuốc không khỏi, nhiều 

người cho rằng ai sớm biết mình mắc bệnh này thì lên đền Kiếp Bạc chữa mới khỏi. 

Cách chữa bệnh rất lạ nhưng lại linh nghiệm: người nhà của bệnh nhân lên đền xin chiếu 

về cho người bệnh nằm. Nhiều năm liền chiếu đền Kiếp Bạc dần ít đi dẫn tới hiện tượng 

đổi chiếu, mang chiếu mới lên đền Kiếp Bạc đổi lấy chiếu cũ về. Sau đó sẽ bí mật trải 

cho người bệnh nằm. Có người đổi chiếu, còn chưa dùng thì bệnh tình đã chuyển biến, 

thuyên giảm. Đúng sai chưa ai quả quyết, nhưng giờ đây những phụ nữ mắc bệnh lên 

đền Kiếp Bạc cầu khỏi bệnh rất đông. Từ truyền thuyết về khả năng chữa bệnh, đuổi tà 

Phạm Nhan của Đức Thánh Trần mà hiện nay tục xin chiếu cũ tại đền diễn ra rất thường 

xuyên. Vì vậy mà mỗi dịp lễ hội Kiếp Bạc diễn ra, người dân làm chiếu cói ở Thái Bình, 

Nam Định cũng mang chiếu lên bán xung quanh đền. Ông Phạm Khắc Cường - Phó ban 

quản lí di tích đền Kiếp Bạc cho biết: “Mỗi dịp chính hội có hàng trăm trường hợp lên 

xin chiếu cũ. Ngoài ra những người ốm đau còn lên đền Kiếp Bạc xin nước ở giếng Mắt 

Rồng về dùng, xin chân hương, ấn của đền Kiếp Bạc về đốt lấy tro, hòa vào nước uống 

sẽ khỏi. Vì Phạm Nhan sợ nhất vía của Đức Thánh Trần, chỉ có Ngài mới trị được hắn”. 

Có thể nói, câu chuyện liên quan tới căn bệnh Phạm Nhan và cách chữa bệnh tại đền thờ 

Đức Thánh Trần đã được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Sự thừa nhận của tập thể 

quần chúng, được nối tiếp nhiều đời đã minh chứng mối liên hệ giữa truyền thuyết Phạm 

Nhan và tập tục chữa bệnh trong dân gian là có thật. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là quan 
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niệm của từng người, mang tính chất tâm linh rất cao, gắn với suy nghĩ của người Việt 

“có bệnh thì vái tứ phương” lại gắn liền với tục thờ và tôn sùng một vị anh hùng dân tộc 

nên cũng không hẳn bị coi là mê tín dị đoan. Đối với tục chữa bệnh, đặc biệt là bệnh phụ 

nữ mà Phạm Nhan chính là kẻ gây bệnh, còn Đức Thánh Trần là vị thần có thể sát quỷ 

trừ tà, loại bỏ vía độc Phạm Nhan, thêm một lần nữa chứng minh mối liên kết giữa 

truyền thuyết, tín ngưỡng và phong tục tập quán của nhân dân. Truyền thuyết là chỗ dựa 

niềm tin cho các phong tục tập quán có cơ sở được thực hiện, còn các phong tục lại là sự 

hiện thực hóa những sự kiện truyền thuyết. 

3.3.2. Truyền thuyết về tục cầu con 

Theo truyền thuyết, Phạm Nhan sau khi chết, đầu được cho vào một cái giỏ 

mây đem liệng xuống sông Thanh Lương. Dân chài quẳng lưới bắt cá thấy đầu Phạm 

Nhan mắc vào lưới, và lần nào cũng vậy. Sợ quá họ đem cái đầu đó chôn ở cạnh bờ 

sông. Từ đó hắn thường trở về vùng Ðông Triều tác oai tác quái. Từ lời nguyền rủa 

của Hưng Ðạo Vương, Phạm Nhan bắt đầu ám ảnh và gây bất trắc cho phụ nữ trong 

vùng, khiến vô số sản phụ bị chứng sản hậu, xuất huyết, bị bệnh về đường kinh 

nguyệt và sinh dục và nhất là sinh con yểu tử v.v... Những người tin vào sự tích này 

đã dùng câu chuyện này để giải thích hiện tượng con ranh, con lộn. 

Trong quan niệm dân gian người Việt, hiện tượng con ranh, con lộn là tiếng để 

gọi con cái sinh ra khó nuôi, thường khi sinh ra vài tháng thì lại chết. Ðặc biệt những 

người mẹ có con trong trường hợp này lại rất mau có thai trở lại, nhưng khi sinh đứa 

con thứ hai thì đứa bé này cũng èo ọt, đau ốm hoặc lại chết. Thường khi phải 3 hay 4 

lần xảy ra như vậy. Có nghĩa rằng người mẹ khốn khổ này phải chịu đau khổ vì những 

đứa con sinh ra đều chết và đôi khi cái chết của những hài nhi ấy xảy ra cùng một thời 

điểm. Giải thích hiện tượng này, người Việt cho rằng những người đàn bà nào có sinh 

đẻ nhưng không nuôi được con là do bị tà ma quấy phá ngăn trở. Tà ma là những vong 

hồn người chết thường vì lẽ gì đó, theo đuổi ám ảnh khiến người đàn bà ấy không thể 

gần gũi chồng hoặc nếu có gần gũi phối hợp với chồng và có thai thì khi sinh con, đứa 

con cũng không sống được bao lâu. Vì những đứa con này thường có sự pha hợp với 

những vong linh theo ám ảnh người đàn bà nên rất khó sống. Liên quan đến Phạm 

Nhan, người xưa tin rằng sở dĩ có con ranh con lộn là do nhân vật quỷ thần này gây ra. 

Đối với những gia đình xảy ra chuyện sinh con mà không dưỡng, họ tìm đến 

với thế giới thần linh để giải tỏa, cũng để cầu mong có thể xuôi chèo mát mái về 

đường con cái. Người ta đi rất nhiều nơi và có nhiều địa điểm linh thiêng để cầu con, 

nhưng đối với những hiện tượng dân gian cho rằng đã mắc vía Phạm Nhan thì phải đến 

đền thờ Đức Thánh Trần để làm lễ hóa giải, đuổi tà Phạm Nhan mới khỏi bệnh . 

Truyền thuyết có kể, tại thôn Hưng Học thị xã Quảng Yên ngày xưa thường xảy 

ra những hiện tượng lạ, khó giải thích. Phụ nữ mang thai chín tháng, nhưng đến kì sinh 
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nở chỉ đẻ ra nước. Dân làng vô cùng sợ hãi. Sau có người nằm mộng thấy hồn Phạm 

Nhan về đòi cúng tế. Các cụ trong làng mới bàn bạc và làm lễ cúng tế vong hồn Phạm 

Nhan. Lễ vật phải có một thau nước màu đỏ. Từ đó về sau hàng năm làng Hưng Học 

đều phải làm lễ cúng, rước Phạm Nhan. Phụ nữ (tuổi sinh đẻ) tại làng Hưng Học 

không còn hiện tượng sinh ra nước nữa. 

Người Việt rất coi trọng việc sinh con nối dõi. Bởi vậy, sinh con được coi là 

việc hệ trọng trong cuộc đời mỗi con người. Không một bất hạnh nào lớn hơn việc 

sinh nở gặp tai ương bất trắc. Cũng vì lẽ đó mà những sinh hoạt tín ngưỡng có liên 

quan tới tục cầu con cũng là hoạt động phổ biến rộng rãi trong đời sống văn hóa Việt. 

Từ xa xưa, trong nhiều truyền thuyết tục cầu con được thể hiện một cách rõ nét. Với 

những cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không có con, ngoài việc chạy chữa thuốc 

thang thì việc thực hiện các hành vi tâm linh có lẽ là liều thuốc an thần tốt nhất. Trong 

nhiều truyện cổ của người Việt có miêu tả lại các hình thức cầu con khác nhau: người 

thì cầu xin trời, người thì đi lễ phật, người thì tu nhân tích đức làm việc thiện.v.v… 

Hiện nay, trong đời sống hiện đại, tục cầu con vẫn tiếp diễn trong mỗi mái nhà, phía 

sau những hoàn cảnh hiếm muộn. Đặc biệt vào mỗi dịp lễ tết, xuân về người người kéo 

nhau đi trảy hội để cầu phúc, cầu may. Theo lẽ thường con người ta thiếu gì sẽ cầu 

đấy. Và có lẽ cầu con là hoạt động tín ngưỡng xuất phát từ khát khao tận sâu thẳm 

trong trái tim mỗi người mẹ, người cha. Từ đó, một số di tích được tương truyền là rất 

linh ứng trong việc cầu con đã được đông đảo người dân tìm đến như chùa Hương, đền 

mẫu Đầm Đa và còn vô số những đền phủ khác. Dân gian thường quan niệm vái cửa 

cha, lạy cửa mẹ sẽ là phương thức hữu hiệu nhất để được cha mẹ ban con. Vì thế, sinh 

hoạt tín ngưỡng cầu con thường được diễn ra tại các đền phủ thờ Mẫu, thờ Cha. Mẫu 

mẹ thì có rất nhiều vị, nhưng vị Thánh Cha trong lòng dân tộc thì chỉ có một Đức 

Thánh Trần Hưng Đạo. Đồng thời liên quan tới hiện tượng con ranh, con lộn, hữu sinh 

vô dưỡng mà dân gian quan niệm do quỷ Phạm Nhan gây ra thì chỉ có thể đến đền thờ 

Đức Thánh Trần để trấn tai, cầu phúc. Những hiện tượng sinh nở khó khăn trong dân 

gian được kết nối với truyền thuyết về sự ác độc, keo bẩn của nhân vật Phạm Nhan sau 

khi chết. Phạm Nhan vốn là kẻ mang nhiều tính xấu, lại có một cái chết không bình 

thường cộng với sự căm ghét của nhân dân nên dù khi còn là người hay khi đã hóa ma 

thì trời đất vẫn không dung. Quan niệm của người Việt “trần sao âm vậy”, trên trần 

hắn đi đến đâu đều gặp sự đánh đuổi của quân dân ta, khi chết linh hồn hắn cũng 

không có một nơi, một chỗ để trú ngụ. Những vong hồn vất vưởng như vậy thường 

phẫn uất không cam chịu và sẽ lẩn quất xung quanh đời sống của con người để quấy 

phá. Nhiều câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về nỗi bất hạnh riêng của người 

phụ nữ cũng như nỗi ám ảnh chung của mỗi gia đình, làng mạc đều xuất phát từ nguyên 

nhân chung có tên quỷ Phạm Nhan. Dân gian tin ở cách tháo gỡ, rũ bỏ nỗi bất hạnh này 

bằng cách tìm đến Đức Thánh Trần - một phúc thần có uy lực sát quỷ trừ tà. Việc hiếm 
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muộn con cái mà nguyên nhân do Phạm Nhan gây ra thì chỉ cần trừ được vía Phạm 

Nhan là loại bỏ được bất hạnh đó. Lâu dần, tục cầu con, xin con tại đền thờ Đức Thánh 

Trần trở nên phổ biến rộng rãi trong dân gian. Từ truyền thuyết dân gian, việc cầu cúng 

Đức Thánh Trần nhằm trấn yểm vong hồn Phạm Nhan, còn việc cúng Phạm Nhan để vỗ 

về sự che chở của ác thần. Đây chính là hai cách mà dân gian đã thực hiện trong nghi 

thức tín ngưỡng cầu con.  

Truyền thuyết kể, tại làng Hưng Học năm xưa những người phụ nữ mang thai 

đến tháng thứ 8, thứ 9 sinh ra nước hoặc sinh ra những em bé thiếu chân, thiếu tay… 

những hiện tượng rất thương tâm. Dân làng được mộng báo yêu cầu phải làm lễ cúng, 

họ giã cây vẹt lấy nước đỏ dâng cúng hồn Phạm Nhan, rồi đổ những chậu nước đỏ ấy 

quanh chân dậu trước nhà. Đồng thời với việc làm lễ dâng cúng Phạm Nhan, dân làng 

còn lập một ngôi miếu nhỏ để thờ ác hồn này. Việc lập miếu thờ và đáp ứng nguyện 

vọng của kẻ quỷ thần này đã mang lại sự bình yên trong đời sống của nhân dân. Người 

dân tin rằng, từ khi họ cúng khấn vong hồn Phạm Nhan thì cuộc sống của họ yên ổn trở 

lại. Lâu dần, những hoạt động đó trở thành tập tục riêng của một cộng đồng. Vô hình 

chung đã trở thành sinh hoạt tín ngưỡng riêng của người dân địa phương. 

Tóm lại, tục cầu con là một trong những phong tục phổ biến của người Việt. 

Gắn với tập tục này có nhiều chi tiết liên quan tới cốt truyện Phạm Nhan. Để giải thích 

cho một loạt những hoạt động tín ngưỡng chung của cộng đồng, dân gian đã gắn kết 

những sự kiện trong truyền thuyết. Có thể thấy, truyền thuyết phản ánh những phong 

tục tập quán của một cộng đồng dân tộc, và ngược lại các phong tục tập quán góp phần 

giải mã những hiện tượng văn học đặc biệt. Đây là sự hòa quyện không tách rời của 

một mối quan hệ bền chặt. 

3.3.3. Truyền thuyết về tục che mặt của người phụ nữ 

Ở Hải Phòng có một phong tục vô cùng độc đáo đó là tục che mặt của người 

phụ nữ huyện Thủy Nguyên. Tục che mặt này gắn liền với sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng hát đúm và lễ hội mở mặt của người dân địa phương. Giải thích hiện tượng 

người phụ nữ xưa phải che mặt khi đi ra đường có nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù 

những người con gái tổng Phục (vùng ven sông Bạch Đằng) được cho rằng là những 

người mạnh mẽ “ăn sóng nói gió”, sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản nhưng cũng 

nổi tiếng với vẻ đẹp thiên phú nước da trắng ngần, môi đỏ, má hồng. Để giữ gìn vẻ 

đẹp, nhất là làn da khỏi rám vì nắng và gió mặn của biển, từ xa xưa những người phụ 

nữ nơi đây, đặc biệt là những cô gái đang độ xuân thì đã dùng những chiếc khăn mỏ 

quả đội trên đầu để bịt mặt. Tập tục này được lưu truyền từ đời này sang đời khác, trở 

thành nếp văn hóa chung trong khắp các làng, các vùng tại Thủy Nguyên - Hải Phòng. 

Cũng từ tục che mặt quanh năm suốt tháng của những người phụ nữ nơi đây đã tạo nên 

một nét tính cách kín đáo, e thẹn, một vẻ đẹp rất truyền thống. Chiếc khăn che mặt chỉ 

được cởi bỏ một lần duy nhất trong một năm, đó là vào dịp hội làng đầu xuân, khi các 
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chàng trai, cô gái gặp gỡ, đối đáp trao nhau bằng những lời ca, tiếng hát tình tứ. Trong 

lễ hội hát đúm, nếu chàng trai nào chiếm được tình cảm của cô gái sau những bài hát, 

cô gái sẽ mở khăn che mặt và đôi nam nữ ấy sẽ sánh duyên cầm sắt. Sinh hoạt văn hóa 

tín ngưỡng này trở thành một nét độc đáo, cuốn hút và nổi tiếng của người dân Hải 

Phòng. Trong lễ hội hát đúm, ngoài những câu hát tình tứ, thơ mộng thì tục bịt khăn 

che mặt của chị em phụ nữ lại tạo ra sự tò mò, cuốn hút những người xem hội. Những 

chàng trai đến tuổi trưởng thành quanh năm suốt tháng chỉ thấy các chị em che mặt, 

giữ gìn. Vì vậy, hội hát đúm ngày xuân còn được gọi là hội “mở mặt”. Hội mở mặt 

được tổ chức vào những ngày đầu xuân hàng năm, từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 10 

tháng giêng. Tục che mặt của người phụ nữ Thủy Nguyên còn liên quan đến câu 

chuyện trong truyền thuyết: xưa trong các trận chiến trên sông Bạch Đằng, quân xâm 

lược chết như ngả rạ, linh hồn không siêu thoát, thường quấy phá trêu ghẹo chị em phụ 

nữ vùng tổng phục. Để tránh tà ma, vía Phạm Nhan những người con gái nơi đây che 

mặt ngay từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Tiêu biểu nhất cho những vong hồn không siêu 

thoát được đó chính là Phạm Nhan. Truyền thuyết về Phạm Nhan còn lưu truyền ở 

vùng đất này kể về nỗi ám ảnh của người phụ nữ không dám để lộ mặt khi đi ra đường, 

tránh để hồn ma Phạm Nhan nhìn thấy được nhan sắc của mình. Trong trận Bạch 

Đằng, quân ta tiêu diệt các đoàn thuyền tiếp vận lương thảo của giặc từ ngoài cửa 

sông, xác giặc Nguyên trôi dạt chất chồng hai bờ. Với nhận thức nguyên sơ, người ta 

cho rằng thiên tai, bệnh tật, giàu nghèo, sống chết, thành bại… đều do những thế lực 

siêu hình cùng tà ma quỷ quái gây ra. Đêm đêm, người ta thường thấy ma trơi bởi chất 

lân tinh từ những xác chết trôi dạt rữa nát trên bờ. Người ta cho rằng chúng còn đang 

trong cơn đói khát, do ta đánh phá chìm hết lương thảo, bởi vậy dân ta mới mời thầy 

phù thủy lập đàn bên sông Bạch Đằng cúng lễ, tống tiễn các vong hồn đói khát. Trong 

buổi lễ cúng các vong hồn, các cụ cao tuổi ở địa phương tham dự lễ đàn có hỏi: “Hồn 

muốn gì?” Qua thanh đồng, các vong hồn tỏ ra lưỡng lự, bối rối, mãi lâu sau chúng 

mới đáp: “Cho gì cũng được”. Các cụ sẵn lòng căm thù giặc, nóng nảy quát to: “Cho 

chúng mày ăn máu… (của đàn bà)”. Sau đó các cụ tự thấy lỡ lời, và quần chúng vùng 

này xem đó như một lời nguyền. Sợ các vong hồn sẽ theo dõi hút máu phụ nữ, nên đàn 

bà con gái ở đây từ đó không dám ra khỏi nhà nếu chưa bịt kín mặt” (truyền thuyết số 

11). Ngày nay, mặc dù tục che và mở mặt chỉ được thực hành trong môi trường lễ hội, 

nhưng nhân dân nơi đây vẫn một lòng tin vào nghi thức có tính chất tâm linh này. Dù 

chỉ diễn ra một lần trong một năm, nhưng trước sự chứng kiến của thần linh và những 

hành động diễn ra trong lễ hội mang tính chất phù phép đủ để nhân dân tin rằng một 

năm bình yên sẽ đến, những người phụ nữ sẽ không còn sợ vía của Phạm Nhan nữa. 

Đây cũng là cách dân gian tưởng tượng ra để tự cứu rỗi bản thân mình trước những ám 

ảnh mang tên bóng ma của quỷ dữ ham sắc dục. 
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Tiểu kết chƣơng 3 
 

Trong chương 3: Truyền thuyết Phạm Nhan và kiểu truyện về ác thần của người 

Việt  chúng tôi đã triển khai 3 nội dung chính: Kiểu truyện về ác thần của người Việt; Cặp 

đôi nhân vât Phạm Nhan - Trần Hưng Đạo trong truyền thuyết về ác thần và phúc 

thần;Truyền thuyết Phạm Nhan trong đời sống văn hóa dân gian. 

Tìm hiểu về kiểu truyện về ác thần của người Việt, chúng tôi đã tìm kiếm, 

thống kê và phân loại ác thần được lưu truyền trong truyền thuyết của người Việt. 

Từ những đặc trưng riêng có tính chất loại hình về kiểu truyện này, giúp tác giả có 

cái nhìn so sánh giữa truyền thuyết dân gian về ác thần với truyền thuyết về phúc 

thần cũng như mối tương quan giữa truyền thuyết Phạm Nhan trong mạch truyện về 

ác thần của người Việt.  

Trong chương này, chúng tôi đưa ra quan điểm đối sánh giữa cặp đôi nhân 

vật Đức Thánh Trần và Phạm Nhan. Trong đó Đức Thánh Trần là đại diện cho hình 

tượng nhân vật phúc thần của người Việt. Còn Phạm Nhan tiêu biểu cho hình tượng 

nhân vật ác thần. Hai hình tượng nhân vật trong truyền thuyết được đặt cạnh nhau 

làm tăng thêm sự hấp dẫn, ảnh hưởng lẫn nhau. Phạm Nhan được khắc họa càng ác 

độc, dã man bao nhiêu thì càng tôn lên phẩm đức độ dân, độ nước của Đức Thánh 

Trần bấy nhiêu. Nhân vật Phạm Nhan là sự hư cấu có chủ định cho mục đích ca 

ngợi, thần thánh hóa công trạng của danh tướng Trần Hưng Đạo. 

Tìm hiểu truyền thuyết Phạm Nhan trong đời sống văn hóa dân gian, chúng tôi đã 

phác họa mối quan hệ giữa truyền thuyết Phạm Nhan với các phong tục liên quan đến 

nhân vật này. Sự ám ảnh về hồn vía Phạm Nhan có thể đi khắp nơi gieo họa mang đến 

bệnh tật, chết chóc và khổ đau đã khiến cho nhân dân nhiều nơi phải phục tùng để làm 

thỏa mãn lòng thần. Truyền thuyết về Phạm Nhan trong sự thể hiện các tục chữa bệnh, tục 

cầu con, tục che mặt của người phụ nữ phần nào thể hiện được một đời sống sinh động 

của truyền thuyết trong thực hành văn hóa dân gian. Truyền thuyết Phạm Nhan thuộc kiểu 

truyện về ác thần, những phong tục dân gian được thể hiện trong truyền thuyết cũng mang 

tính độc đáo, kì lạ phù hợp với tính chất ác độc của nhân vật.  

Văn học dân gian và văn hóa dân gian có mối quan hệ thẩm thấu, đan xen. 

Truyền thuyết và tín ngưỡng luôn sóng đôi và có những tác động lan tỏa lẫn nhau. 

Truyền thuyết Phạm Nhan không chỉ có giá trị về mặt văn học mà còn có vị trí và ảnh 

hưởng không nhỏ trong đời sống văn hóa dân gian. Để thấy được mối liên hệ bền chặt 

ấy, chúng tôi triển khai nội dung chương 4: Tục thờ Phạm Nhan trong tín ngưỡng thờ 

ác thần của người Việt. 
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Chƣơng 4. 

TỤC THỜ PHẠM NHAN TRONG TÍN NGƢỠNG THỜ ÁC THẦN 

CỦA NGƢỜI VIỆT 
 

 

Tín ngưỡng dân gian là một lĩnh vực rộng lớn, vô cùng phong phú, đa dạng. Từ 

thời xưa, tục thờ thần, thờ thánh của người Việt đã thể hiện rõ bản chất tín ngưỡng đa 

thần bản địa. Trong lịch sử, ông cha ta đã bảo lưu rất nhiều hình thái tín ngưỡng, tôn 

giáo khác nhau. Hiện nay trong hoạt động tín ngưỡng dân gian bên cạnh những lễ hội 

mang tầm quốc gia, dân tộc và có tầm ảnh hưởng lớn thì trong dân gian vẫn lưu truyền 

và tồn tại những hình thức cúng tế, những hoạt động tín ngưỡng nhỏ lẻ đối với những 

nhân vật là ác thần, tà thần. Phạm Nhan là một nhân vật phản diện trong truyền thuyết, 

một ác thần trong đời sống tâm linh người Việt, tuy nhiên nhân vật này vẫn được một 

số nơi thờ cúng và lưu truyền nhiều tập tục khác nhau. Bên cạnh Phạm Nhan, trong đời 

sống văn hóa của người Việt còn có nhiều những vị thần đáng sợ khác mà nhân dân 

vẫn tiến hành thờ cúng. Thực hành văn hóa tín ngưỡng thờ ác thần nhằm đi tìm sự an 

ninh trong tinh thần mỗi người Việt. Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng ác thần của người 

Việt sẽ mang đến một diện mạo khác trong đời sống văn hóa xưa nay. Góp phần thể 

hiện đời sống văn hóa dân gian phong phú, phức tạp của người Việt. 

4.1. Hiện tƣợng Phạm Nhan trong văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Việt 

4.1.1. Một số quan niệm khác nhau về việc thờ cúng Phạm Nhan 

Tín ngưỡng dân gian là một thế giới vô cùng phong phú và phức tạp. Xưa nay 

những sinh hoạt tín ngưỡng đều xuất phát từ tâm thức và niềm tin của dân gian. Bởi vậy 

hoạt động tín ngưỡng có lẽ là hoạt động khó nắm bắt và vượt lên trên sự chế định của nhà 

nước ở mọi thời đại. Niềm tin của tập thể đã dung nạp các loại hình tín ngưỡng phù hợp với 

nhận thức của nhân dân. Từ niềm tin và sự sùng bái với thế giới hồn linh, siêu thực con 

người sáng tạo nên các loại hình tín ngưỡng dân gian để thực hiện hành vi tôn sùng của 

mình. Khó mà có thể kể hết hay phân loại một cách rành mạch các loại hình tín ngưỡng 

trong dân gian. Một số loại hình tín ngưỡng phổ biến trong đời sống văn hóa người Việt 

như: tín ngưỡng tôn sùng tự nhiên; Tín ngưỡng tôn sùng vật tổ; Tín ngưỡng thờ cúng tổ 

tiên; Tín ngưỡng thờ thần; Tín ngưỡng thờ Mẫu.v.v… Ghép vào cái nền tín ngưỡng phong 

phú ấy, tín ngưỡng thờ cúng Phạm Nhan được xem là một hiện tượng vô cùng đặc biệt và 

phức tạp trong đời sống văn hóa dân gian. 

Thông thường tín ngưỡng dân gian người Việt chủ yếu dựa trên lòng biết ơn và 

ngưỡng mộ của các thế hệ sau đối với những bậc thánh thần, tiền nhân có công lao 

hiển hách, cũng bởi lẽ lòng biết ơn là một loại cảm xúc dễ lây lan và nhanh chóng 

được cộng hưởng bởi đông đảo tập thể. Tuy nhiên, với một số thần không có công 
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trạng hay nguồn gốc đặc biệt gì, thậm chí chỉ là những người tầm thường hoặc giả còn 

là quân xâm lược hiện nay vẫn được nhân dân âm thầm thờ cúng. Trong dân gian các 

hoạt động thờ cúng ấy đôi khi được tổ chức một cách tự phát và có tính chất hạn chế 

trong một không gian tín ngưỡng riêng biệt phù hợp với tâm lí của một số nhóm dân 

cư. Phạm Nhan là một hiện tượng đặc biệt trong những sinh hoạt cộng đồng và tín 

ngưỡng của người Việt. Đối với danh dự quốc gia, dân tộc Phạm Nhan vốn là kẻ giặc. 

Đối với sự sống của nhân dân, Phạm Nhan lại là kẻ quấy nhiễu, phiền hà. Nhưng có 

một sự thật là Phạm Nhan vẫn được lập miếu thờ và nhân dân nhiều đời hương khói. 

Đứng trước một hiện tượng tín ngưỡng đặc biệt như vậy tất yếu nảy sinh nhiều quan 

niệm khác nhau. Việc thờ cúng Phạm Nhan trong những sinh hoạt cộng đồng tại một 

số địa phương gây nên những ý kiến trái chiều. Hiện tượng thờ cúng một kẻ từng làm 

hướng đạo dẫn đường cho quân Nguyên sang xâm lược nước ta, các nhà nho đã từng 

lên tiếng gọi đó là việc làm “quái đản” và yêu cầu các quan bộ Lễ xem xét mà triệt bỏ. 

Sau này, trong một tài liệu tuyên huấn chống mê tín dị đoan do Ty văn hóa Hải Dương 

ấn hành đã bàn bạc trực diện về hiện tượng thờ cúng Phạm Nhan. Đứng trên quan 

điểm triết học, tài liệu đó đã khẳng định việc nhân dân sợ hãi bóng ma Phạm Nhan rồi 

nay cầu mai đảo khắp nơi để chạy chữa bệnh tật chính là biểu hiện của mê tín dị đoan. 

Sở dĩ có hiện tượng thờ cúng Phạm Nhan là do sự u mê của những người dân kém hiểu 

biết: “Phạm Nhan thịt nát xương tan ngót 700 năm rồi, mà vẫn còn cứ lôi cái tên 

Phạm Nhan ra để nát mình, nát người, rồi sợ bóng sợ gió đến bây giờ vẫn còn các cô, 

các bà đã xanh xao, vàng vọt khi nhắc đến Phạm Nhan lại càng xanh xao vàng vọt 

hơn; đến bây giờ vẫn còn các cụ mỗi lần thấy con gái phơi quần một cách hớ hênh, lại 

giật mình nhớ tới Phạm Nhan. Tại sao cái “oai” của Phạm Nhan lại ghê đến thế? 

Chẳng qua là do đầu óc mê tín dị đoan của nhân dân ta” [110,3]. Truyền thuyết kể, 

những người dân chài vớt được xác Phạm Nhan vì động lòng thương hại nên đem chôn 

cất tử tế, sau này lập miếu để hương khói. Cũng từ đó, việc thờ cúng Phạm Nhan gặp 

phải sự cấm đoán từ phía chính quyền, các ban văn hóa. Phạm Nhan là loại thần được 

thờ mà không có sắc phong. Miếu thờ Phạm Nhan được lập tại một số làng ở Hải 

Dương, Quảng Ninh nơi tương truyền là xác của Phạm Nhan trôi dạt vào. 

Đứng trên quan điểm nhân dân, tuy tín ngưỡng là niềm tin chung của quần 

chúng nhưng tín ngưỡng cũng mang đặc trưng riêng của từng vùng và đôi khi chỉ là 

đặc sản của một làng. Vì vậy, trước hiện tượng thờ cúng Phạm Nhan cũng có nhiều 

quan điểm khác nhau giữa những người trực tiếp thờ cúng Phạm Nhan và những người 

không thờ cúng Phạm Nhan. Qua thực tế điền dã, chúng tôi đã tiến hành điều tra tại 

nhiều địa phương khác nhau, với những địa phương không thờ cúng Phạm Nhan họ 

đều thẳng thắn bộc lộ thái độ không đồng tình với hiện tượng này. Họ cho rằng việc 
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thờ cúng tên giặc cướp nước, đồng thời là kẻ tà dâm là việc trái với lẽ thường tình. Họ 

ghét Phạm Nhan, ghét cả những người dân thờ cúng Phạm Nhan. Trong cùng một 

phường Nam Hòa tại Quảng Yên - Quảng Ninh, người dân làng Trung Cốc không 

thích giao du với người dân làng Hưng Học - nơi thờ cúng Phạm Nhan. Với những 

người dân tại các làng, các địa phương không thờ Phạm Nhan họ gọi Phạm Nhan là kẻ, 

là hắn, là y, thậm chí còn gọi “thằng giặc Tàu”. Những cách gọi tên này đối với Phạm 

Nhan thể hiện thái độ khinh ghét, tức giận và có cả sự căm phẫn trong lòng nhân dân. 

Ở những làng đó, nhân dân có đình thờ Đức Thánh Trần, họ tin tưởng ở sự phù trợ, 

che chở của Đức Thánh mà không sợ bóng vía của Phạm Nhan. 

Với những người dân thờ cúng Phạm Nhan họ có lí do để tin theo và thực hành 

các hoạt động tín ngưỡng của mình. Họ gọi Phạm Nhan là ngài, là cụ, là ông. Nhưng 

vì gặp phải nhiều sự đàm tiếu, kì thị nên lâu dần việc thờ cúng Phạm Nhan trở thành bí 

mật riêng của những làng đó. Đến với làng Hưng Học - Quảng Ninh và làng An Bài - 

Hải Dương, chúng tôi đều gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận thông tin. Người dân nơi 

đây đều cảnh giác, dè dặt trước những câu hỏi của chúng tôi. Phải rất khó khăn mới có 

thể phỏng vấn và được đến những địa điểm thờ cúng. Những người dân nơi đây cho 

rằng thần Phạm Nhan có ảnh hưởng với đời sống của họ. Dù đã từng có những ảnh 

hưởng xấu gây nên tai ương dịch bệnh, nhưng sau khi được thờ cúng bệnh tình tiêu 

tan. Rồi đời truyền đời, người truyền người thờ cúng Phạm Nhan đổi lại được sự bình 

an trong cuộc sống của họ. Và chỉ cần đơn giản như vậy đủ để người dân tin theo và 

thực hiện những hành vi cầu cúng của mình. 

Tuy nhiên thờ cúng Phạm Nhan là một trong những sinh hoạt khó có thể nhận 

được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân và sự thuận tình của những tổ chức văn hóa 

cho nên những tập tục, tín ngưỡng liên quan đến Phạm Nhan thường được núp dưới 

những ngôi nghè, miếu nhỏ và diễn ra thầm lặng trong một ngôi làng hay một xóm 

thôn nhỏ. Đối với việc thờ cúng Phạm Nhan trong một số đình, đền nơi tập trung 

những sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư được nhiều người biết đến thì nhân 

vật này không được xem như vị thần chủ. Hiện tượng ngụy trang hay việc phối thờ các 

vị thần linh khác nhau trong cùng một không gian tín ngưỡng khá phổ biến trong văn 

hóa Việt. Cũng như vậy tại một số nơi Phạm Nhan được thờ phối hợp với một số vị 

thần khác để tránh sự tập trung trước nhất vào nhân vật này. Tại đình Hưng Học - Nam 

Hòa - Quảng Yên, Quảng Ninh Phạm Nhan được thờ sau hai vị: một là đức thánh tổ 

Huyền Quang, hai là cụ Vũ Hoàng Đào. Trưởng ban khánh tiết đình Hưng Học cho 

biết người dân Hưng Học cùng quê với đức thánh tổ Huyền Quang ở Tả Quang - Chí 

Linh nên lên Yên Tử xin chân nhang về thờ Ngài. Vị thứ hai là Đông hải đại vương 

thành hoàng bản thổ Vũ Hoàng Đào, ông là người thi đỗ quận công sau được vua đưa 
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về trấn giữ vùng Đông Hải, sau bị đắm thuyền chết trôi vào bờ đê làng Hưng Học, từ 

đó dân làng lập đền thờ và coi như thành hoàng của làng. Phạm Nhan được thờ ghép 

trong đình và hội rước, hội tế đều được thực hiện đằng sau những vị thần được cấp sắc 

phong kia. 

Tóm lại, trước một hiện tượng vô cùng phức tạp trong đời sống văn hóa dân 

gian tạo nên những luồng ý kiến khác nhau xung quanh việc thờ cúng Phạm Nhan, 

chúng tôi vẫn cho rằng việc thực hiện những hành vi tín ngưỡng có liên quan đến nhân 

vật này đều có tính lí do của nó. Có những điều người này không thể chấp nhận được 

nhưng lại là niềm tin không gì lay chuyển được của người kia. Điều quan trọng là có 

thể lí giải và cắt nghĩa được những hiện tượng đó trong đời sống văn hóa dân gian. 

Đây cũng là nhiệm vụ mà chúng tôi sẽ giải quyết trong chương 4 này. 

4.1.2. Những dấu tích thờ cúng Phạm Nhan 

Lịch sử đã đi qua gần tám thế kỉ, nhưng truyền thuyết về tướng giặc Phạm Nhan 

và những nơi miếu thờ, những tập tục, kiêng kị huyền bí vẫn được nhân dân một số địa 

phương rỉ tai nhau truyền miệng từ đời này qua đời khác. Mặc dù là tướng giặc, khi 

sống gây nên bao tội ác đối với đất nước, nhưng sau khi chết nhân vật này được dân 

gian âm thầm thờ cúng. Tuy nhiên, việc thờ một tên giặc xâm lược thì không thể được 

thực hiện một cách công khai. Mọi hoạt động tín ngưỡng của nhân dân đối với nhân 

vật này vẫn là những ẩn số đang tìm lời giải đáp. Và những địa điểm thờ cúng Phạm 

Nhan còn tồn tại nhiều nghi vấn trong dân gian cũng như giới nghiên cứu văn hóa. 

Đình làng An Bài: Truyền thuyết có nhắc tới ngôi miếu thờ Phạm Nhan tại xã 

An Bài, huyện Đông Triều, nằm ngay bên bờ sông Thanh Lương. Khi Hưng Đạo Đại 

Vương cho đem hắn về chém tại xã An Bài rồi quăng xác xuống sông. Bấy giờ, có hai 

người đánh cá ở khúc sông này, kéo lưới lên, chẳng được cá mà được cái đầu của Bá 

Linh, hoảng sợ, họ bèn cùng nhau khấn thầm rằng: Nếu hồn ông có thiêng thì xin phù 

hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, chúng tôi sẽ xin mai táng hẳn hoi. Họ vừa khấn 

xong thì lạ thay, kéo mẻ lưới nào cũng được rất nhiều cá, vì thế họ bèn đem đầu Bá 

Linh lên táng trên bờ sông. Từ đấy về sau, mỗi lần ra chợ bán cá, đi qua chỗ mai táng 

đầu Bá Linh, họ đều chỉ tay vào đó mà nói: Mời bác cùng đi chơi cho vui. Rồi thành 

thói quen, hồn ma Bá Linh cùng nhập bọn mà đi với họ, người đương thời gọi là Tam 

hồn. Tam hồn phải thói hay chòng ghẹo phụ nữ. Hễ thích chòng ghẹo ai, họ chỉ cần 

đưa tay về phía người đó rồi gọi tên Bá Linh, người ấy nhất định sẽ bị ma ám ngay, vì 

thế, người trong vùng ấy phải lập miếu để thờ. Theo lời kể, chúng tôi tìm về ngôi miếu 

thờ Phạm Nhan nay thuộc thị xã Chí Linh, Hải Dương. Cụ Đào Thị Miêng (90 tuổi) và 

cụ Nguyễn Thị Hợi (83 tuổi) đều cho biết: thôn An Bài có thờ Phạm Nhan. Các cụ kể 

chuyện Phạm Nhan xưa bị Hưng Đạo Vương chém, đầu trôi về phía làng An Bài, và 
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những người phụ nữ, đặc biệt là những người xinh đẹp đều bị trêu ghẹo, rồi bị mắc 

những căn bệnh khó chữa. Tại làng đó, người dân kinh hãi lập miếu thờ, sau đưa vào 

thờ trong đình. Các cụ cho biết: người dân làng này bị cấm không được lên đền Kiếp 

Bạc là nơi thờ Đức Thánh Trần. Khi đến đình An Bài, chúng tôi gặp bà Chèn (74 tuổi) 

bà là người giữ chìa khóa trông coi đình An Bài. Bà hết sức cảnh giác với những câu 

được hỏi về nhân vật được thờ trong ngôi đình này. Bà cho biết ngôi đình này thờ 

Thượng đẳng tối linh. Bà cũng công nhận rằng dân làng mình bị cấm lên đền Kiếp 

Bạc. Và bà Chèn cũng nói rằng những người phụ nữ đến kì nguyệt san, những nhà có 

tang và những người ăn thịt chó không được đến đình. 

Dấu tích Miếu Ông - Chùa Máng: Trong một lần đi điền dã tại Hải Dương, 

chúng tôi có nghe người dân địa phương kể truyền thuyết về ngôi miếu Ông nằm tại 

thôn Cầu Quan, xã Tân Dân huyện Nam Sách. Xưa kia người dân An Bài quanh năm 

thuyền chài sông nước để kiếm cơm. Một ngày nọ, có đôi vợ chồng thuyền chài kéo vó 

lên không thấy tôm cá mà thấy một cái đầu. Nhiều người cho rằng đó chính là đầu 

Phạm Nhan. Bởi sau khi chém thành ba mảnh, mảnh đầu của hắn được ném xuống 

sông. Sợ hãi, đôi vợ chồng nọ vứt chiếc đầu lâu xuống sông. Một tháng sau, họ kéo 

lưới cũng lại thấy cái đầu, rồi họ khấn: “Nếu ông có thiêng thì phù hộ cho chúng tôi 

kéo được nhiều tôm cá, tôi sẽ đem ông về thờ cúng hẳn hoi”. Quả nhiên sau đó, đôi vợ 

chồng đó kéo được nhiều tôm cá, rồi ăn nên làm ra. Vì thế, họ bèn đem đầu Phạm 

Nhan táng trên bờ sông và đắp thành cái đống cao để thờ cái đầu trôi trên sông đó. Dân 

làng từ xưa gọi đó là Miếu Ông, nằm giữa cánh đồng. Nay thuộc thôn Cầu Quan, xã 

Tân Dân huyện Nam Sách - Hải Dương. Tuy nhiên, gọi là Miếu nhưng hiện nay không 

có một ngôi miếu nào, chỉ còn một cái gò rất cao, mà người dân chỉ lên đó bảo chính 

là Miếu Ông. Đền thờ Phạm Nhan đã bị phá hỏng từ rất lâu. Cũng theo lời kể, trong 

miếu thờ không có bài vị, chỉ có một ụ nổi hình con đỉa - liên quan đến cái chết của 

Phạm Nhan. 

Nghè Phạm Nhan tại xã An Lạc: Một lần khác trở lại làng An Bài, chúng tôi 

nhận được sự giúp đỡ của anh Nguyễn Sỹ Đông (37 tuổi) làm việc tại Ban quản lí di 

tích đền Kiếp Bạc, anh cho biết tại làng An Bài, xã An Lạc, Chí Linh - Hải Dương 

hiện có một ngôi nghè thờ Phạm Nhan. Ngôi nghè này nằm trong khuôn viên vườn 

nhà ông Pháo, bà Oanh. Đến nơi, chúng tôi được bà Oanh (66 tuổi) kể cho nghe về 

ngôi đền được phục dựng lại năm 1978. Sau những giấc mộng cứ lặp đi lặp lại khi bà 

mới 27 tuổi về những cô gái xinh đẹp, tóc dài hằng đêm đi từ trên nền đất nghè vào 

nhà bà. Giai đoạn đó, bà bị ốm đến rụng tóc đầu, thuốc thang chạy chữa không khỏi. 

Những người phụ nữ trong xóm bà nếu mang thai con trai thì không sao, còn khi mang 

thai con gái một là hỏng thai, hai là khi sinh ra sẽ bị chết yểu. Vì vậy, hiện nay những 
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gia đình xung quanh đất nghè đó đều không có con gái.  Một cô đồng (nay đã mất) gọi 

cho bà biết bà và dân làng phải lập lại nghè để thờ thì sẽ yên ổn, nhưng không được 

nói là thờ ai. Bà Oanh có kể mập mờ về việc các cụ truyền lại: “có hai người kéo 

được… cứ thả xuống sông, rồi vẫn kéo được, sau đó thì vớt lên và về ngự tại đất này. 

Ngôi nghè này hiện là một địa điểm hiếm hoi còn lại những chứng tích và câu chuyện 

truyền khẩu về Phạm Nhan. Bà Oanh cho biết cứ mỗi năm “4 vấn”: đầu xuân, đầu hè, 

ngày kị (15/7 âm lịch), dịp cuối năm bà và người dân quanh xóm vẫn làm lễ để dâng 

cúng. Trong lời kể của bà Oanh vẫn còn nhiều điều giấu kín, và nhiều thắc mắc của 

chúng tôi không thể được giải đáp. Đây cũng chính là tập tục và những bí mật riêng 

của dân làng có quyền được giấu kín về vị thần mà họ thờ cúng. 

Miếu Phạm Nhan và đình Hưng Học: Tại thôn Hưng Học, xã Nam Hòa, 

huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh) cũng có một ngôi miếu thờ 

Phạm Nhan nằm trong khuôn viên chùa Hưng Linh. Truyền thuyết kể về khúc đầu của 

Phạm Nhan sau khi bị Hưng Đạo Vương chém trôi về gò đất Hưng Học. Một năm dân 

làng Hưng Học bị dịch bệnh, nhiều người bị chết. Dân làng mộng thấy Phạm Nhan 

hiện về và yêu cầu thờ cúng thì mới hết bệnh. Dân làng hỏi khi cúng thì dùng lễ vật gì? 

Nhan nói: “cúng máu bà đẻ”. Dân làng bèn làm một ngôi miếu thờ ở bờ đê ven sông, 

nơi đầu Phạm Nhan trôi dạt đến và một ngôi miếu ở trong làng, chỉ thờ một cái mũ 

tượng trưng cho đầu Phạm Nhan, dùng nước lá vông đỏ như máu thay cho máu đẻ đàn 

bà để cúng tế, thì thấy hết bệnh tật. Từ đó, có tục thờ Phạm Nhan ở làng này. Mỗi khi 

rước thành hoàng làng trong các ngày sinh ngày hóa đều rước mũ Phạm Nhan song 

hành. Từ lâu, những người con gái khi sinh nở đều phải kiêng không dám đi qua miếu 

thờ Phạm Nhan. Hàng năm lễ hội làng Hưng Học còn gọi là lễ đại kỳ phước được tổ 

chức trong ba ngày 13, 14 và 15 tháng giêng âm lịch. Không gian hội diễn ra ở trung 

tâm làng, từ đình Hưng Học tới đền Đức Huyền Quang và miếu Phạm Nhan ở chùa 

Hưng Học. Ngày 13 tháng giêng dân làng rước tượng Thần Hoàng từ đền Đức Huyền 

Quang và Mũ thần Phạm Nhan từ miếu thờ Thần về đình Hưng Học. Thứ tự đoàn rước 

Thần như sau: Đi đầu là người khênh chiêng, trống; tiếp theo là đoàn cờ thần (cờ ngũ 

phương); đến hai hàng chấp kích, bát bửu; sau là hương án lễ vật gồm hoa, quả, bánh 

rượu, lợn quay của làng; tiếp theo là kiệu Long Đình rước hộp sắc; tiếp theo là kiệu 

Bát Cống trên rước Thần Tượng Đức Huyền Quang; đến kiệu rước mũ thần Phạm 

Nhan; đi sau là đoàn đội lễ của các bản đền, bản phủ trong khu vực đón ngõ đi theo 

đoàn rước; tiếp theo là các quan viên đoàn tế và nhân dân dự rước Thần. Miếu thờ 

Phạm Nhan hiện nằm trong khuôn viên chùa Hưng Linh, thôn Hưng Học, xã Nam 

Hòa, huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh). Gần đây nhân dân 

làng Hưng Học muốn di dời miếu thờ Phạm Nhan ra ngoài khuôn viên chùa, và xây 
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dựng đền thờ khang trang hơn. Nhưng việc làm này đã gặp trở ngại bởi sự không nhất 

trí của chính quyền địa phương. Đền thờ được xây móng nhưng đã dừng thi công và 

hiện tại đang là một đống ngổn ngang 

Miếu Phạm Nhan trong điện Hòn Chén: Truyền thuyết kể, xưa sau khi Bá 

Linh bị chặt làm ba khúc, xác đem vứt trôi sông, phần đầu trôi về gò đất Hưng Học - 

Quảng Ninh; phần thân trôi về bãi đá Hải Phòng; phần chân trôi dạt vào tận sông 

Hương - Huế. Nơi mà người dân tin là một phần thân xác của Bá Linh trôi dạt, sau 

nhiều hiện tượng lạ liên quan đến những người con gái quanh vùng rất khó lấy chồng, 

tình duyên muôn lần trắc trở.  Người dân lập một miếu nhỏ thờ Phạm Nhan, nay ngôi 

miếu này nằm trong khuôn viên điện Hòn Chén. Xưa nay nhắc đến điện Hòn Chén ai 

cũng biết điện thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na, sau này còn thờ Liễu Hạnh công chúa 

tức Vân Hương Thánh Mẫu. Ngoài ra tại điện Hòn Chén còn thờ Phật, thờ Thánh 

Quan Công và hơn 100 vị thần thánh khác, nhưng ít ai biết đến trong khuôn tự còn có 

miếu thờ Phạm Nhan. Nhân dân vùng này gọi Phạm Nhan là quan Tam. 

Qua khảo sát tại các địa phương, chúng tôi thấy thái độ của nhân dân đối với 

nhân vật Phạm Nhan phần lớn là sợ hãi, không thích nhân vật này. Đó là điều dễ hiểu 

đối với một nhân vật chuyên làm việc ác, dù có tài nhưng tài năng lại dùng vào việc làm 

hại thiên nhân. Dân gian luôn giữ thái độ dè dặt và kinh sợ với vị thần linh này. Hầu hết 

mọi người đều muốn có thái độ giữ mình, kiêng kị và tránh phạm phải vía của Phạm 

Nhan. Từ thái độ sợ hãi trong dân gian dẫn đến kín đáo và giữ bí mật với bên ngoài như 

vậy mà công việc điều tra khảo sát truyền thuyết về Phạm Nhan gặp rất nhiều khó khăn. 

Người ta lập đền thờ hay làm lễ vật để dâng cúng Phạm Nhan chỉ là để mong cầu bình 

yên cho bản thân và gia đình mình. Quan niệm của dân gian “Có thờ có thiêng, có kiêng 

có lành” vì kinh sợ mà thờ cúng để mong cầu bình an, để tránh hậu họa, phiền toái và có 

những kiêng kị riêng. Đó cũng chính là bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mang dấu ấn 

văn hóa địa phương đậm nét. 

4.1.3. Những hèm tục có liên quan đến Phạm Nhan trong dân gian 

Phạm Nhan là một hiện tượng đặc biệt trong đời sống văn hóa tín ngưỡng dân 

gian. Mặc dù là tướng giặc, khi sống gây nên bao tội ác đối với đất nước, nhưng sau khi 

chết nhân vật này được dân gian âm thầm thờ cúng. Tuy nhiên, việc thờ một tên giặc xâm 

lược thì không thể được thực hiện một cách công khai. Mọi hoạt động tín ngưỡng của 

nhân dân đối với nhân vật này vẫn là những ẩn số đang tìm lời giải đáp. 

Truyền thuyết về Phạm Nhan được lưu truyền khá rộng rãi, nhân dân nhiều 

vùng đều ái ngại khi nghe nhắc tới nhân vật này. Các tập tục trong dân gian có liên 

quan đến Phạm Nhan đều được thực hiện một cách đầy bí ẩn. Người thì ghê tởm, 

khinh miệt; người lại sợ hãi, nương mình tất cả đều tạo nên một sắc màu tâm linh 
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huyền bí. Cái thế giới nửa thực nửa ảo, nửa lịch sử nửa hư vô ấy đã tác động trực tiếp 

đến đời sống tinh thần của con người. Những hành vi thờ phụng, cúng bái Phạm Nhan, 

đồng thời những kiêng kị hèm tục được dân gian gói ghém trong cái túi văn hóa phong 

tục đầy bí ẩn. 

Ở làng Hưng Học thuộc phường Nam Hòa, vùng đảo Hà Nam thị xã Quảng 

Yên nhân dân kể lại rằng: có con ma Phạm Nhan vẫn hay về quấy nhiễu khi có mùi 

máu. Đàn bà con gái đến kỳ hoặc sau khi sinh nở thường khổ sở vì hắn. Các bà, các 

chị phải giã vỏ cây vẹt pha vào nước rồi đổ ra bát hay cái niêu đất đựng nước vỏ vẹt có 

màu đỏ giả làm máu để cúng bái đánh lừa hắn. Làng cũng làm một miếu thờ mong hắn 

đừng về quấy phá, chọc ghẹo phụ nữ. Nhiều người vừa ghê tởm, vừa sợ hãi khi đi qua 

đây thường vòng sau miếu để tránh mặt hắn. Người dân có tục cúng hắn ở chân hàng 

rào ngoài cổng bằng bát nước vẹt màu đỏ. 

Phạm Nhan xưa bị Hưng Đạo Vương chém, đầu trôi về phía làng An Bài. Tại 

đây, những người phụ nữ, đặc biệt là những người xinh đẹp đều bị trêu ghẹo, rồi bị 

mắc những căn bệnh khó chữa. Trong làng, người dân kinh hãi lập miếu thờ, sau đưa 

vào thờ trong đình. Người dân làng này bị cấm không được lên đền Kiếp Bạc. Vào 

những ngày hội tại đền Kiếp Bạc, đặc biệt ngày chính hội 20 tháng 8 âm lịch, thì 

những đền, miếu, nghè thờ Phạm Nhan đều phải úp bát hương xuống và không được 

hương khói trong những ngày ấy. Ở đình An Bài có tục hèm là: những người phụ nữ 

đến kì nguyệt san, những gia đình có tang, hay những người ăn thịt chó không được 

đến đình. Nếu đến đình chắc chắn sẽ bị vạ. Truyền thuyết còn kể ở thôn Cầu Quan, xã 

Tân Dân huyện Nam Sách - Hải Dương xưa có ngôi miếu gọi là Miếu Ông thờ đầu 

Phạm Nhan. Ngôi Miếu Ông trước kia nằm giữa cánh đồng. Dân làng An Bài thường 

sang cánh đồng của xã Tân Dân gặt trộm lúa. Đi qua Miếu Ông nếu thắp hương cầu 

khẩn thì sẽ được tha. Còn không, thường về sẽ phải chịu tội, không bệnh nọ thì tật kia. 

Nhân vật Phạm Nhan có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân một số 

địa phương. Truyền thuyết dân gian đã tái hiện lại một thời kì lịch sử có hào hùng nhưng 

cũng không ít đau thương. Phạm Nhan đại diện cho thế lực thù địch xâm chiếm dày xéo 

trên từng mảnh đất quê hương. Sau này hồn vía Phạm Nhan lại trở thành những cơn ác 

mộng gây nên bao phiền toái, thương đau. Những căn bệnh khó nói của người phụ nữ, 

những nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tâm thức mỗi người dân, tất cả đều mang tên Phạm 

Nhan. Ở Hải Phòng có câu phương ngôn “Phục, Phả bịt má; Hà Nam vá trôn”. Câu nói 

này có nguồn gốc từ truyền thuyết kể về những người con gái vùng ven biển Bạch Đằng 

xưa là huyện Thủy Đường, nay là xã Phục Lễ, Phả Lễ thuộc huyện Thủy Nguyên - Hải 
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Phòng vì sợ mắc phải vía Phạm Nhan nên từ rất nhỏ đã phải che mặt. Tục che mặt của 

người phụ nữ Thủy Nguyên được giải thích gắn liền với nỗi ám ảnh mang tên Phạm 

Nhan. Và không chỉ bên này của sông Bạch Đằng địa bàn Thủy Nguyên mà đối diện 

bên kia là vùng đảo Hà Nam, Phong Cốc thuộc thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh, phụ nữ 

xưa vì sợ hãi tà ma Phạm Nhan nên đối phó bằng cách vá thật dầy đũng váy, nhất là 

những ngày có kinh nguyệt lại càng phải che dấu kín đáo hơn. 

Khi tiến hành điền dã tại những địa phương có lưu truyền truyền thuyết về 

Phạm Nhan, chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại. Đối với những nơi được 

phỏng đoán và được người dân chỉ điểm là nơi thờ cúng Phạm Nhan đều có những 

điều hết sức kì lạ. Phải mất rất nhiều thời gian, trở đi trở lại chúng tôi mới tiệm cận 

được những thông tin có liên quan đến các tập tục thờ cúng, kiêng kị đối với Phạm 

Nhan. Tại phường Nam Hòa - Quảng Yên, Quảng Ninh những người dân thuộc làng 

Trung Cốc cho biết, dân làng bên Hưng Học tuyệt đối giữ bí mật về các nghi thức 

cúng tế Phạm Nhan. Họ hoàn toàn tránh, và không thích bị người ngoài hỏi đến việc 

này. Cho nên tìm hiểu truyền thuyết về Phạm Nhan ngay tại thôn Hưng Học là một 

điều hết sức nhạy cảm và tế nhị. Người dân những phường, xã nơi có đình, đền thờ 

Trần Hưng Đạo thường không thích giao du với người dân làng Hưng Học. Họ cho 

biết, những người dân làng Hưng Học không được phép đến thắp hương hay cúng lễ 

tại đình, đền thờ Trần Hưng Đạo. Các cụ cao tuổi làng Trung Cốc phường Nam Hòa 

và người dân xã Liên Hòa còn cho biết trước kia họ cấm tuyệt đối con cái không được 

kết hôn với người làng Hưng Học. Ngày nay, tục lệ này cũng được nới lỏng hơn, 

nhưng về tâm lí thì đó vẫn là một việc không tốt. 

Tại điện Hòn Chén bên bờ sông Hương, có những tục hèm liên quan đến tín 

ngưỡng Phạm Nhan như: xưa có tục hiến sinh, cứ đến ngày hội mồng 8 tháng 7 âm 

lịch thường phải tế những cô gái đẹp chưa chồng. Dâng tặng cho thần mới mong cầu 

được cuộc sống bình an. Sau này, tục hiến sinh đã được bỏ, người ta thay thế bằng 

cách cúng tế hình nhân thế mạng là những cô gái được làm bằng giấy và ném xuống 

Sông Hương những tảng thịt lợn sống thì dân quanh đó mới được yên. 

Người dân tộc Nùng thờ Phạm Nhan được gọi là phi Phạm Nhan. Việc thờ phi 

Phạm Nhan là hình thức thờ cúng được lưu truyền và bảo hộ từ đời này qua đời khác 

của một gia đình hay dòng họ. Tổ tiên thờ phi Phạm Nhan thì con cháu cũng thờ phi 

Phạm Nhan. Tục này cũng chỉ tồn tại trong một số gia đình, dòng họ. Những người thờ 

phi Phạm Nhan thường có những hành vi gây ác như trả thù, làm hại người, giết súc 

vật v.v… Phạm Nhan là ác thần ẩn sau mỗi hành động độc ác của người chủ thờ. Chủ 
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ghét ai, người đó sẽ bị Phạm Nhan đến cắn làm đau đớn và khờ dại đi. Chủ thích con 

súc vật nào của ai đó, súc vật liền bị Phạm Nhan đến cắn cho thật đau, có trường hợp 

bị cắn chết. Chính vì vậy, người ta rất sợ chơi với những người có phi Phạm Nhan. 

Những người bị dư luận cho là có phi Phạm Nhan thường bị mọi người xa lánh và con 

cái của họ khó dựng vợ, gả chồng. 

Trong đời sống văn hóa dân gian của người Việt, việc thờ cúng, phụng sự Phạm 

Nhan gặp phải sự cấm đoán từ phía chính quyền, sự khinh bỉ, nhiếc móc của những người 

dân theo chính đạo. Nhưng không vì thế mà tục thờ Phạm Nhan bị triệt tiêu, một số bộ 

phận nhân dân vẫn âm thầm tổ chức những nghi lễ phụng sự. Tuy nhiên, đó không phải sự 

phụng sự đối với cái ác mà là niềm sùng bái đối với một vị thần linh có sức ảnh hưởng 

quá lớn trong đời sống của họ. Những hành vi tín ngưỡng ấy xuất phát từ sự sợ hãi, nỗi lo 

âu phấp phỏng hơn là sự yêu thương, thành kính. 

Tín ngưỡng thờ Phạm Nhan mang bản chất của tín ngưỡng thờ ác thần. Việc 

thực hiện các hành vi tín ngưỡng đối với Phạm Nhan xuất phát từ nỗi sợ hãi và niềm 

kinh hoàng về những điều kì dị xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Sự ám ảnh về hồn 

vía Phạm Nhan có thể đi khắp nơi gieo họa mang đến bệnh tật, chết chóc và khổ đau 

đã khiến cho nhân dân nhiều nơi phải phục tùng để làm thỏa mãn lòng thần. Trước 

những vị thần chủ trì cái ác, cái xấu nhân dân không mong cầu hay khẩn nguyện được 

ban tài, tiếp lộc như đối với những vị phúc thần. Cái mà con người muốn đổi lại từ sự 

phục tùng, và những nghi thức lễ tục đối với ác thần chính là niềm mong mỏi được 

bình an. Trước sức mạnh và sự thống trị của thần ác, con người thực hiện các hành vi 

thờ cúng nhằm cân bằng tâm lí lo âu, sợ hãi đồng thời giúp giải tỏa những ám ảnh về 

các hiện tượng lạ xảy ra trong đời sống của họ. Lâu dần trở thành tín ngưỡng như một 

quy luật không thể cưỡng lại. Đây chính là minh chứng cho tín ngưỡng đa thần chi 

phối đời sống tâm linh của người Việt. 

4.1.4. Phạm Nhan - Đức Thánh Trần: hai loại hình tín ngưỡng 

Trong hệ thống ác thần được thờ rải rác trên rất nhiều vùng miền của đất nước 

thì Phạm Nhan là một ác thần tiêu biểu và phổ biến hơn cả. Không tuân theo lề lối 

phong thần của thể chế nhà nước, tất cả những ác thần đều được phong dựa vào bầu 

không khí tâm linh của tập thể nhân dân. Và chủ yếu mang tính chất riêng lẻ, địa 

phương. Mỗi địa phương, mỗi vùng miền tùy theo những biểu hiện khác nhau của bầu 

không khí thần linh mà có một hoặc một vài những vị thần mang tính ác khác nhau. 

Bởi vậy, việc thờ cúng ác thần có tính chất địa phương. Duy chỉ có ác thần Phạm Nhan 

là nổi tiếng và phổ biến trên khắp các vùng miền của cả nước. Nhắc tới Phạm Nhan 
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hầu như tất cả những người dân Việt đều biết đến xuất thân, hành trạng và những hành 

vi quái ác của vị thần này. Điều đó cho thấy hành tung của nhân vật này quá nổi bật. 

Nếu chỉ là con của một bà mẹ quê vùng Đông Triều, cha có thể là thương khách người 

Phúc Kiến - Quảng Đông thì sẽ không có gì đáng nói. Nhưng sự xuất hiện của Phạm 

Nhan cũng là sự xuất hiện của vó ngựa xâm lược. Đối với nhân dân ta, bất cứ kẻ nào 

chà đạp lên quyền độc lập dân tộc, lên nền tự chủ của lãnh thổ, kẻ ấy là thù. Phạm 

Nhan dù mang dòng máu Việt trong người nhưng đã làm vấy bẩn dòng máu đó. Để 

cứu lấy mạng sống của mình sẵn sàng lấy sự bình an của cả dân tộc để đổi lại. Khi 

sống là kẻ bán nước cầu vinh đã là một cái tội bất nghĩa. Khi chết Phạm Nhan lại hóa 

kiếp thành loài quỷ dữ hút máu người. Hồn ma Phạm Nhan đi khắp thôn cùng ngỏ hẻm 

trong các làng quê để giở những trò xằng bậy, ám hại phụ nữ, gây bệnh tật, tạo thương 

đau cho người dân. Đó chính là cái tội bất nhân. Phạm Nhan tuy sống một đời nhưng 

cái nhục, cái ác tồn tại đến muôn đời. 

Trong đời sống dân gian có những hiện tượng xảy ra tại nhiều địa phương và ở 

các thời điểm khác nhau nhưng lại được nhân dân kết nối tạo thành một mạch chuyện 

có liên quan đến Phạm Nhan. Đó là những căn bệnh của người phụ nữ, đặc biệt là sau 

khi sinh nở thường mắc chứng hậu sản. Hiện tượng này phổ biến trong đời sống người 

Việt xa xưa, khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, người phụ nữ không mấy khi được 

chăm sóc. Trải qua cơn vượt cạn, cùng những ngày tháng nuôi con vất vả lại không có 

được sự bồi dưỡng sức khỏe nên thường ốm đau, gầy mòn.v.v… Với nhận thức còn 

ngây thơ và sức nặng của đời sống tâm linh, nhân dân đã gán ghép với câu chuyện 

Phạm Nhan và truyền thuyết về lời nguyền “Cho mi ăn máu đẻ của đàn bà”. Từ đó, hễ 

ở đâu có những hiện tượng phụ nữ ốm đau sau kì sinh nở, những hiện tượng con ranh 

con lộn đều được nhân dân gọi với cái tên căn bệnh Phạm Nhan. Đặc trưng truyền 

miệng của tác phẩm dân gian và sức cộng cảm của tập thể nhân dân đã tạo nên một sự 

lan tỏa rộng rãi về nhân vật Phạm Nhan. Vì thế, Phạm Nhan trở thành nỗi ám ảnh 

chung của tất cả những người dân Việt. Dân gian cho rằng nơi nào Phạm Nhan đi qua 

thì sẽ gieo bệnh tật và đau thương cho người phụ nữ. Cũng đồng nghĩa với việc trong 

dân gian nơi nào người phụ nữ mắc bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản được cho 

rằng nơi đó có Phạm Nhan. 

Tội ác của Phạm Nhan cả trước và sau khi nhân vật này chết đều là những tội 

khó dung tha. Tại trần thế, tội xâm chiếm lãnh thổ quốc gia là tội ác thiên thu không 

xóa được. Dưới âm phủ, tội quấy nhiễu nhân gian, làm hại người vô tội là tội ác trời, 

đất và lòng người không dung. Phạm Nhan mắc phải cả hai tội ác đó. Với những ác 
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thần khác mà chúng tôi đã khảo sát hầu hết đều chỉ gây nên một hành vi ác và sau đó 

được dẹp bỏ. Còn với Phạm Nhan hành vi gây ác của kẻ này không giới hạn trong một 

vùng mà tại nhiều vùng, không chỉ hại một người mà hại vô số người, không chỉ là ám 

ảnh của một đời mà trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đời. Chính vì vậy, khi nhắc tới ác 

thần ai cũng sẽ có liên tưởng ngay tới Phạm Nhan. Phạm Nhan trở thành một dạng ác 

thần tiêu biểu nhất trong đời sống tâm linh của người Việt. 

Từ góc độ tín ngưỡng dân gian, hình ảnh về người anh hùng dân tộc và tên 

tướng giặc mờ đi, lúc này mối quan hệ giữa Đức Thánh Trần và Phạm Nhan là sự đối 

diện giữa một phúc thần và một ác thần. Điều này đã phản ánh sự phức tạp trong tín 

ngưỡng dân gian khi phúc thần và ác thần đều được thờ cúng, phụng sự. Nhân dân cho 

rằng cả phúc thần và ác thần đều tạo oai tác phúc cho họ. Sự đối lập giữa cặp đôi Đức 

Thánh Trần và Phạm Nhan là sự đối lập, tương khắc giữa thiện và ác, chính và tà. 

Trong đó Đức Thánh Trần là biểu tượng cho chí thiện, Phạm Nhan biểu tượng cho chí 

ác. Và theo quy luật chính luôn thắng tà, thiện sẽ dẹp ác. 

Tác giả Nguyễn Quỳnh Phương khi nghiên cứu về tín ngưỡng Đức Thánh Trần 

kết luận rằng: “Tín ngưỡng Đức Thánh Trần có bản chất là tín ngưỡng thờ phúc thần, 

nhưng đồng thời cũng là một tín ngưỡng phức hợp được hội tụ bởi nhiều dạng thức tín 

ngưỡng: Đạo giáo thần tiên (sùng bái người anh hùng hiển Thánh), tín ngưỡng bản địa 

(thờ cúng tổ tiên) và cả tín ngưỡng thờ thần tự nhiên (thuỷ thần)… Từ trong nội dung 

cũng như trong các phương thức thực thi tín ngưỡng, người ta thấy rất đậm nét những 

dấu ấn của Đạo giáo”[119,181-182]. 

Trần Hưng Đạo xuất thân từ thiên giới là Thanh Y Đồng Tử phụng mệnh Ngọc 

Hoàng xuống đầu thai trong gia đình thân vương. Trong con người Ngài có ba đức tính 

quý (Từ, Kiệm, Khoan) và ngũ tài (Trí, Nhân, Dũng, Trung, Tín). Sau khi đại phá quân 

Nguyên Mông (1257 -1288), Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được dân chúng khắp 

nơi coi như vị Thánh giúp dân thoát kiếp lầm than. Tư tưởng quân sự của ông là dựa 

vào dân, khoan thư sức dân, xây đoàn kết toàn dân, toàn quân và thể chế chính trị cầm 

quyền. Đó là những tư tưởng vượt thời gian, luôn có mặt trong mọi thời đại mà hậu thế 

tôn vinh. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ có tài năng kiệt xuất về quân 

sự mà ông còn là một tấm gương sáng về lòng trung nghĩa, coi việc nước, coi giang 

sơn Tổ Quốc cao hơn mọi hiềm khích riêng tư, Tổ quốc cao hơn ngai vua, cao hơn 

những tư thù, tị hiềm, vị kỷ. Dưới trướng của ông, những bậc hiền tài lương tướng 

trưởng thành và được trọng dụng, là giường cột quốc gia. Những tướng lĩnh được ông 

đào tạo không những có biệt tài đánh giặc, họ còn thể hiện đức cao vọng trọng từ 

chính tấm gương của ông. 
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Việc tôn thờ Đức Thánh Trần có cả một quy mô rộng lớn. Sự tôn vinh, phụng 

thờ Đức Thánh Trần qua hệ thống di tích, lễ hội là hiện tượng phổ biến trong dân gian. 

Các đền thờ, các thần tích, truyền thuyết đã chứng minh sự Thánh hoá Trần Hưng Đạo 

là một nhu cầu tâm linh của quần chúng. “Việc phụng thờ người anh hùng Trần Quốc 

Tuấn còn bắt nguồn từ truyền thống dân tộc, đó là truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn”. Yêu nước, tự hào dân tộc và lòng biết ơn cội nguồn là những khía cạnh nổi 

trội trong tâm thức dân gian người Việt. Việc phụng thờ Đức Thánh Trần còn có sự 

ủng hộ của cả vương triều nhà nước và dân chúng. Đức Thánh Cha Trần Hưng Đạo 

được thờ như vị thần chủ của một dòng tín ngưỡng, bởi Ngài đáp ứng được nhu cầu 

tâm linh bình dị của những người dân nghèo. Ngoài cầu mùa, họ cầu tài, cầu lộc, cầu 

phúc, cầu an. Cầu phúc trước hết là cầu con, cầu sức khoẻ. Ai cũng muốn có con cái 

sum vầy, đường dây thế hệ không bị đứt nối. Nhưng trong thực tế, có nhiều người 

hiếm muộn con cái hoặc hữu sinh vô dưỡng. Họ hình dung có một thế lực siêu hình 

nào đó ngăn trở, hãm hại con đường sinh nở tự nhiên cũng như hành hạ thân xác của 

mình. Vì thế, họ mong được một sức mạnh siêu phàm giúp đỡ và Đức Thánh Trần là 

đối tượng được họ tin tưởng khẩn cầu” [90,87]. Hưng Đạo Vương khi sống khiến giặc 

Bắc phải khiếp sợ, khi thác hiển Thánh giải trừ tà ma, bệnh tật cứu giúp nhân dân. Việc 

xin ấn nhằm “sát quỷ trừ tà” đã trở thành một trong những tập tục phổ biến rộng rãi tại 

mỗi mùa lễ hội. Người dân tin rằng nhờ vào phù ấn của Ngài có thể che chở cho họ 

tránh được tà ma, thoát khỏi những thế lực xấu và cầu mong sự may mắn. Theo tài liệu 

do Ban quản lí đền Kiếp Bạc cung cấp: tại đền còn giữ được 4 chiếc ấn cổ có niên đại 

hơn 700 năm. Nội dung của bốn chiến ấn cổ như sau: Trần Triều Hưng Đạo Đại 

Vương chi ấn, Quốc pháp Đại Vương, Vạn Dược Linh phù, Phi Thiên thần kiếm linh 

phù. Ấn thứ nhất: Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương chi ấn (ấn của Hưng Đạo Vương 

triều Trần) hình vuông, kích thước 10x10 cm. Đây là phù ấn quan trọng nhất, nội dung 

thể hiện uy quyền và sức mạnh của Đức Thánh Trần. Ấn thứ hai: Vạn Dược Linh phù 

(phù ấn linh thiêng của đền Vạn Dược), ấn có hình vuông, kích thước 4,3x4,3 cm. Đây 

là phù ấn linh thiêng giúp mọi người có sức khỏe, bình an, vạn vật được sinh sôi, phát 

triển, trường sinh. Ấn thứ ba: Quốc pháp Đại Vương (ấn phù Quốc pháp của Đức 

Thánh Trần), ấn có kích thước 4,5x4,5 cm. Đây là phù ấn thể hiện quyền uy của Đức 

Thánh Trần bắt mọi thế lực trong tam giới phải tuân theo luật pháp, lẽ phải và sự xông 

bằng. Ấn thứ tư: Phi thiên thần kiếm linh phù (phù ấn linh thiêng của Phi thiên thần 

kiếm – thanh kiếm thiêng của Đức Thánh Trần), ấn hình chữ nhật, kích thước 5,2x 7,8 

cm. Đây là phù ấn dùng để cầu bình an, trừ tà ma, quỷ quái. Theo quan niệm dân gian, 
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muốn cầu việc lớn, cầu quan tước, cầu phải trái phân minh thì xin ấn “Trần Triều 

Hưng Đạo Vương chi ấn” hoặc ấn “Quốc pháp Đại Vương”. Đó là ấn thể hiện sự 

quyền uy của một nhà thiên tài quân sự, một thống soái mà tên tuổi của Ngài nổi tiếng 

khắp năm châu. Với những người muốn cầu sinh con, cầu tài lộc dồi dào, giải trừ tật 

bệnh mong muốn sự tốt lành phát triển thì xin ấn “Vạn Dược linh phù”. Từ “Vạn 

Dược” (萬藥) có nghĩa là rất nhiều vị thuốc, “linh phù” (靈扶) có nghĩa là được thần 

linh giúp đỡ. Ấn “Vạn Dược linh phù” được xem như bài thuốc trị bệnh, gửi gắm niềm 

mong mỏi tin tưởng của người dân với Đức Thánh Trần. Còn ấn “Phi thiên thần kiếm 

linh phù” là loại ấn có thể trị tà ma, quỷ quái. Lễ khai ấn và ban ấn hằng năm được tổ 

chức vào 14, 15 tháng giêng tại đền Trần (Nam Định) và 16 tháng tám âm lịch tại đền 

Kiếp Bạc. Nhân dân khắp nơi trên cả nước đều trở về đền Trần và đền Kiếp Bạc vào 

những dịp này để xin cho mình một cái ấn của Đức Thánh Trần, họ tin rằng có ấn của 

Thánh họ sẽ được ban tài lộc, sức khỏe và bình an. 

Kết luận về tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, Phạm Quỳnh Phương cho rằng: 

“Tín ngưỡng Đức Thánh Trần đáp ứng nhu cầu của cả vương triều (yêu cầu khẳng 

định ý chí độc lập tự chủ của dân tộc) và lớp nho sĩ (trong ý niệm về địa linh nhân 

kiệt) cũng như nhu cầu giản dị của tầng lớp bình dân (bắt tà trừ ma chữa bệnh). Đức 

Thánh Trần cũng đáp ứng được mong muốn có một biểu tượng chống lại lực lượng 

xấu, tà khí (mà Phạm Nhan là đại diện). Đức Thánh Trần là biểu tượng của chính khí. 

Chính những nhu cầu vừa thế tục, vừa tâm linh ấy đã nuôi dưỡng cho tín ngưỡng tồn 

tại và phát triển trong suốt bảy thế kỷ và vẫn còn nguyên sức hấp dẫn đối với nhân dân 

của xã hội đương đại” [90, 87]. 

Tại đền Kiếp Bạc có đôi câu đối nói về công đức của Đức Thánh Trần trong 

việc diệt trừ Phạm Nhan: 

“Lực tán Trần Triều công đức long ân phổ tế 

Uy trừ Phạm đảng nhĩ hà sử sách trường lưu” 

Dịch nghĩa: 

(Tận lực giúp nhà Trần công đức ân sâu phổ tế 

Ra uy trừ Phạm (ý nói Phạm Nhan) xa gần sử sách lưu truyền mãi mãi) 

Tín ngưỡng Đức Thánh Trần có nhiều hoạt động mô tả lại tài năng và đức hạnh 

của Ngài trong việc diệt trừ ma quỷ Phạm Nhan. Phạm Nhan là một trong những căn 

nguyên cho một số hoạt động tín ngưỡng Đức Thánh Trần như hầu đồng, lên đồng để 

chữa bệnh, trừ tà ma. Những người theo đạo thờ Đức Thánh Trần được gọi là Thanh 

đồng: “Thanh đồng là những người thờ về Đức Thánh Trần… Đàn bà sản sinh đau 
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yếu, hoặc con gái hiếm muộn, thường cho là bệnh Phạm Nhan làm, hoặc là tiền kiếp 

phu thê ghen tuông hoặc vì thạch tinh cốt khí yêu ma quỷ quái ám ảnh mà thành bệnh. 

Người có bệnh đem vàng hương giàu rượu đến cửa điện lễ bái, nhờ thanh đồng kêu 

khấn xin Thánh trừ tà cho”[9,298]. 

“Trong ngày hội trước sân đền đâu đâu ta cũng thấy cảnh tượng những người phụ nữ 

không đẻ con, hay sinh con nhưng không được, quỳ niệm thần chú. Một ông đồng mặc 

quần áo lòe loẹt, dắt cờ xanh đỏ quanh người, nhảy múa, gõ trống, khua thanh la để đuổi tà 

ma đang ẩn nấp trong người chị để làm hại. Một lúc từ chỗ sợ sệt, chị ta cảm thấy mình bị 

thôi miên và bỗng nhiên như nhìn thấy hồn ma Phạm Nhan, chị lăn lộn, đập đầu xuống đất 

như để xua đuổi, đánh đập chính tà ma. Có người như không chịu đựng được đã ù té chạy 

ra sông, lao xuống dòng nước như để dìm chết hồn ma. Tới khi lả đi vì mệt, người ta vớt chị 

lên thấy thân thể rũ rượi, coi như hồn ma đã bị xua đuổi”[125]. 

Hiện nay, bên cạnh hầu đồng còn có nhiều hình thức khác như bùa hộ mệnh, 

chấn trạch… Sau khi lễ Thánh người ta xin bùa, xin chấn trạch về dán ở nhà hoặc đeo 

vào người. Một số hình thức trừ tà ma trước đây nay đã mất như xiên lình, rạch lưỡi, 

phép phù thủy…. Những người bị bệnh đặc biệt những người bị bệnh thần kinh, điên, 

nghi bị ma ám, người mắc chứng vô sinh hay hữu sinh vô dưỡng đều đến đền Kiếp 

Bạc cầu khẩn Đức Thánh Trần. Sau khi khấn xin âm dương nếu được thì ra chỗ thủ 

nhang đóng dấu đồng màu đỏ vào giấy bản màu vàng, rồi lại vào cung, đến bàn thờ 

Đức Thánh Trần lễ trình. Sau đó họ mang tờ giấy bản đốt hòa lẫn với rượu và nước 

cúng, chắt nước trong uống, bã tro thì dùng để day vào thái dương hoặc xoa từ ngực 

trở xuống. Tương truyền nhiều người làm như thế và đã khỏi bệnh. 

Ngoài ra, tại các đền thờ Đức Thánh Trần hoặc các chùa có ban thờ Ngài, còn 

phổ biến hình thức bán khoán cho trẻ em trong vòng mười hai năm. Những đứa trẻ khó 

nuôi, người ta đem bán cho Đức Thánh Trần, dùng oai của Ngài để trấn mọi ma tà quỷ 

dữ, cho đứa trẻ lớn ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Thậm chí có người còn đổi họ cho con 

thành họ Trần. 

Tín ngưỡng thờ Phạm Nhan mang bản chất của tín ngưỡng thờ ác thần. Việc 

thực hiện các hành vi tín ngưỡng đối với Phạm Nhan xuất phát từ nỗi sợ hãi và niềm 

kinh hoàng về những điều kì dị xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Sự ám ảnh về hồn 

vía Phạm Nhan có thể đi khắp nơi gieo họa mang đến bệnh tật, chết chóc và khổ đau 

đã khiến cho nhân dân nhiều nơi phải phục tùng để làm thỏa mãn lòng thần. Những 

sinh hoạt tín ngưỡng đối với Phạm Nhan được thực hiện dựa trên những thỏa thuận 

ngầm. Không vì kính nể công đức, không phải đền đáp ơn sâu, các tập tục thờ cúng 
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đối với Phạm Nhan không xuất phát từ tấm lòng tự nguyện mà đó là sự ràng buộc giữa 

vị thần tác oai tác quái với những người dân lương thiện. 

Hai hình thức tín ngưỡng thể hiện sự đối lập rõ rệt giữa chính và tà, giữa thiện 

và ác, giữa một vị thần là anh hùng dân tộc với một vị thần là tên giặc cướp nước hại 

dân. Thờ phúc thần và thờ ác thần không thể dung hòa trong cùng một không gian tín 

ngưỡng. Những địa phương thờ Phạm Nhan phải thực hiện một số sự chế ngự trong 

môi trường tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần như không được đến các đền thờ Trần 

Hưng Đạo, thậm chí sự giao du giữa các làng thờ Phạm Nhan với những địa phương 

thờ Đức Thánh Trần cũng bị hạn chế. Tại thôn An Bài, xã Văn Đức, huyện Chí Linh - 

Hải Dương có miếu thờ Phạm Nhan vì thế người dân làng này bị cấm không được lên đền 

Kiếp Bạc. Vào mỗi dịp hội 20 tháng 8 kỉ niệm ngày mất của Đức Thánh Trần, tại miếu 

thờ Phạm Nhan phải úp bát hương và người dân không được thắp hương hay cúng lễ 

Phạm Nhan trong những ngày này. Một số nơi khác như ở thị xã Quảng Yên - Quảng 

Ninh trong cùng phường Nam Hòa, người dân hai thôn Hưng Học và thôn Trung Cốc 

không giao lưu với nhau, xưa các cụ không gả con cái cho nhau vì một làng thờ Phạm 

Nhan và một làng thờ Đức Thánh Trần. 

Giữa truyền thuyết, tục thờ Đức Thánh Trần và Phạm Nhan đều cho thấy sự đối 

lập giữa cặp đôi này. Trong truyền thuyết là sự đối lập giữa một anh hùng dân tộc với 

một tên tướng giặc cướp nước hại dân. Trong tín ngưỡng là sự đối lập giữa một vị 

phúc thần cứu nhân độ thế với một ác thần chuyên quấy nhiễu, gây họa cho nhân 

dân. Đối với phong tục thờ cúng hai vị cũng có những biểu hiện hoàn toàn khác 

nhau. Những phủ, điện thờ Đức Thánh Trần thường nguy nga hoành tráng và luôn 

nhộn nhịp người hành hương. Người ta tìm đến nơi này như tìm về cội nguồn, tìm 

đến sự che chở của một thứ tình cảm đặc biệt đầy thiêng liêng, thành kính, giúp họ 

xua tan nỗi nhọc nhằn, băn khoăn hằng ngày, những xót xa, bất hạnh và hướng tới sự 

bình yên, may mắn. Ngược lại, Phạm Nhan được thờ tại những nghè, miếu nhỏ đơn 

sơ, hẻo lánh. Việc thờ cúng Phạm Nhan hiện vẫn còn là những điều khó lí giải và 

được thực hiện trong bí mật của người dân địa phương. Họ không công khai danh 

tính của Phạm Nhan, một số nơi nhân dân ngụy trang bên ngoài bởi các hình thức thờ 

một vị thành hoàng nào đó. Tại các miếu, nghè thờ Phạm Nhan hương án được bày 

đơn sơ, giản tiện đôi khi chỉ cần một bát nhang. Bước vào những nơi này cho ta một 

cảm giác ớn lạnh đến hãi hùng. Nếu không phải ngày lễ, kị thì bản thân những người 

dân thờ Phạm Nhan cũng ít khi lui tới. Những người thờ và buộc phải đến dâng lễ tại 

các miếu, nghè thờ Phạm Nhan xuất phát từ sự kinh hãi đối với quyền lực linh thiêng 
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hơn là lòng mến yêu mộ đạo. Trước cái ác, trước sự tác oai tác quái của thế lực thần 

linh, con người chỉ còn biết nhẫn nhịn, phục tùng miễn sao đổi lại được sự bình yên 

trong cuộc sống của họ. 

Đặt truyền thuyết và tục thờ Phạm Nhan trong mối tương quan với Đức Thánh 

Trần, chúng tôi có căn cứ xác lập vị trí của truyền thuyết và tín ngưỡng thờ Phạm 

Nhan, đồng thời có cơ sở để khai thác độ lan tỏa và sự phức tạp của các loại hình tín 

ngưỡng trong đời sống văn hóa Việt. Đây cũng là vấn đề mấu chốt mà đề tài cần thực 

hiện để giải quyết nhiệm vụ đã đặt ra. 

4.2. Tín ngƣỡng, tục thờ ác thần của ngƣời Việt 

4.2.1. Quan niệm về việc thờ ác thần 

Tư tưởng thâm căn cố đế đã ăn sâu vào suy nghĩ của người Việt đó là sự tồn tại 

của một hệ thống thần linh đa tạp trong đời sống văn hóa dân gian. Người Viêt thờ từ 

các nhiên thần như thần núi non, thần nước, thần sông biển; thờ cúng động vật như 

rắn, hổ; thờ cúng cây cối, thờ đất đá, thờ thiên thần đến nhân thần (từ những anh hùng 

cứu quốc đến những kẻ từng là giặc ngoại xâm). Trong tâm thế của những người bình 

dân luôn đầy ắp các thần, đối lập với phúc thần, chính thần còn có các thần là ma, quỷ. 

Người Việt tin rằng, trong cuộc đời này, ở vũ trụ này, ngoài con người còn có các thế 

lực siêu nhiên khác với các tên gọi khác nhau như: trời, đất, thần, Phật, ma quỷ, linh 

hồn... Thực tế cho thấy người Việt đều có chung niềm tin và thực hành tín ngưỡng thờ 

cúng đa thần. Đặc biệt trong hệ thống thần linh được người Việt thờ cúng có nhóm các 

thần thuộc loại ác quỷ, tà ma. Trong thế giới tâm linh, con người thực hiện các hành vi 

thờ cúng xuất phát từ niềm kính yêu, tưởng nhớ song hiện tượng thờ cúng vì sợ cũng 

khá phổ biến. Sở dĩ hiện tượng thờ cúng ác thần tồn tại trong đời sống văn hóa tín 

ngưỡng vì người Việt tin vào sự tồn tại của các thần ác bên cạnh những thần thiện và 

có những thế đối xử với các thần cho phù hợp. Tuy nhiên, thờ cúng ác thần không phải 

luôn là một hiện tượng phổ biến và rộng khắp, hành động thờ cúng được thực hiện 

trong bí mật và cũng khá khiêm tốn. Giống như việc thờ cúng Phạm Nhan, xung quanh 

hiện tượng thờ cúng ác thần cũng có những quan niệm khác nhau: người phản đối, kẻ 

âm thầm thực hiện. Tâm lí phổ biến cho rằng ác thần không xứng đáng được thờ cúng 

hương khỏi bởi chỉ những người có công, có đức mới đáng được tưởng nhớ và đền ơn. 

Tuy vậy, trong cái thế giới tâm linh rộng lớn, bí ẩn và khó lí giải ấy, hành vi thờ cúng 

ác thần lại tồn tại một cách có lí do. Với những người thực hiện hành vi thờ cúng ác 

thần họ có quan niệm việc thờ cúng thần ác là một lẽ bình thường nhằm mang lại sự 

bình an trong chính tinh thần của con người. Niềm mong cầu ấy cũng là lí do khiến tục 
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thờ ác thần được nuôi dưỡng và bảo mật trong đời sống văn hóa dân gian người Việt 

từ bao đời nay. Đây chính là những biểu hiện cụ thể của lí thuyết về an ninh tinh thần 

mà chúng tôi đã đưa ra trong chương 1. 

Ý niệm về linh hồn và sự tồn tại tinh thần qua các ác thần trong đời sống văn hóa 

dân gian đã khiến con người bấu víu vào đó để đạt đến niềm tin an ủi trong sự tiếp nối 

các hành vi thờ cúng. Thờ cúng ác thần xuất phát từ một nhu cầu tự thân rất dễ cảm 

thông và lan tỏa đó là niềm mong muốn có một cuộc sống bình an, tránh được các tai 

họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Con người tin rằng quỷ thần hai vai, nghĩa là thần 

hay quỷ đều có sức ảnh hưởng như nhau trong thế giới tâm linh huyền bí. Ở đó mỗi vị 

thần dù là thần thiện hay thần ác đều có chức năng và vai trò khác nhau. Với thần thiện 

luôn mang lại sự an yên trong tâm hồn, con người thờ vì kính còn với các thần ác ở 

những trạng thái tâm lí bất an nhất, con người thờ vì sợ. Hiện tượng thờ cúng và những 

sinh hoạt nghi lễ, phong tục đối với các ác thần được thực hiện khi cần thiết để mong 

cầu một sự tốt lành và bình an nhất. 

Thực tế cho thấy, cùng với những giá trị văn hóa tâm linh và tín ngưỡng dân tộc 

không thể phủ nhận sự tồn tại hành vi thờ cúng ác thần của người Việt. Đây là một 

trong những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc biệt và độc đáo dựa trên niềm tin của 

con người về sự tồn tại của thế giới luôn có hai mặt đối lập thiện - ác, chính - tà. Thờ 

cúng ác thần là sự tự nguyện của con người được đổi lại sự an tâm trong tâm hồn. 

4.2.2. Di tích thờ ác thần 

Đối với sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của dân gian tại từng địa phương khác 

nhau: tính trong cả nước có hàng nghìn, hàng vạn đình, đền miếu thờ thần linh - nơi 

nhân dân thực hiện hành vi tín ngưỡng của mình. Ngoài những vị thần được chính 

thức sắc phong, có cấp bậc, thì tại mỗi làng quê, mỗi địa phương còn có rất nhiều 

những điểm thờ vô danh khác: như các miếu, các lầu, thậm chí mỗi bến sông, gốc cây 

nhân dân cũng có thể lập bát hương để thờ. Bên cạnh những di tích được xếp hạng và 

được các cơ quan tổ chức văn hóa quản lí thì có rất nhiều những ngôi đền, ngôi miếu 

nhỏ ẩn hiện trong mỗi thôn làng của người Việt. Hơn nữa, giữa số lượng ác thần được 

lưu truyền trong đời sống của người Việt với những di tích thờ cúng là không tương 

thích. Bởi có rất nhiều ác thần được lưu truyền trong dân gian, hiện nay không còn 

những di tích thờ cúng bởi nhiều lí do khác nhau. Như vậy có thể thấy để thống kê 

chính xác các di tích thờ cúng ác thần của người Việt là điều vô cùng khó, vậy nên qua 

quá trình điền dã chúng tôi chỉ đưa ra một số địa điểm, di tích có tính chất đại diện cho 

hành vi tín ngưỡng này của nhân.  
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Bảng 4.1: Bảng thống kê di tích, địa điểm thờ cúng ác thần 
 

STT Tên di tích, địa điểm thờ cúng Vị thần đƣợc thờ 

1 Miếu Phạm Nhan tại thôn Hưng Học - Nam 

Hòa, Quảng Yên - Quảng Ninh 

Phạm Nhan 

2 Nghè Phạm Nhan tại thôn An Bài - thị xã Chí 

Linh - Hải Dương 

Phạm Nhan 

3 Đình An Bài, thị xã Chí Linh - Hải Dương Phạm Nhan 

4 Miếu Phạm Nhan tại điện Hòn Chén - Huế Phạm Nhan 

5 Đền thờ thần Xương Cuồng - Vĩnh Phúc Thờ thần cây thành tinh 

6 Đền ghềnh Bợ, xã Tòng Bạt, Sơn Đà, huyện 

Bất Đạt cũ thuộc tỉnh Sơn Tây xưa 

Thờ ông Cụt 

7 Làng Ngọc Cục huyện Bình Giang - Hải Dương Thờ yêu hổ 

8 Làng Dương Xá Thờ thần trẻ con 

9 Miếu bà chúa Ngựa - Cẩm Giàng, Hải Dương Thờ bà chúa Ngựa 

10 Đượng ba thằng - Hà Nam, Quảng Ninh Thờ 3 tên giặc Tàu 

11 Gốc đa làng, có một bệ thờ, trên đặt bát hương, 

người ta nói đó là nơi thờ hoặc yểm Ngô Bát 

Ngạo (Diễn Châu - Nghệ An) 

Thờ Ngô Bát Ngạo 

12 Miếu tại xóm 7 thôn Cam Lộ - Hùng Vương, 

Hải Phòng 

Thờ giặc Tàu họ Ngô 

13 Đền Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, 

Hà Nam 

Thờ bà Tố Nga Thanh Thủy 

14 Mả chú Khách, làng Thanh Nộn, xã Thanh 

Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Thờ người Tàu 

15 Đền Kẻ kia ở thôn Võ Uyên, nay thuộc xã 

Thanh Giang, huyện Diễn Châu, Nghệ An 

Thờ anh học trò dâm 

17 Miếu thờ quỷ cụt đầu ở Việt Tiến - Vĩnh Bảo 

- Hải Phòng 

Thờ quỷ thần cụt đầu 

18 Miếu âm hồn ở Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Thờ hà bá bên bến đò sông Hóa 

19 Miếu bên suối Vó Âm xã Thành Yên, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Thờ thần hổ và các ma 

trành 
 

Trên đây là một số di tích, dấu tích điển hình là nơi thờ cúng và thực hiện 

những hành vi tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt. Hầu hết những ác thần đều được 

thờ tại những ngôi miếu nhỏ, cũng rất hiếm khi được đưa vào thờ cúng trong đình 

làng. Riêng chỉ có đình làng An Bài rước linh vị Phạm Nhan để thờ. Còn lại việc thờ 

cúng ác thần tại những ngôi miếu, ngôi nghè nhỏ nằm khiêm tốn trong mỗi góc làng, 

mỗi bến sông, gốc đa đều không có ảnh hưởng gì đến những sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng khác của làng như việc thờ cúng những thành hoàng có sắc phong. Đối với 
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những thần ác mặc dù hoành hành quấy quả, dồn ép nhân dân đến khi được thờ cúng 

mới yên. Nhưng dường như cũng không dám đòi hỏi đến một thánh điện cao sang, 

hiển hách. Chỉ cần một chỗ đủ cho linh hồn có thể trú ngụ, chỉ cần có chút hương khói 

cho khỏi lạnh lẽo, cô liêu cũng có thể làm thỏa mãn các thần. Việc lập miếu thờ thần 

cũng được diễn ra một cách tự phát trong dân gian. Sự quản lí của các cấp chính quyền 

cũng khó ngăn được bầu không khí tâm linh của nhân dân. Trong sự vọng tưởng về 

một thế giới khác ở đó cũng có chính và tà, có thiện và ác đã tác động tới những hành 

vi tín ngưỡng của cộng đồng. Một số miếu xưa, tích xưa qua thời gian đã bị mất bỏ. 

Một số ngôi miếu mới lại được lập thêm, phục dựng dựa trên những giấc mộng, những 

điềm báo được lưu truyền trong dân gian. Chỉ là những không gian nhỏ bé, cũ kĩ đôi 

khi rất hẻo lánh, nhưng trong dân gian những sinh hoạt liên quan đến việc thờ cúng các 

vị thần này đã trở thành tập tục không thể bỏ. 

4.2.3. Những nghi lễ và tập tục thờ cúng ác thần của người Việt 

4.2.3.1. Nghi lễ thờ cúng 

Xuất phát từ nhu cầu tâm linh của nhân dân, tín ngưỡng thờ thần cũng như 

những loại hình tín ngưỡng khác đều được bảo lưu trong dân gian. Tuy nhiên, thật 

khó để lý giải sức mạnh chi phối và chế ngự của tín ngưỡng thờ ác thần trong niềm 

tin dân gian. Tín ngưỡng thờ ác thần và việc thực hiện các hành vi thờ cúng đã và 

vẫn đang hiện tồn trong đời sống con người Việt Nam như một sự sùng bái, tôn thờ 

khó cưỡng. Không có những mùa lễ hội, không có những phủ, điện phổ biến khắp 

mọi miền tổ quốc, không có những cuộc hành hương tìm đến với một thứ tình cảm 

thiêng liêng thành kính như đối với các vị phúc thần. Nghi lễ thờ cúng ác thần chính 

là việc thực hiện hành vi tín ngưỡng với niềm tin mãnh liệt vào quyền lực thần bí. Ở 

đó con người phụ thuộc vào sự chế ngự của thần, nhỏ bé và sợ sệt trước sự ra oai, 

hoành hành của ác thần. Trong dòng văn hóa dân gian, thờ cúng ác thần là một hình 

thức được thực hiện nửa công khai. Tức là nhân dân vẫn tiến hành lập đền, lập miếu, 

lập nghè… để thờ. Các nghi lễ vẫn được thực hiện đều đặn vào những ngày tuần tiết, 

ngày kị húy của thần. Song việc thờ cúng ác thần có những quy ước cần được giữ bí 

mật. Đặc biệt về danh tính của thần, về các nghi thức thần bí… Hầu hết người dân tại 

những địa phương thờ cúng ác thần khi được hỏi đều không công nhận vị thần của họ 

là ác. Phần vì họ sợ sức mạnh bóng tối của thần, phần họ lại sợ sự đàm tiếu không 

hay của người đời. 

Nghi lễ thờ cúng ác thần mang sắc thái riêng của từng địa phương cũng như tùy 

thuộc vào những điều bí ẩn đằng sau mỗi một ác thần. Mỗi vùng, miền có sắc thái văn 

hoá khác nhau nên cũng có sự ảnh hưởng và chi phối để tạo nên diện mạo đa sắc của 

loại hình tín ngưỡng này.  Những ác thần được thờ đều không được tạc tượng, không 

có hình vẽ, tranh thờ phác họa chân dung… Có chăng chỉ là một bài vị đã được cải 
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biến danh tính, một bát hương sơ sài, hay như Phạm Nhan chỉ là một chiếc mũ. Nghi 

thức thờ cúng ác thần đa phần được tiến hành đơn giản hoặc chỉ để đáp ứng những yêu 

cầu đòi hiến tế của các thần. Người Việt xưa thực hiện rất nhiều những nghi lễ có liên 

quan đến tục hiến sinh, hiến vật. Đối với những thần có sự hoành hành, quấy nhiễu 

trong dân gian, hoặc đã từng báo mộng, nhân dân sẽ đáp ứng những nghi thức và vật 

dâng cúng do thần yêu cầu. Có khi đó là những yêu cầu rất dã man như đòi hiến tế, đòi 

cúng người, đòi ăn thịt người… Có thần Xương Cuồng ở vùng đất Phong Châu thời 

thượng cổ, thường ăn thịt người. Dân phải lập đền thờ, hằng năm tới ngày 30 tháng 

chạp, theo lệ phải mang người sống tới nộp, dân mới được yên ổn. Đến đời vua Đinh 

Tiên Hoàng có mời pháp sư bày cách dụ thần Xương Cuồng đến, đọc mật chú và chém 

được yêu thần này. Lệ tiến lễ hằng năm từ đó bèn bỏ. 

Làng Ngọc Cục huyện Bình Giang - Hải Dương khi xưa truyền rằng có tục thờ 

yêu hổ, phải bắt người làm vật hi sinh để cúng. Cứ mỗi năm, trong làng phải một 

người làm chủ tế. Người chủ tế phải lừa dỗ kẻ hành khách nào đi một mình, bắt lấy, 

giam ở hầm dưới đất, và đem mài da gót chân cho mỏng đi, đến khi tế thần thì giết, 

thái nhỏ trộn lẫn với thịt trâu, thịt bò mà cúng. Cúng rồi thừa huệ cùng ăn. Người nào 

gặp được miếng thịt người thì hí hửng lấy làm mừng. Truyện này được ghi lại trong 

Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. Thiết nghĩ những tục này quả là quá dã man, 

không có nhân tính. Sau này, việc tế thần người dân đã giết trâu bò để thay thế. 

Nói đến tục hiến sinh, hiến vật cúng ác thần còn phải kể đến các hình thức thờ 

cúng Hà bá của những người dân ven sông biển. Nghi lễ tế Hà bá là một tục lệ cổ 

xưa xuất hiện ở nhiều nơi trên đất nước ta. Những năm nước dâng cao, gió bão thất 

thường và hung dữ, những năm mất mùa đói kém, dịch bệnh, những hiện tượng 

người bị chết đuối, lũ cuốn… đều được người dân cho rằng đó là vì Hà bá nổi giận 

hoặc không hài lòng vì một điều gì đó. Rất nhiều địa phương ven biển có tục dâng 

người đẹp để cúng thủy thần. Mỗi năm vào dịp đầu hè, họ sẽ làm lễ cưới vợ cho thủy 

thần. Cô gái được chọn để hiến tế phải trẻ đẹp, trinh tiết. Người con gái ấy tượng 

trưng cho sự hòa hợp âm dương, là sứ giả nối nhịp cầu thần linh với thế giới trần tục. 

Nghi thức dâng cúng người, dâng cúng người đẹp cho thủy thần được thực hiện trên 

một bãi sông rộng, bày hương án, bài vị của Hà bá. Phía gần mặt nước có mắc một 

cái màn chăng vuông vắn, dưới màn là chiếc chiếu hoa. Xung quanh là tiếng trống, 

tiếng chiêng hò vang. Đúng lúc đó mấy cô gái mặc áo đỏ, vàng hộ tống cô gái trẻ 

đẹp, trần truồng vào trong màn coi như cô dâu đã về với Hà bá. Khi ông chủ tế vừa 

dứt tiếng, ba hồi chiêng trống nổi lên là lúc cô gái vén màn nhảy xuống sông. Với 

nghi thức này, nhân dân cổ xưa tin rằng đã cống nạp cho Hà bá để đổi lấy một cuộc 

sống yên ổn, tránh được thiên tai dịch họa. Nhưng sau này, khi đời sống văn minh 

tiến bộ hơn, người ta thấy làm như vậy rất bất công cho những cô gái phải chọn làm 
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người hiến tế. Dân gian đã thay hình thức cúng tế trực tiếp bằng cách dùng hình nhân 

thế mạng. Họ làm những cô gái bằng giấy rất đẹp, mặc váy áo cô dâu cho những 

người giấy đó. Sau khi làm lễ cúng tế tại các bến sông, người dân thường thả những 

hình nhân thế mạng ấy xuống sông với niềm tin hòa hợp với Hà bá. Tại mục 3.2.4. 

Những tục hèm có liên quan đến Phạm Nhan trong dân gian ở chương 3, chúng tôi 

có đề cập đến việc người dân bên bờ sông Hương xưa vì sợ hãi trước bóng thần 

Phạm Nhan nên hàng năm phải dâng tế những cô gái đẹp chưa chồng cho thần này. 

Sau cũng được thay thế bằng những cô gái làm bằng giấy và ném xuống dòng Hương 

giang những tảng thịt sống để dâng thần, mới mong có được cuộc sống bình yên và 

những người con gái ở vùng này có thể tìm được hạnh phúc của mình. 

Bên bờ sông Hóa vùng Vĩnh Bảo có một ngôi miếu thờ Hà bá, nơi đây hàng 

năm vào dịp rằm tháng bảy đều được nhân dân lập đàn cúng lễ thần sông. Vì trước kia, 

như một định ước, mỗi năm thần sẽ bắt đi một người ngay tại khúc sông đấy. Nhiều 

năm liền, trong làng đều có người chết đuối từ bến sông ấy. Nhân dân vô cùng kinh hãi 

đã xây miếu, lập đàn cúng lễ thần sông. Lễ cúng được thực hiện từ chiều ngày rằm 

tháng bảy, khi màn đêm buông xuống những hình nhân thế mạng bằng người giấy 

được đánh thuyền thả ra giữa sông, cùng rất nhiều đèn hoa đăng. Nhân dân tin rằng 

việc làm của họ sẽ tạo nên sự hòa hợp giữa thần linh và con người, cũng như chiêu hồn 

các vong thác oan được siêu thoát để không còn lẩn quất làm hại người qua sông nữa. 

Một số ác thần là giặc Tàu, là những ác thần có nguồn gốc ngoại bang như 

Phạm Nhan, như Ngô Bát Ngạo hay cái tên phiếm chỉ giặc Tàu họ Ngô, rồi những 

bóng quỷ thần cụt đầu đâu đó còn lẩn quất trong một số làng quê của người Việt, 

những thần này thường hay làm người dân ốm đau, có người không khỏi nguy hiểm 

đến tính mạng, thường giở trò dâm đãng đồi bại với phụ nữ khiến nhân dân vô cùng 

kinh hãi. Người dân đặt dưới gốc đa làng, một bệ thờ, trên đặt bát hương, người ta nói 

đó là nơi thờ hoặc yểm Ngô Bát Ngạo (tại Nghệ An). Dân làng lập một miếu thờ nho 

nhỏ, cứ vào dịp cuối năm lại cúng tế bằng đầu lợn, và tế gà để cúng tên giặc Tàu họ 

Ngô (Hải Phòng). Đặc biệt là Phạm Nhan dù được một số địa phương lập miếu để thờ, 

nhưng các nghi thức cúng lễ cũng hết sức đơn giản. Dân gian cúng vong hồn Phạm 

Nhan tại chân các hàng rào trước nhà, bằng cách đổ nước cây vẹt giã ra có màu đỏ để 

cúng cho Phạm Nhan cũng chính là để ngăn chặn Phạm Nhan làm hại mình. Một số 

nơi dùng nước rượu vang có màu đỏ, lễ cúng còn có món tiết canh để cúng Phạm 

Nhan. Duy chỉ có ở làng Hưng Học, Quảng Yên, Quảng Ninh hàng năm vào dịp đầu 

xuân từ ngày 13 đến ngày 15 tháng giêng trong lễ hội Đại kì phước của làng người dân 

dùng kiệu để rước mũ (tượng trưng cho đầu Phạm Nhan) từ miếu trong chùa Hưng 

Linh sang đình Hưng Học để tế lễ. Nghi lễ này được xem là hình thức trang trọng nhất 

đối với Phạm Nhan. 
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Một số các ác thần khác được thờ cúng trong dân gian nhưng về nghi lễ không 

có gì đặc biệt. Như ở miếu thờ bà chúa Ngựa, những người đến cúng thường lấy lõi 

mít làm hình dương vật để cúng. Dựa vào tích bà là người ham dục và không ai thỏa 

mãn được lòng dục của bà. Những miếu thờ chú Khách, những đền thờ anh học trò 

dâm cũng các nghi lễ chỉ được thực hiện một cách sơ sài. 

Tại làng Gốm - Hà Nam, thờ bà Tố Nga Thanh Thủy, trước kia khi dân chưa 

thờ bà, bà hành cho dân làng mắc các loại bệnh tật khó chữa, trong làng bất ổn, gia 

đình tranh cãi nhau… Nhưng sau này được thờ, bà lại trở thành thần phù trợ cho dân 

làng nên trong những lễ hội mùa xuân của làng, người dân đều cúng tế và có hoạt động 

rước bài vị bà Tố Nga.  Hàng năm, cứ đến dịp hội đình (11/11 âm lịch), hội đền (4 - 

6/1 âm), dân làng lại rước kiệu, đưa bài vị bà Tố Nga du thị, rồi hội tế tại đình làng 

(thờ Thành hoàng là Tống Hậu và Tô Đại Lưu), rất nghiêm cẩn và vui nhộn. Phương 

ngôn làng Gốm có câu: “Rước Thánh đi du thị, rước các linh vị ra tế xuân” diễn tả 

không khí náo nức, sôi động trong ngày hội kỉ niệm bà Tố Nga và các vị thần của làng 

cách đây hàng thế kỉ. 

Nhìn chung các nghi lễ thờ cúng ác thần mang đặc trưng theo từng vùng, từng 

địa phương khác nhau gắn liền với những tích xưa truyền lại về sự giáng họa của các 

thần. Tùy theo những quan niệm của dân gian mà chọn cách đối đãi với ác thần. Có 

những thần sau khi được nhân dân thờ, bằng một sự linh nghiệm nào đấy mà họ cảm 

thấy được trợ giúp. Vì thế mà lâu dần họ đã thuần hóa những vị thần này giống như vị 

thành hoàng của làng. Có những ác thần mặc dù được nhân dân thờ cúng, nhưng trong 

tâm thức dân gian họ vẫn không muốn gần gũi, làm thân. Thờ thì có thờ, nhưng họ vẫn 

cố gắng tránh. Tâm lí của dân gian “kính ác thần nhi viễn chi”. Cũng từ quan điểm 

đấy, nên các miếu, nghè thờ ác thần thường vắng người qua lại. Thường thì đàn ông, 

những người được xem là cứng bóng vía mới được giao nhiệm vụ trông nom, hương 

khói. Phàm con gái, phụ nữ đều rất hạn chế đến những nơi này. Các nghi thức cúng tế 

cũng được thực hiện rất đơn giản. Phần lớn những ác thần chỉ được cúng tế trong các 

trường hợp con người xác định khi họ gây họa cho ai đó. Nhân dân thường tổ chức 

cúng tế định kỳ hằng năm vào những ngày và địa điểm định sẵn. Đôi khi có những lễ 

cúng đột xuất vì các lí do khác nhau, do một gia đình hay dòng họ hoặc cả cộng đồng 

thực hiện. Những nghi lễ như thế thường được tổ chức ở bất kỳ nơi nào mà con người 

tin rằng ác thần đang hiện hữu. 

4.2.3.2. Những tục hèm trong tín ngưỡng thờ ác thần 

Có thể khẳng định rằng trong bất cứ một hình thức tín ngưỡng nào cũng đều có 

những điều thần bí, khó lí giải riêng. Tục hèm là những đặc sản riêng của mỗi loại 

hình tín ngưỡng, mỗi sinh hoạt văn hóa riêng biệt được thực hiện dựa trên những quy 

ước bí mật của một cộng đồng người nào đó. Tín ngưỡng thờ ác thần là hình thức tín 
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ngưỡng mang màu sắc riêng biệt. Tính chất phức tạp của loại hình tín ngưỡng này tạo 

nên vô số hèm tục trong dân gian. Có hèm tục là những quy ước về nghi thức thờ 

cúng; có hèm tục lại nghiêng về những điều cấm, những kiêng kỵ trong đời sống 

thường ngày. Điều này phụ thuộc vào tâm lí dân gian và bầu không khí tín ngưỡng của 

từng thời điểm, từng địa phương và khu vực khác nhau. Việc xác định thiện thần, ác 

thần cũng phụ thuộc vào sự chi phối của thời kì lịch sử và những quan niệm xã hội. 

Xưa kia đa phần những thần có xuất thân là nhiên thần được nhân dân gán cho những 

sức mạnh hung dữ, có khả năng nhấn chìm cả sự sống. Trước sự dữ dằn của các thần, 

con người quan niệm dùng chính thân xác người để hiến tế là cách thể hiện thành ý 

nhất. Bởi vậy, hằng năm dân làng đều phải tìm một người thế mạng cho cả cộng đồng, 

để dâng tặng cho các thần. Khi sự nhận thức của con người đã văn minh hơn, tục này 

dần xóa bỏ. Người ta sẽ nghĩ ra những cách khác nhau để ứng xử, đối đãi với các thần. 

Tục hèm thể hiện ở những lễ vật dâng lên cúng thần. Miếu thờ bà chúa Ngựa ở 

Hải Dương, có tục lấy lõi mít làm hình dương vật để cúng, vì khi sống bà có sự đòi hỏi 

ghê gớm về nhục dục, khi chết, thành thần, dân lập đền thờ, cầu đảo được nhiều điều 

ứng nghiệm. Hay như Phạm Nhan trước khi chết còn đòi hỏi được ăn món gì, Trần 

Hưng Đạo căm phẫn mà nói “Cho mi ăn máu đẻ của đàn bà”. Đó được xem như một 

lời nguyền mà muôn đời sau còn bị ám ảnh. Những nhà có sản phụ thường treo những 

vật kị với tà ma, quỷ thần cũng để tránh các vía ác như cành xương rồng, cành mây 

gai, cành dâu hoặc đốt đống rấm trước cửa nhà v.v… Một số nơi ở Hà Nam - Quảng 

Ninh còn giã cây vẹt thành nước có màu đỏ đổ tại chân các hàng rào trước nhà để 

tránh vía Phạm Nhan và bảo vệ những phụ nữ mới sinh. Gắn với tích truyện mà trong 

dân gian tin rằng Phạm Nhan đặc biệt thích thứ nước màu đỏ đó, nên lễ vật dâng cúng 

Phạm Nhan thường là những thau nước đỏ làm giả từ các loại lá cây, sau này có nơi 

dùng rượu vang đỏ để thay thế. 

Tục hèm còn là những điều kiêng kỵ thầm kín, là biểu hiện của những hiện 

tượng âm bản đời thường. Đó là những hiện tượng lạ, những điều có thể ngẫu nhiên 

xảy ra trong cuộc sống nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí dân gian. Chuyện 

chú Khách người Tàu ở Hà Nam chuyên quấy nhiễu phụ nữ. Người cao tuổi kể trước 

năm 1945, hễ làng có phụ nữ nào sinh nở mệt mỏi, yếu bóng vía là ban đêm mơ thấy 

một người đàn ông cao lớn, mắt lồi trố, răng to và trắng nhởn, đến hiếp dâm. Nhiều 

phụ sản kinh sợ, không dám ngủ một mình, bắt chồng con phải ngủ cùng giường. Như 

thế cũng chưa yên tâm, có người còn để dao đầu giường, lấy bùa treo ở cửa ra vào, hi 

vọng ngăn chặn được âm hồn chú Khách. Một số những kiêng kị khác đối với nhiều 

thần hay quấy nhiễu đàn bà, phụ nữ, hễ gặp những người phụ nữ có nhan sắc đều hành, 

thì tại những địa phương đó, phụ nữ đều tránh đi qua cửa đền, miếu, đặc biệt trong 

những ngày mang bệnh phụ nữ thì tuyệt đối kiêng không dám đến gần khu vực thờ 
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cúng thần linh. Hay ở làng Dương xá thờ thần trẻ con, thần này do bị ngỗng đuổi ngã 

xuống hố mà chết, sau trận bệnh dịch, người làng nằm mộng thần trẻ con yêu cầu làm 

lễ cúng, rước kiệu võng chung quanh các gò đống ngoài làng để đón thần về. Từ đó 

làng có tục nghiêm cấm không nhà nào được nuôi ngỗng, ý sợ thần trẻ con tức giận, 

quở phạt. Vào cuối năm Cảnh Hưng trong làng có một nhà nuôi ngỗng thì cả làng sinh 

ốm đau, không được yên. Người làng đều đổ lỗi cho nhà nuôi ngỗng, bắt phải giết đi. 

Từ đó trở đi dân trong làng không ai dám nuôi ngỗng nữa. 

Trong cái nền tín ngưỡng đa thần giáo của người Việt, hệ thống thần linh cũng 

hết sức đa tạp. Từ các nhiên thần như thần núi, thần sông, thần biển, động vật như rắn, 

hổ…; thần cây cối, thần đất đá v.v…; thờ thiên thần (trời, Ngọc hoàng, Diêm 

Vương….) đến nhân thần trong đó có những anh hùng cứu nước, thậm chí thờ cả kẻ 

thù, quân xâm lược. Người Việt tin rằng trong cuộc đời này ngoài con người còn có 

các thế lực siêu nhiên khác. Ý niệm về linh hồn và sự tồn tại tinh thần khiến con người 

bấu víu vào đó để đạt đến niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. Con người gán cho thần thánh 

những hình ảnh, những niềm say mê và cả bản chất con người. Từ đó trong cuộc sống 

của người tốt người xấu thì thế giới thần linh cũng có thiện thần và ác thần. Đó chính 

là niềm tin về sự cân bằng của thế giới, sự hòa quyện của các nhân tố tạo nên một đời 

sống đa sắc thái. Dân gian thờ các ác thần bên cạnh hệ thống phúc thần sừng sững 

trong đời sống Việt. Và cũng đặt ra những tập tục khác nhau ứng với mỗi loại thần. 

Tục hèm không chỉ có trong tín ngưỡng thờ phúc thần mà còn là một loại đặc sản đặc 

biệt mang màu sắc thần bí của loại hình tín ngưỡng thờ ác thần. Tục hèm tạo nên 

những dấu ấn riêng trong mỗi sinh hoạt mang tính cộng đồng. 

4.3. Những đặc điểm có tính chất quy luật trong tín ngƣỡng thờ Phạm 

Nhan và tục thờ ác thần của ngƣời Việt 

4.3.1. Đặc điểm về nguồn gốc của việc thờ cúng ác thần 

Từ thời nguyên thủy con người đã quan niệm thế giới luôn có sự tồn tại 

song song giữa thực và ảo. Người nguyên thủy quan niệm mọi vật đều có linh 

hồn. Trong thế giới hồn linh rộng lớn ấy có vô vàn những năng lực siêu nhiên 

thường xuyên tác động đến con người. Khi trình độ lao động và tư duy của người 

nguyên thủy còn thấp kém, trước sức mạnh kì vĩ lớn lao của thiên nhiên họ đã nảy 

sinh sự hoảng sợ và tâm lí bấp bênh trước vận mệnh của mình. Từ đó họ tưởng 

tượng và hình dung ra một thế giới thần linh có sức mạnh thần bí để rồi tôn sùng 

và thờ phụng. Đó cũng chính là nguồn gốc sâu xa làm nảy sinh các tín ngưỡng, 

tôn giáo sơ khai nguyên thủy. 

Trên thế giới ở tất cả các bộ tộc nguyên thủy, con người luôn có niềm tin về sự 

tồn tại của những linh hồn sau khi chết. Tại mục 1.1.3 trong chương 1 chúng tôi đã đi 

từ thuyết vật linh đến tục thờ ác thần trong lịch sử. Từ nội dung thuyết vật linh của 
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Tylor công nhận sự tồn tại của các thực thể tâm linh có ảnh hưởng trực tiếp tới đời 

sống của con người đến việc cụ thể hóa thành những hành vi cúng tế, thờ phụng là 

bước chuyển biến phù hợp với tâm lí của người nguyên thủy. Sự phát triển đầy đủ của 

thuyết vật linh bao trùm cả những tín ngưỡng thờ thần. Thờ Thần là hành vi thể hiện 

sự sùng bái của con người với những linh hồn có năng lực đặc biệt. Trong thế giới thần 

linh vô cùng phức tạp của người nguyên thủy, thần được phân chia thành hai loại: thần 

thiện và thần ác. Ở đó thần thiện và thần ác đều được thờ cúng, phụng sự, thậm chí con 

người đôi khi sợ hãi và phục tùng thần ác hơn là thần thiện. Những dẫn chứng về các 

tập tục của người nguyên thủy ở Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á, người da đỏ Bắc Mỹ, 

cư dân quần đảo Ấn Độ… đối với ác thần đã được mô tả rõ tại mục 1.1.3. trong 

chương 1. Tục thờ ác thần có từ trong lịch sử nguyên thủy của loài người khi trình độ 

xã hội còn man dã. Sau này, khi trình độ văn hóa cao hơn, nhận thức của con người về 

thế giới cũng rõ ràng hơn, tục thờ ác thần dần bị thu hẹp. Trong cuộc sống hiện nay, 

tín ngưỡng thờ thần vẫn là một trong những sinh hoạt văn hóa được duy trì và phát 

triển rộng rãi. Bên cạnh phúc thần có khả năng che chở phù hộ cho con người, trong 

dân gian còn tồn tại và lưu truyền những vị thần mang sức mạnh ác cũng ảnh hưởng 

không nhỏ tới đời sông tâm linh của người dân. Người dân Trung Quốc quan niệm 

rằng thần linh có ở khắp muôn nơi, trong đó không ngoại trừ thần ác. Thế giới thần 

linh của người Trung Quốc luôn tồn tại song song hai mặt thiện và ác, ngay trong một 

vị thần là thần đường cũng được chia thành thần đường trắng và thần đường đen. Thần 

đường trắng gọi là thần cát tường bảo vệ an toàn cho người dân. Thần đường đen là ác 

thần chuyên cướp trộm tài sản, thậm chí còn cướp cả linh hồn và tính mạng của con 

người. Việc thực hiện hành vi cầu cúng được tiến hành với cả hai loại thần này với 

cùng một mong muốn tai qua nạn khỏi, có được bình an và hạnh phúc. 

Người Việt cũng chịu ảnh hưởng bởi quan niệm và tục thờ ác thần có từ lâu đời 

trong lịch sử loài người. Quan niệm về sự tồn tại của những linh hồn có sức mạnh 

khống chế con người gọi là ác thần đó được cụ thể dưới các biểu tượng và hành vi thờ 

cúng. Niềm tin về sự tồn tại của thần linh có thể hiện diện ở khắp mọi nơi: ở ngay 

trong nhà, ngoài sân, trong vườn, trên ngọn cây, đình làng … đã khiến con người tin 

rằng tất cả các vị thần đều có ảnh hưởng đến đời sống vận mệnh của họ. Vì vậy người 

Việt không chỉ thờ thổ công, thổ địa, tổ tiên trong nhà mà còn thờ thánh, thần ở các nơi 

như đình, đền, miếu, nghè… 

Xuất phát từ quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, hành vi thờ cúng 

có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu, và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tín ngưỡng thờ thần 

là một tín ngưỡng rất độc đáo của người Việt. Khi tìm hiểu về Tín ngưỡng và văn hóa 

tín ngưỡng ở Việt Nam, Ngô Đức Thịnh đã chỉ ra đặc điểm của tín ngường thờ thần 

hay gọi là đạo thờ Thần của người Việt như sau: “Tuy cùng một loại là đạo thờ thần, 
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nhưng nó không có một vị thần chủ chung, giáo đường chung, giáo lý và nghi lễ chung 

như nhiều tôn giáo khác, mà mỗi anh hùng dân tộc được tôn thờ trở thành một giáo 

chủ, vị thần thánh cao nhất và duy nhất được thờ phụng ở các đền miếu khắp mọi nơi, 

không có đội ngũ đệ tử riêng, mà người dân Việt Nam nào cũng có thể đến thờ cúng 

các vị thần thánh đó ở đền miếu để tỏ lòng ngưỡng vọng và cầu xin sự che chở” [118, 

21-22]. Bởi vậy mà hệ thống các thần được thờ cũng hết sức đa dạng. Có nhiều cách 

để phân loại các thần theo các nhóm khác nhau. Ở đây, chúng tôi căn cứ vào hành 

trạng của thần để nhóm thành hai loại: phúc thần và ác thần. Phúc thần là những thần 

luôn mang lại những điều may mắn, ấm áp và có chức năng che chở, phù trợ cho con 

người. Còn ác thần có bản chất không lương thiện, luôn mang lại những sợ hãi, lo âu, 

có khả năng chế ngự hành vi của con người. 

Việc thờ phụng những vị phúc thần như một điều tất yếu. Xuất phát từ lòng biết 

ơn, niềm ngưỡng mộ, thành kính mà ngàn năm hương khói. Hơn nữa, phúc thần luôn 

mang lại sự may mắn, hạnh phúc bình an cho con người. Nhưng đối với ác thần mà 

được thờ cúng lại là một hiện tượng lạ thường, cho thấy một đời sống tín ngưỡng phức 

tạp và đầy bí ẩn. Trong cuộc sống có nhiều điều con người không thể làm chủ được. 

Ngay cả vận mệnh và tương lai của con người cũng không nằm trong tay họ. Cuộc 

sống có nhiều điều xảy ra không như ý muốn của con người. Cũng do không tự cắt 

nghĩa nổi những quy luật tự nhiên và xã hội, đã tác động trực tiếp đến bản thân những 

người mê tín, nên họ cho rằng, đời sống của họ là do những sức mạnh huyền bí, những 

thần linh quyết định. Do đó, muốn được tốt lành, tránh được mọi rủi ro, bất hạnh thì 

phải cầu cúng thần linh mong được che chở. Lợi dụng nhân sinh quan hữu thần của 

nhân dân, tất cả các thực thể siêu tự nhiên, hồn người chết, ma quỷ, thần linh đều biểu 

hiện bằng những phép lạ và giấc mộng. Con người cũng có thể giao tiếp với các thực 

thể đó, hỏi han và được trả lời. Thờ cúng ác thần không nằm ngoài quan niệm về sự 

tồn tại của thế giới hồn linh và tâm thức “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” của dân 

gian. Tuy nhiên, việc thờ cúng ác thần có mâu thuẫn chung với quan niệm của cộng 

đồng đó chính là tính chất bí mật. Vì rất nhiều lí do khác nhau khiến cho nhân dân 

không thể công khai hành vi thờ cúng ác thần của mình. Quan niệm của một bộ phận 

nhân dân cho rằng việc thờ cúng không chỉ vì sức mạnh đáng sợ mà còn vì tinh thần 

của các vị thần này rất mạnh, có thể nhạy cảm với những lời cầu xin của mọi người. 

Là tín ngưỡng dân dã nên khó tránh khỏi cách ứng xử với thần theo tâm thức dân gian. 

Suy cho cùng các hình thức tín ngưỡng thờ thần nói chung hay thờ ác thần nói riêng 

đều được nảy sinh khi: Con người có sự hụt hẫng về tinh thần; hoặc trong đời sống của 

họ có những biến chuyển thay đổi đặc biệt nào đó. Khi họ ý thức được mình đã bị rơi 

vào vòng bẫy nào đó, khi ấy họ mong muốn được thoát khỏi thực tại để đi tìm hoặc 

chuyển sang một thế giới khác được coi là tốt đẹp hơn. 



 

 

144 

4.3.2. Đặc điểm về bản chất của việc thờ ác thần 

Tín ngưỡng, phong tục là những sản phẩm của xã hội, đồng thời cũng phản ánh 

nhân sinh quan, thế giới quan của nhân dân. Đối với một cộng đồng thì niềm tin tín 

ngưỡng cũng như sự ràng buộc về những điều cấm kỵ trong cuộc sống có khả năng tiết 

chế hành vi của con người trong những sinh hoạt văn hóa mang tính chất cộng đồng. 

Việc thờ cúng thần linh là những hoạt động được diễn ra theo sự quy ước của thể chế 

quốc gia, dân tộc. Hệ thống các thần nhận được sự sắc phong của nhà nước phong 

kiến, sau đó là sự đón nhận của quần chúng nhân dân. Những tấm sắc phong của nhà 

nước trở thành bệ đỡ hợp pháp hóa cho hoạt động thờ cúng thần linh. Tuy nhiên trên 

thực tế tín ngưỡng bản địa trong dân gian lại có sự đi ngược lại với quy luật đó: “Các 

hiện tượng có tính phổ biến trong các làng quê: trước hết thần là do dân tôn sùng, sau 

đó triều đình phong tặng mỹ hiệu. Các nhà nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng cho rằng có 

hai lí do: một là, nhà nước quân chủ tập quyền cố vươn tay nắm lấy các làng xã, bao 

gồm cả không gian thiêng; mặt khác còn có lý do từ lợi ích của các làng xã. Việc triều 

đình phong chức cho thần đã tạo điều kiện cho các làng xã nâng cấp vị thần bản thổ, 

vừa tránh cho các dâm thần, ác thần, tà thần (theo quan điểm của nhà nước Nho giáo) 

tránh khỏi sự đàn áp của nhà nước. Chính từ sự kết hợp này, thần của vua và thần của 

dân nhập vào làm một, nên một số nhà nghiên cứu đã nhận xét về tính phức tạp của 

nghi lễ: cúng thần của vua theo điển lễ, cúng thần của dân lại theo tập tục” [46, 241]. 

Bởi vậy, khi nhìn nhận đánh giá những hoạt động tín ngưỡng điều quan trọng là đứng 

ở vị trí nào, và nhìn nhận theo quan điểm nào. Trước hiện tượng thờ cúng những vị 

thần không chính thống, theo quan điểm Nho gia cho rằng vì dân “ngu xuẩn, tin bậy 

mà thờ”[9]. Nhưng đứng trên quan điểm nhân dân, từ góc độ tâm linh họ cho rằng việc 

thờ tự các thần đều có lí do. Chỉ cần họ chấp nhận được lí do đó thì họ sẽ có niềm tin 

để thực hiện các hành vi tín ngưỡng. Như vậy có thể thấy sự phong thần không phải 

chỉ theo thể chế quốc gia của lớp trí thức nho gia mà còn xuất phát từ không khí và 

trình độ tín ngưỡng của làng xã. 

Tín ngưỡng dân gian là biểu tượng của sự cố kết cộng đồng, thông qua những 

niềm tin và tập tục, lễ thức cầu cúng của tập thể nhân dân. Việc thờ cúng ác thần tồn 

tại trong đời sống văn hóa Việt mang bản chất của một nền tín ngưỡng đậm chất dân 

chủ, giàu tính nhân bản và mang tính nhân dân. 

Tín ngưỡng dân gian đậm chất dân chủ: bên cạnh những thần tự nhiên, những 

con người cao quý được thờ làm Thành hoàng, nhân dân còn thờ cả những người bình 

thường, thậm chí tầm thường: những đứa trẻ nhỏ chết bất đắc kì tử, những người chết 

trôi, những ma trâu, thậm chí cả những tên tướng giặc, những người ngoại quốc… 

Những con người đó khi sống có thể bị coi là thấp hèn nhưng khi chết gặp phải giờ 

thiêng nên những linh hồn ấy có khả năng đặc biệt, hoặc vì những linh hồn do thác oan 
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mà còn lẩn khuất trong dân gian để tìm cách giải oan… nên có thể báo mộng cho nhân 

dân thờ cúng, sau được thờ cúng lại có thể che chở cho cư dân. 

Tín ngưỡng dân gian mang đậm tính nhân bản: dù có nguồn gốc thế nào là thần tự 

nhiên, nhân thần hay là ma Tàu… chung quy đều có linh hồn, và nhất là với những linh 

hồn cơ nhỡ, không nơi tựa nương, không người hương khói, nhân dân ta vì an ủi, vì tấm 

lòng nhân hậu của mình mà đều có thể thắp một nén nhang hay biện một chút lễ mọn. Vì 

vậy mà việc lập một ngôi miếu nhỏ, thắp một nén hương cũng là tấm lòng của dân gian 

dùng để đối đãi với ngay cả những tên tướng giặc tử trận trên đất Việt. Chiến tranh là điều 

mà không ai mong muốn, là con người ai cũng có linh hồn. Người Việt quan niệm người 

chết ở đâu thì hồn sẽ lưu ở đó, bởi vậy mà những tên tướng giặc đã chết không còn đường 

để quay về cố hương. Sống nơi đất khách quê người đã khổ, chết còn bơ vơ xa xứ còn khổ 

gấp trăm lần. Không một tấm bia, không một bài vị, cũng không có chỗ nào để nương 

nhờ. Vì tấm lòng ái hậu và suy nghĩ đầy nhân tình ấy mà nhân dân ta đã bao dung cho 

những vong hồn này. Không quên những tội ác của những kẻ đó, nhưng cũng không nỡ 

để hương lạnh khói tàn. Người phương Đông sống trọng tình, lại nặng về cõi âm, quan 

niệm cuộc sống trên trần thế chỉ là thân tạm gửi, cái chết mới là sự trở về vĩnh hằng. Lâu 

dần việc thờ cúng được thực hiện trở thành một thói quen, một tập tục mà đời trước truyền 

cho đời sau. Những đời sau này không còn mấy quan tâm lí do, nguyên nhân của sự thờ 

mà chỉ biết thực tập theo một truyền thống đã định sẵn. Cuộc sống muôn màu con người 

có vui có buồn, có lúc thành công nhưng cũng có lúc bất hạnh và điều trùng hợp là với 

việc thực hiện hành vi thờ cúng thần linh ít nhiều mang lại cho họ sự an nhiên tĩnh tại. Đối 

với người Việt họ sẽ thờ và khẩn nguyện những thần nào ở gần họ nhất dù thần đó có 

từng làm điều ác. Hàng trăm hàng nghìn những ngôi miếu, ngôi nghè nhỏ trong mỗi xóm 

thôn chính là nơi thực hiện các hành vi tín ngưỡng này. 

Tín ngưỡng dân gian còn mang tính nhân dân: những vị thần được thờ tại mỗi 

địa phương đều được coi là vị thần của người dân quê. Bên cạnh việc huyền thoại 

hóa, thần thánh hóa để cho các vị thành hoàng trở nên linh thiêng, người dân còn kéo 

họ trở về với đời sống dân dã. Các vị thần dù có nguồn gốc như thế nào, và đối với 

những vị ác thần được thờ này đều được địa phương hóa, nên chỉ được thờ cúng 

trong phạm vị của từng địa phương. Xuất phát từ không khí tín ngưỡng của từng làng 

xã, mỗi địa phương lại có những vị thần để thờ cúng nhằm thỏa mãn một đời sống 

tâm linh phức tạp. Các vị thần có xuất thân là anh hùng tướng sĩ được thờ phụng 

trong phạm vi cả nước và có quy mô lớn. Những vị thần này là niềm tự hào, tự tôn và 

sự ngưỡng vọng của cả dân tộc. Bên cạnh đó có những vị thần chỉ xuất hiện trong 

một không gian tín ngưỡng nhỏ. Đặc biệt đối với ác thần thì việc cúng tế chỉ diễn ra 

trong những hoạt động tâm linh bí mật riêng của từng địa phương. Dù không được 

nhà nước công nhận, chính quyền đồng tình nhưng chỉ cần không làm gì ảnh hưởng 
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đến thuần phong mỹ tục, thì những sinh hoạt tín ngưỡng ấy vẫn được nhân dân thực 

hành thành những tập tục riêng. Niềm tin dân gian trở thành nơi dung nạp, bao bọc 

cho hình thức thờ cúng ác thần này. 

Đối với việc thờ cúng ác thần, nghi lễ không được tiến hành trọng thể như các 

lễ hội lớn mang tầm quốc gia, mà chỉ được thực hiện một cách nhỏ lẻ, quy mô hẹp 

trong phạm vi làng xã, nhiều khi nhân dân phải thực hiện hành vi tín ngưỡng của mình 

một cách bí mật. Bản chất của việc thờ cúng ác thần cũng chính là niềm mong cầu một 

cuộc sống bình an, tai qua nạn khỏi của dân gian. Thờ cúng ác thần xuất phát từ nhu 

cầu tâm linh của nhân dân. Việc thờ cúng vì được truyền từ đời này qua đời khác, lâu 

dần trở thành thói quen trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Hành vi thờ cúng ác thần 

lý giải sức mạnh chi phối và chế ngự của tín ngưỡng, của niềm tin trong dân gian. 

Nhiều khi đời sau không dám phá bỏ những gì đời trước đã làm, vì thế chỉ là những 

ngôi miếu, ngôi nghè còn lại sẽ đều được hương khói. Nhân dân thờ đấy nhưng cũng 

sợ đấy, họ không đủ sức mạnh để khước từ trước những ảnh hưởng của thế giới thần 

linh, đặc biệt lại là ác thần. Cơ chế tồn tại cơ bản của các loại hình tín ngưỡng dân gian 

bản địa có sự liên kết gắn bó với các đình, đền, miếu - nơi thờ phụng các vị thần linh. 

Từ một địa chỉ cố định là cái đền hay cái miếu các hoạt động cúng tế thường niên ở đó 

trở thành những câu chuyện tâm linh của nhân dân. Một khi đã thấu nhập đến tâm linh 

dân gian thì hẳn nhiên thuộc về tiềm thức, thuộc về phần linh thiêng nhất trong tâm 

khảm của nhân dân - nơi không có bất kỳ thế lực nào, sức mạnh nào có thể tàn phá nổi. 

Tác giả Tạ Chí Đại Trường trong cuốn Thần, người và đất Việt đã khẳng định: “Các 

thần linh nằm ở những cơ sở tụ tập dân cư, có từ căn bản những yếu tố giới hạn ảnh 

hưởng, quyền uy đối với đám dân chúng ở nơi khác, cùng một tin tưởng thờ cúng. Đối 

với người dân, quyền phép của thần thật to lớn, đáng sợ. Những nhân thần hiển linh 

nơi họ thoát xác (chết chôn bình thường, chết vì tai nạn, tử trận…) với một đền thờ lập 

nên làm chứng tích của sự sùng kính, nhưng đồng thời cũng là vật trói buộc chân thần. 

Do đấy, mà thần trở thành một thế lực địa phương tiềm tàng” [103]. 

Người xưa có câu “Kính quỷ thần nhi viễn chi” nghĩa là đối với quỷ thần, ác 

thần được thờ vì niềm kính vì sợ chứ không phải kính vì ơn, thì tốt nhất vẫn nên phải 

tránh xa. Có lẽ đối với bản thân những người dân thờ cúng ác thần họ có những điều 

thầm kín khó nói về những nỗi sợ hãi trong lòng họ. Tuy nhiên, trước mặt người khác 

họ vẫn bảo bọc cho các vị thần đó cũng là bảo vệ cho những tập tục của mình là không 

hề phù phiếm hay bậy bạ như trong suy nghĩ của nhiều người. Thiết nghĩ đã là sinh 

hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian chỉ cần nhân dân có thể chấp nhận được, và nhận 

được sự đồng lòng của một cộng đồng thì ắt sẽ vẫn tồn tại và có thể công nhận. Mỗi 

vùng miền, mỗi địa phương có sắc thái văn hóa khác nhau tạo nên diện mạo đa sắc thái 

của loại hình tín ngưỡng này. 
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Tiểu kết chƣơng 4 
 

 

Trong chương 4: Tục thờ Phạm Nhan trong tín ngưỡng thờ  ác thần của người Việt 

chúng tôi đã triển khai 3 nội dung chính: Hiện tượng Phạm Nhan trong văn hóa tín 

ngưỡng người Việt; Tín ngưỡng, tục thờ ác thần của người Việt; Những đặc điểm có tính 

chất quy luật trong tín ngưỡng thờ Phạm Nhan và tục thờ ác thần của người Việt. 

Tìm hiểu hiện tượng Phạm Nhan trong đời sống văn hóa dân gian chúng tôi 

nhận thấy đây là một hiện tượng đặc biệt. Hiện tượng Phạm Nhan đã cho chúng ta 

những nhận thức ban đầu về một hình thức tín ngưỡng không mới nhưng lạ trong văn 

hóa dân gian - Tín ngưỡng thờ ác thần. Tín ngưỡng thờ Phạm Nhan mang bản chất của 

tín ngưỡng thờ ác thần. Chúng tôi đã tìm hiểu và đưa ra những quan niệm khác nhau 

có liên quan tới việc thờ cúng Phạm Nhan, đồng thời thống kê một số di tích, tàn tích 

để lại dấu ấn của việc thực hiện hành vi thờ cúng Phạm Nhan trong dân gian. 

Tín ngưỡng thờ ác thần là một loại hình tín ngưỡng đặc biệt trong dân gian. 

Đây cũng là một vấn đề chưa có một công trình chuyên khảo đề cập tới. Chúng tôi cố 

gắng tổng hợp những nét chung nhất về loại hình tín ngưỡng này, lí giải nguồn gốc, 

bản chất của việc thờ cúng ác thần đã và đang hiện tồn trong dân gian. Không gian văn 

hóa của tín ngưỡng ác thần nằm trong khuôn khổ mỗi làng, mỗi địa phương khác nhau. 

Và xuất phát từ quan niệm về sự tồn tại của hai thế giới thực và ảo, con người đã hình 

dung ra sự tồn tại của các vị thần ác cùng với hệ thống phúc thần tạo nên một màu sắc 

tổng hợp, đa tạp trong tín ngưỡng dân gian. 

Ác thần không có những di tích đền phủ lung linh, huyền bí mà những hành vi 

tín ngưỡng thường được thực hiện trong những ngôi miếu, ngôi nghè… nằm thâm sâu 

trong mỗi làng quê. Các ác thần cũng được phân loại dựa trên những đặc điểm xuất 

thân khác nhau như thần có nguồn gốc từ tự nhiên, thần có xuất thân là người ngoại 

bang; thần có nguồn gốc nhân thần tầm thường. 

Tiêu biểu nhất cho loại hình tín ngưỡng thờ ác thần có lẽ là thần Phạm Nhan. 

Phạm Nhan là một ác thần hiếm thấy phổ biến trên khắp các địa phương của người 

Việt. Sức ảnh hưởng của ác thần này không chỉ một đời mà nhiều đời, nhiều thế hệ 

khác nhau. Nằm trong hệ thống tín ngưỡng thờ ác thần, Phạm Nhan để lại những dấu 

ấn khó phai trong đời sống tâm linh người dân Việt. Những sinh hoạt tín ngưỡng thờ 

ác thần cũng có những nét riêng biệt khác với tín ngưỡng thờ phúc thần. Trong khả 

năng còn hạn chế, chúng tôi hi vọng phác điểm để thấy diện, từ những hiện tượng tiêu 

biểu để khai thác và tổng hợp về một loại hình tín ngưỡng hiếm được nhắc tới trong 

giới nghiên cứu từ trước đến nay. 
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KẾT LUẬN 
 

 

Đề tài luận án được chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu: “Truyền thuyết Phạm Nhan 

và tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt ở Bắc Bộ”. Quá trình thực hiện, nghiên cứu và 

hoàn thiện luận án, chúng tôi thấy được nhiều giá trị và ý nghĩa thiết thực trên nhiều 

phương diện: 

Về cơ sở lí thuyết: Nghiên cứu về thần và tục thờ thần đã có một bề dày lịch sử. 

Ở đó các nhà nghiên cứu đều khẳng định: thờ thần là một hoạt động tâm linh thừa nhận 

về sự hiện hữu của các thế lực siêu nhiên, có quyền lực siêu phàm, có thể tác động đến 

đời sống của con người. Không chỉ riêng ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đạo 

thờ thần cũng hết sức phức tạp và mang nhiều màu sắc khác nhau. Sở dĩ con người tin 

vào sự tồn tại của thần là do ý niệm về linh hồn. Thuyết hồn linh mà Tylor là người đại 

diện đã nghiên cứu và chỉ ra rằng tất cả mọi sinh vật, hiện tượng đều có hồn và có thể 

là thần linh tùy thuộc vào kích cỡ, hình thù hoặc hoàn cảnh xuất thân của nó. Con 

người thường gán cho thần thánh những hình ảnh, những niềm say mê và cả bản chất 

con người. Trong thế giới có người xấu, người tốt, ở cõi thần cũng tồn tại thần thiện - 

thần ác. Thần thiện thường ban phước che chở cho nhân gian còn thần ác thường giáng 

họa, gây đại loạn. Nhưng cả hai loại thần đều được nhân dân thờ cúng, phụng sự. Một 

mặt kính vì ơn, một mặt kính vì sợ tất cả tạo nên một sự cân bằng trong bầu không khí 

tín ngưỡng dân gian. Trên cơ sở lí thuyết và thực tiễn đó, chúng tôi có căn cứ để triển 

khai đề tài và khai thác những đặc điểm về một thế giới thần linh đa tạp trong văn hóa 

Việt trong đó tín ngưỡng thờ ác thần là một loại hình tín ngưỡng đặc biệt. 

Về góc độ nghiên cứu văn học dân gian: Truyền thuyết là một thể loại hấp dẫn 

trong văn học dân gian bởi tính chất vừa huyền bí lại vừa gắn liền với các yếu tố lịch 

sử. Sự kết hợp giữa những yếu tố vừa hư vừa thực tạo nên một bầu không khí linh 

thiêng gắn liền với sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của dân gian. Truyền thuyết Phạm 

Nhan lại mang một hình hài và sắc vị khác hẳn với những truyền thuyết lịch sử xưa 

nay. Bởi hình tượng nhân vật vốn là tên tướng giặc xâm lược, sau này lại trở thành ác 

thần trú ngụ khắp nơi trên mỗi miền đất Việt để tác oai, gây họa. Đề tài luận án đã xử 

lí nguồn tư liệu dân gian cũng như một số tư liệu trong thư tịch cổ hiếm hoi có đề cập 

đến nhân vật này. Chúng tôi đã tiến hành diễn hóa cốt truyện và môtip truyền thuyết 

Phạm Nhan để thấy rõ sự khác biệt giữa truyền thuyết về ác thần với các truyền thuyết 

về phúc thần khác. Một nhân vật phản diện, một mảng truyền thuyết xưa nay ít được 

chú ý đến trở thành đối tượng nghiên cứu của luận án mang đến một màu sắc mới 

trong nghiên cứu về truyền thuyết của người Việt. Nhân vật Phạm Nhan thuộc một 
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tuyến khác trong hệ thống nhân vật truyền thuyết của người Việt. Một kẻ trong người 

mang hai dòng máu Nam - Bắc, nhưng lại lợi dụng điều đó để gây họa cho nước nhà. 

Theo vó ngựa quân Nguyên sang xâm lược nước ta trở thành kẻ thù của nhân dân. Sau 

khi bị trừng trị dưới tay kiếm của Hưng Đạo Vương lại tiếp tục tái sinh gây họa trở 

thành một ác thần tiêu biểu trong đời sống tâm linh Việt. Chúng tôi mạnh dạn đặt chân 

vào địa hạt mới trong nghiên cứu về truyền thuyết, để thấy được một diện mạo truyền 

thuyết dân tộc đa sắc màu hơn. Với một dân tộc trải qua hàng nghìn năm lịch sử đấu 

tranh dựng nước và giữ nước thì truyền thuyết dân gian càng trở nên quan trọng trong 

việc đem đến nhận thức và giáo dục những bài học về lịch sử, về lòng yêu nước và ý 

thức trách nhiệm với cộng đồng dân tộc. Truyền thuyết Phạm Nhan được đặt bên cạnh 

truyền thuyết về người anh hùng cứu nước Trần Hưng Đạo thêm một lần khẳng định 

sức mạnh của chính nghĩa sẽ chiến thắng những âm mưu đen tối và ác bá. Hình tượng 

Phạm Nhan trong truyền thuyết nhắc nhớ với muôn đời sau về một kẻ sống một đời 

nhưng để lại nỗi nhục muôn đời. Đó cũng chính là đóng góp mới của đề tài khi chúng 

tôi tìm hiểu truyền thuyết Phạm Nhan dưới góc độ nghiên cứu văn học dân gian. 

Về góc độ nghiên cứu văn hóa dân gian: Tìm hiểu hiện tượng Phạm Nhan trong 

đời sống văn hóa dân gian chúng tôi nhận thấy đây là một hiện tượng đặc biệt. Tín 

ngưỡng Phạm Nhan mang bản chất của tín ngưỡng thờ ác thần. Sự ảnh hưởng của 

Phạm Nhan trong đời sống dân gian được thể hiện trong cả tín ngưỡng và phong tục 

dân gian. Những nghi lễ thờ cúng, những tập tục có nguồn gốc từ câu chuyện Phạm 

Nhan như: tục chữa bệnh, tục cầu con, tục che mặt của người phụ nữ và còn nhiều hèm 

tục kiêng kỵ khác cho thấy sự ám ảnh không nhỏ và mối liên hệ đặc biệt giữa truyền 

thuyết Phạm Nhan với đời sống văn hóa cộng đồng. Trước vị thần chủ trì cái ác, cái 

xấu nhân dân không mong cầu hay khẩn nguyện được ban tài, tiếp lộc như đối với 

những vị phúc thần. Cái mà con người muốn đổi lại từ sự phục tùng, và những nghi 

thức lễ tục đối với ác thần chính là niềm mong mỏi được bình an. Để thấy được diện 

mạo tổng quát của tín ngưỡng dân gian chúng tôi đặt đối sánh giữa hai cặp nhân vật, 

hai hình thức tín ngưỡng tương phản nhau. Phạm Nhan và Đức Thánh Trần không chỉ 

là cặp nhân vật sóng đôi có những chi tiết liên quan mật thiết đến nhau trong truyền 

thuyết mà còn đại diện cho hai hình thức tín ngưỡng tiêu biểu của người Việt. Đức 

Thánh Trần là đại diện cho hình thức tín ngưỡng thờ phúc thần của người Việt. Phạm 

Nhan lại là đại diện cho hình thức tín ngưỡng thờ ác thần. Một cặp nhân vật có nhân 

hình và nhân tính hoàn toàn đối lập nhau, người chính kẻ tà, kẻ gian người hùng, 

người thiện kẻ ác đã cho thấy những màu sắc khác nhau trong văn hóa dân tộc. 
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Đặt Phạm Nhan như một hiện tượng tiêu biểu, luận án còn phác họa một diện 

mạo tín ngưỡng đa thần của người Việt, trong đó tín ngưỡng thờ ác thần được xem 

như một loại hình độc và lạ. Thờ cúng ác thần có nguồn gốc từ quan niệm về thế giới 

hồn linh ở đó có cả điều thiện và điều ác. Thần thiện và thần ác được xác định do chức 

năng của thần chi phối. Những ác thần đã và đang tồn tại trong đời sống tâm linh 

người Việt bao gồm những thần có nguồn gốc tự nhiên như thần sông, thần biển, thần 

cây...; những thần có xuất thân ngoại bang là những tên tướng giặc, những người Tàu 

trôi đến đất Việt; những thần là nhân thần xuất thân tầm thường nhưng chết vào giờ 

linh lại tác oai tác quái, quấy nhiễu người trần. Việc thờ cúng ác thần tồn tại trong đời 

sống văn hóa Việt mang bản chất của một nền tín ngưỡng đậm chất dân chủ, giàu tính 

nhân bản và mang tính nhân dân. Thờ cúng ác thần có những điểm khác biệt rõ rệt với 

các hình thức tín ngưỡng khác của người Việt. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ ác thần là 

được thực hiện trong bí mật và mang tính quy ước riêng của mỗi một cộng đồng. Từ 

hiện tượng Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt, chúng ta có sự nhận 

thức về thế giới thần và người đa chiều hơn. 

Về lĩnh vực học thuật: Luận án “Truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng 

thờ ác thần của người Việt ở Bắc Bộ” đã đem lại cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm 

và kiến thức nghiên cứu Folklore. Đó là kinh nghiệm sưu tầm, khảo sát tác phẩm 

văn học dân gian; hệ thống, phân tích giá trị của truyền thuyết về nội dung và thi 

pháp, khả năng đối chiếu so sánh. Qua đó chúng tôi có thể nhận diện một cách sâu 

sắc hơn về đặc trưng thể loại cũng như vốn văn hóa tín ngưỡng phong phú của đời 

sống dân gian. 

Đề tài: “Truyền thuyết Phạm Nhan và tín ngưỡng thờ ác thần của người Việt ở 

Bắc Bộ” mà chúng tôi thực hiện mới chỉ là bước đầu đặt chân tới một vùng đất mới. 

Chúng tôi mới dừng lại ở việc phác điểm để thấy diện. Việc mở rộng và đi sâu nghiên 

cứu vấn đề này ở nhiều khu vực khác nhau trong cả nước, sẽ đem đến những hiệu quả 

nghiên cứu hữu ích và toàn diện hơn. 
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PHỤ LỤC I: TRUYỀN THUYẾT VỀ PHẠM NHAN  

TRONG CÁC TÀI LIỆU, THƢ TỊCH CỔ 

1. Truyện Phạm Nhan 

Cái miếu Phạm Nhan ở tại bên sông Thanh Lương, làng Yên Bái, huyện Đông 

Triều, nguyên ngươi Phạm Nhan tên là Nguyễn Bá Linh. Cha ngươi ấy quê ở tỉnh Quảng 

Đông bên Tàu sang nước Nam lấy vợ tại làng Yên Bái, đẻ ra ngươi Nguyễn Bá Linh. 

Nguyễn Bá Linh đỗ Tiến sĩ đời nhà Nguyên, có phép phù thủy, vào trong cung 

vua chữa bệnh, rồi ngủ với người trong cung. Việc to phải tội, toan đem ra chém.. 

Nhân khi ấy nhà Nguyên sang quấy nước Nam, ngươi Nguyễn Bá Linh xin đưa 

đường, lập công để chuộc tội. Vua nhà Nguyên cho đi. 

Đánh nhau ở sông Bạch Đằng, ngươi Nguyễn Bá Linh cùng ngươi Ô Mã Nhi 

đều phải ông Hưng Đạo Đại Vương bắt được. 

Lúc đem ra chém, ngươi Nguyễn Bá Linh xin đem chém tại quê mẹ làng Yên 

Bái, chém rồi bỏ đầu xuống sông. Có hai người đánh cá bỏ lưới xuống thời thường 

được cái đầu lâu ngươi Nguyễn Bá Linh. 

Hai người đánh cá nói rằng: Như có thiêng thời cho chúng tao được nhiều cá, thời 

chúng tao đem chôn. Nói thế rồi quả được nhiều cá, hai người ấy chôn ở bên bờ sông. Rồi 

hai người khi nào đi chơi qua chỗ mả, thường vời ngươi Nguyễn Bá Linh đi chơi. 

Lâu ngày quen đi, cái hồn ngươi Nguyễn Bá Linh cùng hai người ấy hợp làm 

ba, cho nên gọi là tam hồn thần. 

Vả từ lúc chôn rồi, người ta nhớ cái tính ngươi Nguyễn Bá Linh, bỡn chỉ bảo 

ghẹo đàn bà, thời đều nghiệm cả, cho nên cùng nhau làm miếu mà thờ. 

Vả nói chuyện lại, khi đem chém ngươi Nguyễn Bá Linh, thời ngươi ấy có xin 

ông Hưng Đạo Đại Vương rằng: cho ngươi ấy ăn cái gì, ông Hưng Đạo Đại Vương nói 

rằng: cho mày ăn máu đẻ đàn bà. 

Vì thế cái hồn ngươi Nguyễn Bá Linh đi khắp cả trong nước, gặp người đàn bà 

nào đẻ, thời ngủ với, hễ người phải ngươi Nguyễn Bá Linh ngủ với, thời phải đau mãu 

mãi, uống thuốc không khỏi. Phỏng như người nào biết phép mà chữa, thời đến kêu 

cầu ở đền Vạn Kiếp, đem chiếu mới đổi lấy chiếu cũ ở đền ấy, đem về để cho người 

phải đau nằm, và lấy tàn hương nước lã ở trong đền ấy mà uống thời bệnh sẽ khỏi cả. 

       (Tổng tập Văn học dân gian người Việt, tập 5) 
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2. Bản khác về Truyện Phạm Nhan 

Phạm Nhan tên thật là Nguyễn Bá Linh, cha quê ở Quảng Đông bên Tàu sang 

nước Nam lấy vợ tại làng Yên Bái - Đông Triều, đẻ ra Nguyễn Bá Linh. Nguyễn Bá 

Linh đỗ tiến sĩ đời Nguyên, có phép phù thủy, vào cung vua chữa bệnh, rồi ngủ với 

người trong cung. Việc to phải tội, toan bị đem ra chém. Nhân khi ấy, nhà Nguyên 

sang quấy nước Nam, Bá Linh xin đưa đường lập công. Đánh nhau ở sông Bạch Đằng, 

cả Nguyễn Bá Linh và Ô Mã Nhi đều bị Trần Hưng Đạo bắt. Lúc đem ra chém, 

Nguyễn Bá Linh xin đem chém tại quê mẹ làng Yên Bái, chém rồi bỏ đầu xuống sông. 

Có hai người đánh cá bỏ lưới xuống thời vớt được đầu Bá Linh. Hai người nói rằng: 

“Như có thiêng thời cho chúng tao được nhiều cá, thời chúng tao đem chôn”. Nói thế 

rồi quả được nhiều cá. Hai người đem chôn đầu ở bên bờ sông, rồi khi nào qua chỗ 

mả, thường cùng Bá Linh đi chơi. Lâu ngày quen đi, cái hồn Nguyễn Bá Linh cùng hai 

người ấy hợp làm ba, cho nên gọi là “tam hồn thần” Vả từ lúc chôn rồi, người ta nhớ 

cái tính Bá Linh, bỡn chỉ bảo ghẹo liền bà, thời đều nghiệm cả, cho nên cùng nhau làm 

miếu mà thờ. Vả nói chuyện lại, khi đem chém Bá Linh, thời ngươi ấy có xin ông 

Hưng Đạo Đại Vương rằng: cho mình ăn cái gì, ông Hưng Đạo Đại Vương nói rằng: 

cho mày ăn máu đẻ liền bà.Vì thế cái hồn ngươi Nguyễn Bá Linh đi khắp cả trong 

nước, gặp người liền bà nào đẻ, thời ngủ với, hễ người nào bị Bá Linh ngủ với, thời 

phải đau mãi mãi, uống thuốc không khỏi. Phỏng như người nào biết phép mà chữa, 

thời đến kêu cầu ở đền Vạn Kiếp, đem chiếu mới đổi lấy chiếu cũ ở đền ấy, đem về để 

cho người phải đau nằm, và lấy tàn hương nước lã ở trong đền ấy mà uống thời bệnh 

sẽ khỏi cả. 

(Theo “Trente contes &Lesgende Tonkinois” – 30 truyện cổ tích và truyền 

thuyết Bắc Kỳ) 

3. Sự tích ra đời của Phạm Nhan 

Ở thời kì đầu của nhà Trần, ở đất Nam Định có một người tên là Nguyễn Sĩ 

Thành đã chết, tự nhiên sống lại kể chuyện ở trên trời rằng: ở huyện Đông Triều có 

người con gái họ Nguyễn, vợ của một thương khách ở Phúc Kiến mơ thấy giao hợp 

với giao long, đẻ ra một kẻ về sau sẽ gây loạn ở đất nước ta. Thượng đế nghe tin, bèn 

cho Thanh Tiên đồng tử, có Kim Đồng, Ngọc Nữ hộ vệ xuống phương Nam trừ họa 

giúp dân lành. Thanh Tiên đồng tử đã đầu thai làm con của An Sinh Vương Trần Liễu 

và Thiệu Đạo quốc mẫu, xuống trần được đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Còn mối hiểm 

họa của dân tộc, do người con gái họ Nguyễn sinh ra kia chính là tên giặc Phạm Nhan. 
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Phạm Nhan có nhiều phép lạ, thần thông biến hóa, sau này chỉ có Thanh Tiên đồng tử 

- Trần Quốc Tuấn mới có thể diệt trừ được. 

        (Theo Cung lục linh tích hành trạng) 

4. Bản khác về sự ra đời của Phạm Nhan 

Vào thế kỷ XIV, ở Phúc Kiến (Trung Quốc) có một người lái buôn tên là 

Nguyễn Bá Quang, có vợ rất đẹp, thường bị nhiều người trêu ghẹo, kể cả Long Vương. 

Do dan díu với vua Thủy Tề mà người đàn bà này có một con trai đặt tên là Nguyễn 

Bá Linh. Bị người đời khinh ghét, hắn trở về thủy phủ khóc lóc với cha. Long Vương 

thương con, nên dùng phép biến hắn thành ba con quỷ, cho quay lại dương gian được 

gọi bằng 3 cái tên: Nguyễn Ngông, Nguyễn Nghênh và Nguyễn Bá Linh. Ba con quỷ 

này chuyên đi ghẹo đàn bà con gái, luôn vào những chỗ thâm nghiêm, giở trò quỷ 

quái. Nhân dân gọi chúng là quỷ Phạm Nhan. Từ Thanh Hóa trở vào bên cạnh tên 

Ngông - Nghênh, chúng còn được gọi là Ngô Văn Ngạo hay Hoàng Văn Trọc. 

         (Theo Thiên Nam Ngữ lục) 

5. Phạm Nhan bị diệt trƣớc kiếm thần của Trần Hƣng Đạo 

Trước sự ngông nghênh, tắc quái của Nguyễn Bá Linh, làm hại dân, rối long 

quân, dùng tà thuật khi đánh trận. Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa hai vị tướng 

của nhà Trần đã bẩm lại với Hưng Đạo Vương. Khi Hưng Đạo Vương hỏi có ai có kế 

gì giết giặc có yêu thuật không, thì Yết Kiêu thưa: 

“Tôi nghe khi xưa công chúa có gặp Tiên Mẫu, được cho thanh thần kiếm, giao 

cho Đại Vương, hẹn đến khi nào gặp giặc có yêu thuật. Hễ chỉ thanh kiếm ấy, niệm 

thần chú thì tự khắc phá được. Đại Vương sao không dùng kiếm ấy?” Hưng Đạo 

Vương cười nói: “Thuật ấy chẳng qua là ảo thuật, xưa nay dùng phép phù thủy hay có 

đồ ấy. Chỉ dùng dơ bẩn thì trừ được. Can chỉ phải mượn đến phép thần tiên”. Bèn cho 

Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa lại và hẹn: “Hai ngươi cho quân sĩ trữ sẵn đồ dơ 

bẩn, phục sẵn hai bên trái núi, ngày mai ta đánh giặc… khi nào giặc dùng đến yêu 

thuật, có âm binh trên không kéo xuống thì cho quân sĩ từ trên núi, phóng uế xuống, 

tất phá được giặc”. Hai tướng phụng mệnh, chứa sẵn máu chó, máu dê vẩy ra. Tức thì 

khí mù tan hết, giông gió liền tạnh, rồi thấy người, ngựa, khí giới của dực tinh bằng cỏ 

gà, giấy nứa lả tả rơi xuống đất, giặc tan. 

Thua trận đó, Bá Linh phải dùng phép thuật khác để cướp trại Vạn Kiếp. Nửa 

đêm âm binh thần tướng kéo tới bạt ngàn, nhô nhố quân đầu trâu mặt ngựa, mặt mũi 

dữ tợn như hung thần. Cung nỏ bắn cũng không được âm binh. Trận đó, Hưng Đạo 

Vương và quân sĩ phải rút lui về Thăng Long. Để diệt Phạm Nhan, Hưng Đạo Vương 
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nói: “Ta thuở xưa thường có học được dị thuật lập thành đồ trận. Gọi là cửu cung bát 

quái, lại may có thanh thần kiếm. Vậy để ngày mai, ta dẫn quân vào thành dàn trận, 

đánh nhau với quân giặc, kỳ cho bắt được yêu nhân mới thôi”. 

Hưng Đạo Vương bày thành trận đồ thế, chia quân dàn ra 8 cửa, mỗi cửa định 

một sắc cờ: mặt chính đông cờ xanh. Mặt chính tây cờ trắng. Mặt chính nam cờ đỏ, 

mặt chính bắc cờ đen. Góc đông nam cờ sắc đỏ trắng, góc tây bắc cờ dán sắc xanh đen. 

Góc tây nam cờ đỏ trắng, góc tây bắc cờ trắng đen. Mỗi mặt 300 quân, 50 tên kị mã 

cầm cờ, 250 tên bộ tốt cầm cờ khí giới. Ở chính giữa có một toán quân cầm cờ vàng. 

Bá Linh xem xét thế trận, cho là có sát khí bốc lên, chắc có quỷ thần chi đây. Khi Bá 

Linh dẫn 500 quân đánh ở mặt chính đông vào, Hưng Đạo Vương cầm thanh kiếm 

niệm chú mấy câu, rồi cầm cờ vàng phất lên. Bá Linh phải dùng phép độn giáo, tàng 

hình để trốn mất. Còn 500 quân bị chết và bắt sống hết. Quân Nguyên phải chạy lui về 

Vạn Kiếp. 

Hưng Đạo Vương sai Yết Kiêu đi đục thuyền bắt Bá Linh nhưng cứ bắt được 

thì nó lại biến mất. Sau Hưng Đạo Vương dặn: “Định bắt được Bá Linh, phải trừ sẵn 

chỉ ngũ sắc, chờ khi bắt tình cờ, phải dùng ngay chỉ ngũ sắc, quấn vào người, thì nó 

mới không biến được”. Quả nhiên như vậy. 

Bá Linh xin được về quê mẹ chịu chết. Hưng Đạo Vương sai con là Hưng Võ 

Vương Quốc Nghiễn điệu Bá Linh về An Bài hành hình. Nhưng cứ chém đầu lại mọc 

đầu khác. Đâm lao búa cũng không đứt thịt. Hưng Võ Vương không làm thế nào giết 

được, liền sai người về tâu Hưng Đạo Vương. Vương nổi giận, cầm thanh kiếm thần 

xuống tận làng An Bài. Bá Linh trông thấy Hưng Đạo Vương và thần kiếm mới chịu 

phép. Khi điệu ra chém Bá Linh còn ngoảnh cổ hỏi: “Đại Vương ra tay thì tôi xin chịu, 

nhưng xong, khi tôi nhắm mắt, Đại Vương cho tôi ăn đồ gì?” Dã Tượng được Vương 

đưa kiếm thần, sai khai đao, thấy thế phát cáu liền thét: “Cho mày ăn sản huyết thiên 

hạ”, rồi chém đầu Bá Linh ném xuống sông Thanh Lương cạnh làng ấy”. 

Cách hai hôm sau, có hai người dân chài đánh lưới, lần nào cũng chỉ kéo được 

đầu lâu Bá Linh, lấy làm kỳ lạ, bèn khấn, nếu phù hộ đánh được nhiều cá, thì sẽ mai 

táng cho. Quả nhiên như vậy, họ mới đem chôn tạm bên bờ. Từ đấy, đi qua mả Bá 

Linh, thường khấn đùa rủ Bá Linh đi chơi. Vì khi còn sống Bá Linh có tính dâm. Họ 

nói đùa: đố Bá Linh trêu được con gái. Hễ có người nào đi qua mà đố như vậy thì 

người ấy quả nhiên về nhà mắc bệnh. Người trong làng thấy linh dị, lập miếu bên sông 

để thờ. 

       (Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương truyện) 
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6. Thu phục Phạm Nhan 

Khi cuộc chiến giữa quân ta và quân Nguyên đang giằng co ác liệt thì Thoát 

Hoan ra lệnh Phạm Nhan rắc đậu thành binh. Mỗi nắm đậu gã vung ra mọc thành trăm 

tên lính mới. Chúng mặc quần áo, sử dụng binh khí Mông Cổ. Bọn này chậm chạp, đi 

đứng như con lật đật nhưng cơ thể cứng như sắt, giáo đâm, tên bắn không thủng. Quân 

Trần rút lui. Thoát Hoan khen ngợi Phạm Nhan: Nhờ pháp thuật của quân sư, lần này 

sang thu phục Đại Việt dễ như trở bàn tay. Thủy quân sẽ chiếm hết các đảo Hoàng Sa, 

Trường Sa… Ta sẽ tiến xuống phương Nam, thu phục các quốc gia còn lại. Thiên triều 

sẽ lập lại An Nam đô hộ phủ, rồi nhiều Viễn Nam đô hộ phủ khác… 

Vâng mệnh Hưng Đạo Vương, Yết Kiêu đi ngựa trạm về Thăng Long, đón vị 

pháp sư nổi danh khắp kinh thành về phá giặc. Vị pháp sư thưa: Xin Đại vương cho 

làm lễ tam sinh để tế cờ. Nhưng thay trâu trắng, ngựa trắng, dê trắng bằng chó đen, 

mèo đen, dê đen. Máu của chúng ô uế, pháp thuật của Phạm Nhan sẽ mất linh. Đầu 

mũi tên ngọn giáo tẩm máu của những con vật mày đen sẽ bắt âm binh của giặc hiện 

nguyên hình. 

Hưng Đạo Vương nghe theo lời pháp sư mà thực hiện, quả nhiên toàn bộ trận 

địa của giặc tan rã… 

Lúc tỉnh dậy, Phạm Nhan thấy mình bị trói bằng dây ngũ sắc vào một khúc gỗ 

trên thuyền. Ba lần Hưng Đạo Vương cho chém Phạm Nhan mà không được. Chiếc 

đầu hắn vừa rơi xuống đất là biến mất ngay và trên cổ hắn mọc ta một chiếc đầu khác. 

Máu chó đen, mèo đen không hiệu quả… 

     (Trần Triều Hưng Đạo Vương truyện) 

7. Phạm Nhan một kẻ tà thần, hại dân hại nƣớc, gƣơm thần trừ đi 

Theo “Trần Đại Vương bình Nguyên thực lục” thì thời nhà Trần có Nguyễn Sĩ 

Thành đã chết đi rồi sống lại đem việc thiên đình kể lại cho mọi người nghe rằng: 

“Vùng Đông Triều tỉnh Hải Dương, có người đàn bà, chồng là khách buôn Phúc 

Kiến nằm mộng giao cấu với Long tinh, đẻ ra đứa con làm loạn nước Nam, việc ấy 

trên thiền đình đã biết, Thượng đế sai Thanh Y đồng tử xuống trần để dẹp”. 

Thời ấy Trần Liễu phu nhân đang thụ thai, một đêm nằm mộng thấy một cậu bé 

mặc áo xanh chạy vào lòng, rồi sau sinh ra Ngài. 

Sau này quân Nguyên sang ta bắt được Nguyễn Bá Linh nói là con một người 

đàn bà ở Đông Triều. 
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Và tục truyền trong trận thủy chiến cuối cùng vào năm 1288 quân ta bắt được 

nhiều tù binh. Trong số đó có tên Nguyễn Bá Linh, có phép tàng hình, phải dùng chỉ 

ngũ sắc mới bắt được nó. 

Sau xét ra nó là con một khách buôn ở Quảng Đông, mẹ là người làng An Bài 

thuộc huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương. Theo cha sang Tàu học đỗ đến tiến sĩ nhà 

Nguyên lại có phép phù thủy, ẩn hiện khôn lường, thường tàng hình vào cung điện nhà 

vua làm những việc dâm ô. Sau bị bắt phải tội chém. 

Lúc dó nhà Nguyên đem quân sang ta, Bá Linh xin tha cho tội chết để lập công, nó 

nói thông thạo đường lối nước Nam, xin làm hướng đạo cho quân sĩ và đồng thời đem tài 

giúp Nguyên. Vua Nguyên nghe nói liền dùng và tha cho nó tội chết. 

Theo quân Nguyên về nước nó làm nhiều tội ác nên ở Bạch Đằng Giang nó 

không thoát khỏi lưới trời. Nó bị bắt và bị xử tử hình, nhưng chém đầu này, nó lại mọc 

lên đầu khác. Sau phải dùng thanh kiếm của Ngài mới chém được nó. 

Khi đem kiếm ấy ra, Bá Linh biết mình không thoát chết, kêu xin cho ăn một 

bữa cơm thịnh soạn cuối cùng. Ngài cho ăn, ăn xong Bá Linh lại hỏi sau khi chết rồi sẽ 

cho ăn gì nữa. Ngài giận bảo rằng “cho ngươi ăn sản huyết đàn bà”. 

Bá Linh bị chém, đầu bị vứt xuống Lương Giang, có người chài cá cứ chài phải 

đầu Bá Linh, mới nói nếu có linh phù hộ cho được nhiều cá, sẽ chôn cất cho. Quả 

nhiên, hôm ấy người thuyền chài đánh được rất nhiều cá và y lời hứa đem đầu Bá Linh 

chôn cất hẳn hoi. Từ ấy nhà chài kia với Bá Linh là đôi bạn thân. 

Bá Linh uất hận vì bị giết nên hóa tà thần đi khắp nước, hễ gặp đâu có sản phụ 

là theo quấy nhiễu, làm cho đau ốm gầy mòn không thuốc nào chữa khỏi, dân gian gọi 

nó là ma Phạm Nhan và đến Ngài cầu cứu. 

Ngài viết cho hai câu này: 

“Sinh kiếp dĩ ô Trần nhuệ kiếm 

Tử hồn do xuyết phụ nhân quần?” 

(Nghĩa là sống đã làm nhơ gươm báu nhà Trần, nay chết lại còn bám đàn bà 

làm chi?) 

Những người bị nạn Phạm Nhan đem hai câu này về dán ở nhà là khỏi bệnh. 

Sau này khi Ngài tịch, gặp nạn Phạm Nhan, dân gian lên đền thờ Ngài ở Kiếp 

Bạc để cầu xin ngài phù hộ. Họ lấy chiếu trên đền về cho bệnh nhân nằm là khỏi. 

Chiếu mỗi ngày một hết, dân gian mới đến đền Ngài bắt ma. Cảnh tượng này mỗi năm 

vào hồi kỉ niệm Ngài, tháng 8 âm lịch, diễn ra một cách rất tưng bừng náo nhiệt ở đền 

thờ Ngài, nhất là ở Kiếp Bạc và đền Bảo Lộc, tỉnh Nam Định. 
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Ngày nay chúng ta thấy ở bên cạnh đền Ngài lại có cả miếu Phạm Nhan nữa. 

Không hiểu tại sao lại có miếu thờ tà thần ấy? 

(Trích theo “Thần tích Đức Thánh Trần”, Bắc Việt tương tế hội, 1963; Tài liệu 

do BQL di tích Kiếp Bạc cung cấp) 

8. Chuyện Phạm Nhan trong “Sự tích Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn” 

Nguyễn Bá Linh vốn là bố Bắc mẹ Nam, nhờ khoa cử mà được tuyển vào hầu 

hạ trong cung, phạm tội chờ chết. Thoát Hoan thấy Linh có tài thuật bèn xin chúa 

Nguyên cho được lập công đền tội. Năm Trùng Hưng thứ hai (1286), chúa Nguyên lại 

sai Thoát Hoan làm Trần Nam Dương, cùng các tướng áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phàn 

Tiếp, Tích Lệ Cơ Ngọc, Phi Hoàng… đem 20 vạn hùng binh, hơn hai ngàn chiến 

thuyền, chia làm ba đạo tiến vào nước ta, lệnh cho Trương Văn Hổ vận chuyển 70 vạn 

hộc lương bằng thuyền theo sau, Bá Linh tự nguyện làm tiên phong. 

Biên ải cấp báo, Thượng Hoàng triệu Đại Vương Trần Quốc Tuấn về giao cho 

chỉ huy quân tướng, chống địch (…) 

Quân Nguyên hùng hổ tiến vào kinh sự. Hôm sau quân hiệu báo về, giặc 

Nguyên đã hạ chiến thư Đại Vương nhận chiến thư, phê rằng: “Hôm sau quyết chiến” 

cho sứ giả địch mang về. 

Hôm sau đã thấy cờ trống quân hai bên dàn trận. Dưới cờ quân Nguyên, thấy có 

một tướng đầu trẻ con, mặt trắng, mắt lồi, tay cầm tinh côn xông ra, dữ dằn như mãnh 

hổ. Đại Vương thấy hắn có vẻ dũng mãnh, lại có tà thuật, bèn lệnh ngay cho Ngũ Lão 

ra trận. Ngũ Lão thét to: 

- Tên tướng giặc vô danh kia, hãy lại ở đây chờ chết. 

Tướng giặc đáp: 

- Ngươi không biết ta là tướng tiên phong nhà Nguyên là Nguyễn Bá Linh à? 

Ngũ Lão nói: 

- Mi là đồ chó (cẩu nô) làm tay sai cho giặc. Ta chỉ cần ba hợp là chém được 

đầu mi rời khỏi xác. 

Bá Linh tức giận, múa côn đánh Ngũ Lão. Hưng Nhượng vội bay người đến trợ 

chiến. Ô Mã Nhi cũng thúc ngựa xông tới. Hai bên nhất tề xung trận, quần nhau từ giờ 

thìn đến giờ thân (từ sáng đến chiều) quân ta đánh không nổi phải rút về. Quân 

Nguyên đuổi theo không kịp. 

Thoát Hoan ngày đêm ngóng tin thuyền lương mà vẫn chưa thấy, bèn cho Ô Mã 

Nhi ra biển đón thuyền lương Trương Văn Hổ. Nhưng nghe được tin Văn Ô Mã Nhi 

đã bị Nhân Huệ, Hưng Nhượng đánh thua, lương bị cướp hết, Ô Mã Nhi hoảng sợ vội 
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rút về. Thoát Hoan lại dẫn quân đến trước doanh trại Đại Vương khiêu chiến. Đại 

Vương mặc áo giáp lên ngựa, cùng các tướng phân nhau ra trận. 

Thoát Hoan sai Bá Linh xuất trận trước. Đại Vương nói: 

- Tên mạt tướng vô danh kia mau về bảo với chủ ngươi là Thoát Hoan ra trận. Mày 

là đồ chó má (cẩu nô), không xứng đáng làm bẩn tay cầm thần kiếm của ta. 

Bá Linh tức giận, vung côn xông lên. Đại Vương lấy kiếm chém côn, Linh thúc 

ngựa bỏ chạy. Hoan vội thúc các tướng xông trận. Đại Vương ra lệnh: 

- Bắt kỳ được tên Thoát Hoan lập công đầu, chém các tướng đều được thưởng 

lớn. 

Lại ra lệnh giao chiến, Đại Vương thúc ngựa xông tới Bá Linh vội thúc ngựa 

chạy, Đại Vương đuổi theo, dương cung bắn một phát tên, thấy Bá Linh rơi nhào 

xuống đất. Đại Vương lệnh cho quân sĩ trói giam ở trại. Quân Nguyên chạy toán loạn. 

Đại Vương về trại thăng tướng, lệnh cho Vũ Sĩ giải Bá Linh đến bắt quỳ để hỏi tội: 

- Mẹ ngươi ở Đông Triều, tại sao ngươi lại dẫn cướp vào nhà. Vũ Sĩ mau lôi 

ra chém. 

Bá Linh thấy Vũ Sĩ, vội nói: 

- Phải phong ta chức gì ta mới chịu chém 

Vũ Sĩ nói: 

- Cho mày làm con quỷ đói hút máu 

Bá Linh nói: 

- Được đấy! 

Vũ Sĩ ba lần hạ đao đều chỉ chém vào vai, đầu không bị rơi, vội trở về doanh 

trại bẩm lệnh. Đại Vương liền cầm thần kiếm đến chém một nhát, đầu Linh rơi xuống 

đất, vứt thây vào nơi ô uế. 

(….) 

Nói về Bá Linh sau khi chết, làm người đàn bà nước Sùng (nước Tống), đụng 

đến ai người đó ốm ngay, người ta nói đó là “ma Phạm Nhan”, bùa phép nào cũng 

không trị nổi. Duy chỉ có kiếm thần của Đại Vương và ông đồng mới trị được bệnh, 

ma mới bỏ chạy. Người đời thường hay thay kiếm bằng cờ có vẽ chân dung Đại 

Vương để thờ, giữ yên phúc lành. 

(Trích theo Bùi Văn Tam, Sự tích các vị thần linh thờ ở đền làng huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định, tr. 359 -377) 
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9. Truyện phi Phạm Nhan của ngƣời Nùng 

Trong dân tộc Nùng, một số dòng họ tin rằng có ma gà. Ma gà có nhiều tên gọi 

khác nhau như phi cáy, phi phạm nhan, phi phắn, phi mằn lằn. Theo đồng bào, ngày 

xưa, ở nước ta có một người tên Phạm Nhan. Phạm Nhan đi sang Trung Quốc học, đậu 

tiến sĩ, nhưng lại phạm tội gì đó, phải tử hình. Khi quân Nguyên sang xâm lược nước 

ta, Phạm Nhan xin tha tử hình để đưa quân Nguyên vào Việt Nam lập công chuộc tội. 

Đưa quân giặc vào Việt Nam, Phạm Nhan đã dùng nhiều tà thuật để đánh quân ta, giết 

hại nhân dân ta. Trần Hưng Đạo bắt được Phạm Nhan đã sai quân chặt thành ba đoạn, 

nhưng hồn, vía của Phạm Nhan đã kịp bay lên núi và tiếp tục về hại dân dưới dạng ma 

nên dân gian vẫn gọi là “Phạm Nhan slam tòn” (Phạm Nhan ba đoạn). 

Phi Phạm Nhan là phi gia cổ truyền của dòng họ. Tổ tiên có phi Phạm Nhan thì 

con cháu cũng có. Phạm Nhan sẵn sàng hành động theo ý nghĩ của chủ. Chủ ghét ai, 

người đó sẽ bị Phạm Nhan đến cắn làm đau đớn và khờ dại đi. Chủ thích con súc vật 

nào của ai đó, súc vật liền bị Phạm Nhan đến cắn cho thật đau, có trường hợp bị cắn 

chết. Chính vì vậy, người ta rất sợ chơi với những người có phi Phạm Nhan. Những 

người bị dư luận cho là có phi Phạm Nhan thường bị mọi người xa lánh và con cái của 

họ khó dựng vợ, gả chồng. 

(Trích theo Hoàng Nam, Dân tộc Nùng ở Việt Nam, Nxb VHDT, H.1992, 

tr. 151 - 152) 
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PHỤ LỤC II: CÁC TRUYỀN THUYẾT VỀ PHẠM NHAN QUA NGUỒN SƢU 

TẦM TRONG DÂN GIAN 

 

10. Truyền thuyết Phạm Nhan 

Trong trận chiến Bạch Đằng 1288, quân sĩ nhà Trần đã bắt sống tướng giặc 

Nguyên là Phạm Nhan. Nhan cha Bắc, mẹ Nam, từ nhỏ theo học pháp sư có tài hô 

phong hoán vũ, chém đầu này mọc đầu khác, khi trói có thể thu mình nhỏ lại và thoát 

ra ngoài. Nhan được vua Nguyên cho đi theo đoàn quân của Ô Mã Nhi để động viên 

khích lệ quân tướng. Được thần báo mộng nên khi bắt được Phạm Nhan, Trần Hưng 

Đạo sai đem chỉ ngũ sắc ra trói, Nhan sợ khiếp vía. Lại sai quân lính bôi cứt gà sáp và 

bồ hóng bếp vào lưỡi kiếm để chém đầu Nhan thì Nhan biết không thoát thân, bèn cầu 

xin Trần Hưng Đạo được chặt làm 3 khúc, một khúc vứt xuống sông, một khúc vứt lên 

bờ và một khúc vứt vào rừng để được đầu thai sang kiếp khác. Trần Hưng Đạo thuận 

theo ý hắn, cho chém Phạm Nhan làm ba khúc để răn đe quân giặc. Khúc chân vứt lên 

rừng biến thành con vắt, khúc thân vứt lên bờ biến thành con muỗi, khúc đầu vứt 

xuống sông trôi về gò đất thôn Hưng Học thì biến thành con đỉa, đều là những con vật 

hút máu người. 

Một năm dân làng Hưng Học bị dịch bệnh, nhiều người bị chết. Dân làng mộng 

thấy Phạm Nhan hiện về và yêu cầu thờ cúng thì mới hết bệnh. Dân làng hỏi khi cúng 

thì dùng lễ vật gì? Nhan nói: “cúng máu bà đẻ”. Dân làng bèn làm một ngôi miếu thờ ở 

bờ đê ven sông, nơi đầu Phạm Nhan trôi dạt đến và một ngôi miếu ở trong làng, chỉ 

thờ một cái mũ tượng trưng cho đầu Phạm Nhan, dùng nước lá vông đỏ như máu thay 

cho máu đẻ đàn bà để cúng tế, thì thấy hết bệnh tật. Từ đó, có tục thờ Phạm Nhan ở 

làng này. Mỗi khi rước thành hoàng làng trong các ngày sinh ngày hóa đều rước mũ 

Phạm Nhan song hành. Từ lâu, những người con gái khi sinh nở đều phải kiêng không 

dám đi qua miếu thờ Phạm Nhan. 

(Ghi theo lời kể của ông Phan Thanh Kiếm (69 tuổi) - Trưởng ban khánh tiết 

đình Hưng Học, phường Nam Hòa, Hà Nam, Quảng Ninh) 

 

11. Khi Phạm Nhan ra trận 

Nguyễn Nhan tên chữ là Bá Linh. Cha người Quảng Đông, sang buôn bán bên 

nước Nam, lấy vợ làng An Bài, huyện Đông Triều, sinh ra Bá Linh. Bá Linh lớn lên 

theo cha về Tàu học hành, đỗ tiến sĩ triều nhà Nguyên, lại cao tay phù thủy, có phép 

tàng hình biến hóa. Thường vào cung trị bệnh cho các cung nữ, rồi thường biến hóa 
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thành con gái, lẻn vào cung tư thông với cung nhân. Về sau bị lộ chuyện, chúa Nguyên 

dùng phép bắt được, định án trảm quyết. Để lập công chuộc tội, Bá Linh tình nguyện 

xin đi làm hướng đạo sang đánh Nam quốc. 

Sau khi đánh trận, Bá Linh thường đi đầu. Bá Linh mắt nhỏ, mặt dài, cưỡi ngựa 

ra trước trận, tay cầm thanh bảo kiếm, xõa đầu, rũ tóc, trong mồm niệm chú, lẩm bẩm 

mấy câu… trời bỗng nổi cơn giông, cát sỏi bay vù vù, mây kéo tối mù mịt, quân sĩ 

giáp mặt không trông thấy nhau. Rồi nghe thấy trên không có tiếng reo hò ầm ầm tựa 

như có thiên binh, vạn mã đổ xuống khiến quân ta kinh hãi, bỏ chạy. Nhờ tà thuật của 

Bá Linh mà quân Nguyên đã phá được nhiều trại của ta. 

(Ghi theo lời kể của chú Mỡ (61 tuổi) thôn Cầu Miếu, phường Phong Cốc, thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) 

12. Sự tích miếu Vua Bà và việc diệt Phạm Nhan 

Miếu Vua bà đặt cạnh đền thờ Trần Hưng Đạo bên dòng sông Bạch Đằng lịch 

sử, thuộc phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo các cụ quản lí 

di tích miếu Vua bà kể lại: xưa có bà bán hàng nước bên gốc cây Quếch cổ thụ. Trước 

khi trận chiến Bạch Đằng xảy ra, Trần Hưng Đạo đã thị sát vùng cửa sông Bạch Đằng 

và đã hỏi bà hàng nước về con nước thủy triều lên xuống. Bà hàng nước đã cung cấp tỉ 

mỉ về lịch con nước lên xuống góp phần tạo nên chiến thắng lẫy lừng năm 1288. 

Bà hàng nước bán hàng ở đây đã nhiều năm. Một hôm có một người ăn vận đồ 

xanh, tướng người hung dữ, qua quán bà nghỉ chân, bà dò hỏi tên tuổi, biết được đó 

là tên tướng giặc mang tên Phạm Nhan. Hắn khoe khoang với bà rằng hắn là người 

có phép thần thông, chém đầu này mọc đầu khác. Bà khéo léo hỏi khích hắn, trong 

lúc cao hứng hắn đã trót nói cho bà biết muốn trói hắn cần có chỉ ngũ sắc, muốn giết 

hắn phải dùng vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp bôi lên lưỡi kiếm. Nắm được việc 

cơ mật đó, bà chủ quán đã kịp thời báo ngay về quân doanh cho Trần Hưng Đạo biết. 

Tại trận Bạch Đằng lịch sử, đoàn thuyền chiến của giặc sa vào bãi cọc ngầm của ta 

bày sẵn. Đoàn thuyền tan vỡ chìm xuống dòng sông. Quân ta tràn lên thuyền soái của 

Ô Mã Nhi, bắt sống tên tướng giặc và Phạm Nhan. Hưng Đạo Vương sai lấy chỉ ngũ 

sắc trói chặt Phạm Nhan lại. Hưng Đạo đại vương đã hạ thủ được tên tướng giặc 

nguy hại này. 

Sau khi thắng giặc, Trần Hưng Đạo đã quay lại tìm bà hàng nước nhưng không 

thấy liền phong bà làm Quốc Mẫu Vua Bà và lập miếu thờ bên cạnh cây Quếch cổ thụ. 

(Ghi theo lời kể của bà cụ bán nước ở miếu Vua Bà phường Yên Giang - Quảng Ninh) 
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13. Phạm Nhan hóa thân 

Sau khi Hưng Đạo Vương bắt được Phạm Nhan đã trói đưa ra bờ sông Nam 

Sách để hành hình. Phạm Nhan thấy vôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp đã bôi trên lưỡi 

kiếm, hắn sợ hãi vô cùng biết chắc là chết, xin được nói lời cuối cùng. Để mở lượng 

khoan dung, Hưng Đạo Vương cho hắn nói lời cuối cùng trước khi chết. Hắn nói: xin 

chém hắn thành ba đoạn, một đoạn vứt xuống sông, một đoạn vứt lên bờ, còn một 

đoạn vứt lên rừng. 

Hưng Đạo Vương sai chém hắn thành ba đoạn, vứt mỗi đoạn một nơi theo lời 

cầu khẩn của hắn. 

Đoạn vứt xuống sông biến thành đỉa, đoạn vứt lên bờ biến thành muỗi, đoạn vứt 

lên rừng biến thành vắt. Nay mỗi khi gặp những con vật đó nhân dân thường gọi là 

giặc Phạm Nhan. 

     (Truyện sưu tầm ở xã Liên Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh) 

14. “Phục, Phá bịt má, Hà Nam vá trôn” 

Trong trận Bạch Đằng, quân ta tiêu diệt các đoàn thuyền tiếp vận lương thảo của 

giặc từ ngoài cửa sông, xác giặc Nguyên trôi dạt chất chồng hai bờ. Với nhận thức 

nguyên sơ, người ta cho rằng thiên tai, bệnh tật, giàu nghèo, sống chết, thành bại… đều 

do những thế lực siêu hình cùng tà ma quỷ quái gây ra. Đêm đêm, người ta thường thấy 

ma trơi bởi chất lân tinh từ những xác chết trôi dạt rữa nát trên bờ. Người ta cho rằng 

chúng còn đang trong cơn đói khát, do ta đánh phá chìm hết lương thảo, bởi vậy dân ta 

mới mời thầy phù thủy lập đàn bên sông Bạch Đằng cúng lễ, tống tiễn các vong hồn đói 

khát. Trong buổi lễ cúng các vong hồn, các cụ cao tuổi ở địa phương tham dự lễ đàn có 

hỏi: “Hồn muốn gì?” Qua thanh đồng, các vong hồn tỏ ra lưỡng lự, bối rối, mãi lâu sau 

chúng mới đáp: “Cho gì cũng được”. Các cụ sẵn lòng căm thù giặc, nóng nảy quát to: 

“Cho chúng mày ăn máu… (của đàn bà)”. Sau đó các cụ tự thấy lỡ lời, và quần chúng 

vùng này xem đó như một lời nguyền. Sợ các vong hồn sẽ theo dõi hút máu phụ nữ, nên 

đàn bà con gái ở đây từ đó không dám ra khỏi nhà nếu chưa bịt kín mặt. Đặc biệt những 

ai khi sinh nở, thường phải hòa một chậu nước có màu đỏ như máu để làm phép trừ tà 

ma, đem đổ ra sông. Không chỉ bên này của sông Bạch Đằng địa bàn Thủy Đường (nay 

là Thủy Nguyên - Hải Phòng), mà đối diện bên kia của sông Bạch Đằng là xã Hà Nam - 

Yên Hưng - Quảng Ninh, phụ nữ đều sợ tà ma này, đối phó bằng cách vá thật đầy đũng 

váy, nhất là những ngày có kinh lại càng phải che dấu kín đáo hơn. Vì thế dân gian vùng 

này mới có phương ngữ lưu truyền “Phục, Phá bịt má, Hà Nam vá trôn”. 

(Ghi theo lời kể của ông Phạm Lê Công, đình Tràng Kênh - Hải Phòng) 
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15. Phạm Nhan và tục che mặt của phụ nữ Thủy Nguyên - Hải Phòng 

Khi Thoát Hoan đem quân xâm lược nước ta, lần thứ 2 theo tên hướng đạo 

(Đạo giáo) Nguyễn Nhan, tên chữ là Nguyễn Bá Linh, vốn phạm tội trảm quyết, đã 

tình nguyện đới công chuộc tội, dùng phép phù thủy để cứu quân Nguyên Mông. Trên 

trận chiến Bạch Đằng, Tiết chế Đại vương Trần Hưng Đạo bắt được chém đầu. 

Nguyễn Nhan chết rồi, nhưng linh hồn hắn vẫn thường hiện lên thành hình ma quái 

trêu ghẹo đàn bà con gái. Hễ hồn nó xâm phạm vào ai thì người đó chết. Vì vậy, nó có 

tên là Phạm Nhan. Sợ hãi vong hồn này, đám đàn bà con gái vùng cửa sông Bạch 

Đằng, huyện Thủy Đường (nay là Thủy Nguyên - Hải Phòng) phải bịt mặt, tránh hồn 

ma bắt gặp trêu ghẹo. Chỉ có ngày hội đầu xuân trước cửa đình, đền được các thần linh 

chứng kiến mới bỏ khăn bịt mặt, do đó có ngày “Hội mở mặt” vào dịp đầu xuân tại 

đình Kênh Dương - Thủy Nguyên ngày nay. 

(Ghi theo lời kể của ông Phạm Lê Công, đình Tràng Kênh - Hải Phòng) 

16. Căn bệnh mang tên Phạm Nhan 

Người xưa tin rằng sở dĩ có con ranh con lộn là do Phạm Nhan gây ra. Truyền 

ngôn kể rằng Phạm Nhan tên thật là Nguyễn Bá Linh, có phép phù thủy nên trở nên 

kiêu ngạo thường làm nhiều điều phạm pháp và bị triều đình nhà Nguyên xử phạt tử 

hình. Gặp lúc quân Nguyên đang chuẩn bị sang đánh Việt Nam, Nguyễn Bá Linh xin 

được làm tiên phong để chuộc tội. Vua Nguyên đồng ý. Nhờ tài phù thủy, Nguyễn Bá 

Linh thắng nhiều trận nhưng trong trận phong thủy chiến ở sông Bạch Đằng, Nguyễn 

Bá Linh bị một danh tướng nhà Trần tên là Yết Kiêu có tài lặn sâu và lâu dưới nước, 

đêm khuya lẻn lên thuyền bắt sống và dùng dây thừng 5 màu trói lại. Nguyễn Bá Linh 

bị đóng cũi đưa về tỉnh Hải Dương chém. Nhờ phép phù thủy, Linh làm nhiều điều kỳ 

dị khiến tả đao khiếp sợ không dám chém vì chém đầu xong thì đầu khác lại mọc ra. 

Chuyện lạ được cấp báo lên Hưng Đạo Vương, ngài liền đích thân gặp Nguyễn Bá 

Linh và rút kiếm báu của mình phạt ngang đường trước mặt Linh. Đường gươm vút đi 

như lưỡi tầm sét khiến Linh kinh hãi biết mình khó toàn tính mạng nên cất tiếng nói: 

Trước khi chết phải dọn mâm cỗ cho tôi ăn chứ? 

Hưng Đạo Vương cả giận thét: mày là đồ phù thủy xấu xa, chỉ có máu huyết 

người đàn bà sinh đẻ dành cho ngươi uống trước khi chết mà thôi. 

Nói xong Hưng Đạo Vương trao kiếm cho đao phủ để chém đầu Nguyễn Bá 

Linh. Sau khi Linh chết, đầu được cho vào một cái giỏ mây liệng xuống sông Thanh 

Lương. Dân chài quẳng lưới bắt cá thấy đầu Bá Linh mắc vào lưới, và lần nào cũng 

vậy. Sợ quá họ đem chôn đầu của Bá Linh ở cạnh bờ sông. Từ đó Nguyễn Bá Linh trở 
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về vùng Đông Triều tác oai tác quái. Vì căm giận lời nguyền rủa của Hưng Đạo 

Vương, Nguyễn Bá Linh bắt đầu ám ảnh và gây bất trắc cho phụ nữ trong vùng. Khiến 

vô số sản phụ bị chứng sản hậu, xuất huyết, bị bệnh về đường kinh nguyệt và sinh dục 

và nhất là sinh con yểu tử… 

(Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Thắng (59 tuổi) thủ nhang đình Trung Cốc - 

Nam Hòa -  Quảng Yên, Quảng Ninh) 

 

17. Nỗi ám ảnh về Phạm Nhan 

Phạm Nhan sau khi bị xử khuyết chặt thành ba phần, khúc đầu trôi về gò đất 

thuộc thôn Hưng Học, xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh (nay là phường 

Nam Hòa, thị xã Quảng Yên). Linh hồn Phạm Nhan liên tục quấy nhiễu đời sống của 

nhân dân. Thôn Hưng Học ngày ấy thường xảy ra những hiện tượng lạ, khó giải thích. 

Phụ nữ mang thai chín tháng, nhưng đến kì sinh nở chỉ đẻ ra nước. Dân làng vô cùng sợ 

hãi. Sau có người nằm mộng thấy hồn Phạm Nhan về đòi cúng tế. Các cụ trong làng mới 

bàn bạc và làm lễ cúng tế vong hồn Phạm Nhan. Lễ vật phải có một thau nước màu đỏ. 

Từ đó về sau hàng năm làng Hưng Học đều phải làm lễ cúng, rước Phạm Nhan. Phụ nữ 

(tuổi sinh đẻ) tại làng Hưng Học không còn hiện tượng sinh ra nước nữa. 

(Theo lời kể của cô Điệp (48 tuổi), Cầu Miếu, phường Phong Cốc, Quảng Yên, 

Quảng Ninh) 

18. Truyền thuyết Phạm Nhan liên quan đến sắc đẹp của ngƣời phụ nữ 

Ngày xưa phụ nữ làng Hưng Học so với phụ nữ những làng bên thì xấu hơn rất 

nhiều. Từ già đến trẻ, phụ nữ trong làng ai cũng bị toét mắt. Người dân cho rằng vì làng 

Hưng Học nhiễm phải ám khí của Phạm Nhan nên không thể xinh đẹp được. Trong khi đó 

làng bên cạnh là làng Hải Yến thì con gái đẹp sắc nước, rất nhiều người con gái ở làng 

này đã làm rung động cả lòng vua (truyền thuyết về bà chúa Ngóe được vua Lê Thánh 

Tông yêu mến). Dân làng Hưng Học đi hỏi thầy phù thủy được mách, do thế đất, làng 

Hưng Học bị Phạm Nhan trấn giữ, nếu muốn phụ nữ trong làng không còn toét mắt nữa 

thì phải chặt được một bên cánh tiên phía giáp làng Hải Yến. Người dân làm theo, quả 

nhiên từ đó phụ nữ làng Hưng Học không còn quá xấu như xưa, và phụ nữ làng Hải Yến 

cũng không còn được đẹp như xưa nữa. 

(Theo lời kể của bà Quế (70 tuổi), làng Hải Yến, Quảng Yên, Quảng Ninh) 

19. Sự tích miếu “Linh ứng tôn thần” tại thôn Hƣng Học 

Miếu Phạm Nhan tại thôn Hưng Học, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, 

Quảng Ninh trước kia nằm ở cánh đồng. Sau khi làm đường xuyên qua miếu, miếu bị 
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phá dỡ năm 1966. Sau đó dân làng xây hai miếu (miếu đôi) cách đây khoảng hai chục 

năm để thờ cụ “Thông minh duệ chí, trừ ôn dịch họa”. Theo lời các cụ làng Hưng Học 

kể lại, vào một năm dân làng bị nạn, dịch bệnh hoành hành, các cụ làm lễ chiêu hồn, 

có vị thần hiện lên báo: sắm lễ nghi đưa ta về thờ, ta sẽ phù hộ. Dân làng làm theo quả 

nhiên bệnh tật tiêu tan. Từ đó tôn cụ là Linh ứng tôn thần. Thờ chính tại miếu nằm 

trong khuôn viên chùa Hưng Linh, thuộc thôn Hưng Học. Đến ngày 13, 14, 15 tháng 

giêng được rước ra đình làng để tế lễ. Trong miếu có thờ một cỗ ngai với bộ mũ giấy. 

Tương truyền khi cụ bị Hưng Đạo Đại Vương chém thành ba khúc, rồi vứt trôi sông: 

khúc đầu trôi về gò đất Hưng Học (làng Hưng Học thờ mũ - tượng trưng cho đầu); 

khúc thân trôi về khu Phà Rừng -  Hải Phòng (tại đó dân làng lập miếu có tên miếu 

Quán đá, thờ áo - tượng trưng cho phần thân); khúc chân trôi về gò đất làng Trung Bản 

(tại đó, dân làng thờ đôi giày -  tượng trưng cho phần chân). Tại những nơi thờ cúng 

này, đều cấm phụ nữ không được vào nơi hậu cung. 

(Ghi theo lời kể của ông Phan Thanh Kiếm (69 tuổi), trưởng ban khánh tiết 

đình Hưng Học, Nam Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh) 

20. Phạm Nhan trong trận đại thắng Bạch Đằng năm 1288 

Phạm Nhan sinh ra ở Đông Triều, tên thật là Nguyễn Bá Linh. Mẹ người Việt, 

cha người gốc Hoa. Cha mất sớm, một mẹ một con nên Phạm Nhan được mẹ nuông 

chiều. Được thể, hắn càng lớn càng hư hỏng, đánh chửi lại cả mẹ, bị mẹ từ. Hắn lang 

thang, trộm cướp rồi tìm về đất Tầu. Về đó hắn theo bọn lừa đảo rồi học được phép 

tàng hình. Khi quân Nguyên Mông tiến đánh nước ta, hắn xin theo để dẫn đường và 

làm thông dịch. Hắn luôn cặp kè bên tướng Ô Mã Nhi. Khi quân Nguyên Mông vào 

chiếm thành Thăng Long thì tất cả đã là vườn không nhà trống. Hàng chục vạn tên 

giặc chờ đoàn thuyền lương do tướng Trương Văn Hổ áp tải đi sau, chờ mãi không 

thấy. Ô Mã Nhi phải thân chinh ra cửa sông Bạch Đằng tìm đón cũng không thấy (hắn 

đâu biết đoàn thuyền ấy đã bị thủy quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của tướng Trần 

Khánh Dư tiêu diệt và bắt sống toàn bộ ở trận Vân Đồn - Cửa Lục). Hắn men theo 

biển, đi mãi qua cửa sông Cấm, cửa sông Văn Úc vì ngờ rằng Trương Văn Hổ lạc 

đường. Chẳng thấy đâu hắn đành quay về, đổ quân lên trại Yên Hưng càn quét vơ vét 

được một ít thóc gạo, gà lợn. Trong khi lính lên làng cướp bóc thì Phạm Nhan vào chợ 

Rừng và bị một người đẹp hút hồn. Hắn toan bắt nàng rời quán xuống cho Ô Mã Nhi 

“giải buồn” nhưng nàng đã khôn khéo chống đỡ. Nàng bảo tướng quân đang phải lo 

đại sự, nhà ngươi không biết sao mà lại đưa ta xuống không đúng lúc, chính nhà ngươi 

sẽ bị chém đầu. Nói đến chém đầu, hắn khoe đầu hắn chém rồi lại mọc, chỉ có âm phép 
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của mẹ ta thì đầu ta mới không mọc lại được. Rồi hắn ba hoa chỉ về con thuyền đặc 

biệt sang trọng dành riêng cho hắn và chủ tướng… Liền đó, trời sắp tối, toán quân đi 

cướp lỉnh kỉnh khiêng vác các thứ lên thuyền và Ô Mã Nhi lệnh nhổ neo đi gấp về Lục 

Đầu Giang… Mấy ngày sau, Trần Hưng Đạo về chuẩn bị trận địa, thì chính cô gái ở 

chợ Rừng đó đã tìm đến kể về tên giặc Phạm Nhan và chỉ dẫn những nét khác biệt ở 

con thuyền của chủ tướng giặc Ô Mã Nhi. Người ta nói rằng, cô gái này cũng là 

“người nhà giời”. Giời sai xuống giúp Trần Hưng Đạo và dân ta đánh giặc. Chính nhờ 

những chỉ dẫn này mà Trần Hưng Đạo đã chọn những chiến binh thông thạo sông 

nước nhất giao nhiệm vụ xông tới bắt sống Ô Mã Nhi ngay từ đầu trận. 

Còn Phạm Nhan, mẹ là người Việt, dẫn đường cho giặc về cướp nước nên tội 

phản quốc, vừa bất hiếu, vừa bất trung bị quân sĩ ta hết sức căm ghét. Cậy thế có phép 

mọc đầu, hắn ngạo mạn thách thức. Quân ta chém đầu hắn thì quả là chém đầu này hắn 

mọc đầu khác. Binh sĩ tâu lên Trần Hưng Đạo. Đức Ông bảo đem thanh gươm về 

Đông Triều, thắp hương nơi mộ mẹ hắn, xin bà cho âm phép để trừ tên giặc. Thanh 

gươm đưa về, Phạm Nhan biết mình hết phép, hắn xin được ăn uống một bữa no say 

trước khi chết. Người chiến binh phán rằng: Tội ác của mi chỉ đáng cho ăn máu mủ 

thiên hạ. Nghe vậy, hắn la hét và thề rằng sẽ hút máu thiên hạ. Đầu hắn rơi xuống. 

Quân ta quẳng đầu hằn vào rừng cho thú ăn, còn thây hắn vứt xuống đầm cho cá rỉa, 

nào ngờ đầu hắn biết thành loài vắt chuyên sống trong rừng chờ hút máu người, còn 

thây hắn thì biến thành loài đỉa dưới nước. Chỗ hắn bị chém nay là làng Hưng Học 

thuộc phường Nam Hòa, vùng đảo Hà Nam thị xã Quảng Yên. Ở đây con ma Phạm 

Nhan vẫn hay về quấy nhiễu khi có mùi máu. Đàn bà con gái đến kỳ hoặc sau khi sinh 

nở thường khổ sở vì hắn. Các bà, các chị phải giã vỏ cây vẹt pha vào nước rồi đổ ra bát 

hay cái niêu đất đựng nước vỏ vẹt có màu đỏ giả làm máu để cúng bái đánh lừa hắn. 

Làng cũng làm một miếu thờ mong hắn đừng về quấy dân làng. Nhiều người vừa ghê 

tởm, vừa sợ hãi khi đi qua đây thường vòng sau miếu để tránh mặt hắn. Người dân có 

tục cúng hắn ở chân hàng rào ngoài cổng bằng bát nước đỏ vẹt. 

(Theo lời kể của ông Thắng thủ nhang đền Trung Cốc, Nam Hòa, Quảng Yên, 

Quảng Ninh) 

21. Sự tích miếu Phạm Nhan 

Miếu Phạm Nhan ở cạnh sông Thanh Lương, xã An Bài, huyện Đông Triều. 

Tục truyền thần miếu ấy tên là Nguyễn Bá Linh. Bố thần quê ở tỉnh Quảng Đông, sang 

nước ta lấy vợ người xã An Bài rồi sinh ra Bá Linh. 
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Bá Linh đỗ Tiến sĩ triều Nguyên, giỏi phép phù thủy, được vào cung chữa bệnh, 

rồi thông dâm với cung nữ. Sau việc phát giác, phải tội tử hình. 

Bấy giờ người Nguyên sang xâm lược nước ta, Bá Linh xin làm hướng đạo để 

lập công chuộc tội. Vua Nguyên chuẩn y. 

Trong trận quân ta đánh nhau với quân Nguyên ở sông Bạch Đằng. Bá Linh và 

Ô Mã Nhi đều bị Hưng Đạo Đại Vương bắt sống. Khi đem Bá Linh ra chém, hắn kêu 

xin được hành hình tại quê mẹ. Hưng Đạo Đại Vương bèn cho đem hắn về làng An 

Bài hành hình rồi vứt thi hài xuống sông. 

Lúc bấy giờ, trên khúc sông ấy có hai người đánh cá kéo lưới được cái đầu lâu, 

bèn khấn rằng: 

- Nếu có linh thiêng, thì phù hộ cho chúng tôi được nhiều cá, chúng tôi sẽ đem 

mai táng ngay. 

Quả nhiên hai người ấy bắt được nhiều cá gấp bội mọi ngày, liền đem cái đầu 

chôn ở trên bờ sông. 

Về sau, những khi hai người đánh cá đi chợ qua chỗ ấy, thường hay rủ thần đi 

chơi, lâu ngày thành quen. Hai người đánh cá cùng với thần thành ba, cho nên tục gọi 

là “ba hồn” 

Bọn này theo thói cũ, hễ muốn chòng ghẹo phụ nữ nào thì gọi tên Bá Linh rồi 

chỉ tay vào người ấy, người đó sẽ bị ma ám ngay. Vì thế dân trong vùng phải lập miếu 

thờ làm thần. 

(Ghi theo lời kể của ông Phạm Khắc Thịnh (70 tuổi) thủ nhang đền Kiếp Bạc) 

22. Thần Phạm Nhan 

Trước khi bị hành hình, Bá Linh hỏi Hưng Đạo Đại Vương cho y ăn gì? Đại 

Vương bảo cho mày ăn máu đẻ của đàn bà. Sau thần đi khắp trong nước tuyên dâm, 

hễ gặp đàn bà đẻ là tiếp ngay. Người đàn bà nào gặp thần ấy, bị ốm mê mệt, chữa 

mãi không khỏi. Nếu người nhà biết thì đến ngay đền Vạn Kiếp cầu đảo, lấy một 

chiếc chiếu mới thay vào chiếc chiếu cũ vẫn ngồi ở đền, rồi lừa lúc người ốm không 

để ý, đem chiếc chiếu cũ trải vào giường cho người ốm nằm, và lấy hương thờ ở đền 

đốt ra hòa với nước, cho người ốm uống vào thì khỏi ngay. Nhưng chỉ những người 

đàn bà nào bị thần tiếp, thì mới ứng nghiệm. Còn những người bị bệnh khác thì 

không ứng nghiệm. 

Các nơi xa gần đem chiếu mới đến đền đổi lấy chiếu cũ rất đông. Có nhà vừa 

đem chiếu cũ của đền về chưa kịp trải, thì người ốm đã khỏi rồi. Những sự ứng 

nghiệm đại loại như thế. 
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Trước thần được phong là Thượng đẳng. Một hôm vua đi tuần du đến cửa miếu, 

thần không cho thuyền các cung nhân đi qua. Vua tức giận sai lấy súng bắn vào miếu 

và giáng thần xuống một bậc. Đến nay dân vẫn còn thờ cúng. 

(Ghi theo lời kể của cụ Nguyễn Thị Hợi (83 tuổi) Chí Linh - Hải Dương) 

23. Truyền thuyết về tuổi thơ của Phạm Nhan 

Quê ngoại Nhan ở làng An Bài, huyện Đông Triều. Mẹ Nhan người Việt, bố 

người Hoa, tổ tiên sống mấy đời bên bến sông Cầm. Dân gian kể rằng có người đàn 

ông người Hoa chết trong lần đi buôn thuyền, trên sông Bạch Đằng và biến thành một 

loài thuồng luồng đáng sợ. Một hôm mẹ Nhan đi bắt cua, bắt cáy ven bờ sông Cầm, bị 

thuồng luồng quấn chặt chân. Người đàn bà đó về mang thai. 

Ngày hắn sinh trời nổi giông bão, nước sông vỡ òa, gió thổi như rên xiết, lá xoan 

bay rắc như trấu. Mẹ hắn từ bến sông trở về nhà nhanh cho kịp đứa con sắp ra đời. Nhan 

được sinh ra, mồ côi cha. Bà mụ cắt dây rốn tại nhà bằng cật nứa sắc, cho cái nhau thai 

vào trong lọ đem chôn tại góc sân hẹp. Một thằng bé bình thường, lớn dần. 

Người đàn bà góa lấy sông Cầm và những vực nước gần nhà, làm nơi kiếm kế sinh 

nhai. Mùa hè, dấm cáy ăn. Mùa đông, mò ốc, rét căm cật. Tháng chín đôi mươi, tháng 

mười mùng năm, hớt rươi ở bãi triều ven sông Cầm, bỏ trong rá phủ lá tre đem bán. 

Chợ Cột là nơi mẹ con Nhan và người dân làng An Bài đưa những thứ kiếm được 

mang ra bán. Những mái lá buộc qua quýt trên chóp cây cho đỡ nắng. Thân cột gỗ hồng, 

đốn từ núi Đông Bắc xếp chằn chẵn bên những đống cành củi chuẩn bị mang ra bến 

Kinh Thầy. Dăm ba mớ tôm, mớ ốc chợ quê nghèo đựng trong rá rách cạp. Lò rèn bễ đỏ 

lửa, nước xèo xèo, búa vung chóng mặt. Đàn ông rít điếu bát, nhả khói như có nồi nước 

nóng rực trong ngực. Đàn bà quây quần hàng quà lụp xụp, húp hì hà. 

Măng đắng vùng Đông Bắc ăn mãi không chán. Mai rừng từng gốc nhỏ mọc rải 

rác trên núi, mùa xuân điểm những chấm vàng bên những bụi xanh. Những người con 

trai làng An Bài rủ nhau vào rừng hái măng, đốt than, chặt gỗ, thả bè theo sông Cầm, 

sông Đạm, có khi vào đến tận Yên Tử. Những bè gỗ nhỏ lướt trên sông như con 

thuyền bị dát mỏng. Nhan cùng trai làng đi bắt cáy, lấy củi kiếm ăn. Nhưng hắn 

có một tính xấu là thích rình bọn con gái trong làng tắm chỗ dưới sông Cầm. Nhan bò 

ở bờ sông như con mèo rình chuột, nấp trong bụi cây nhìn nhưng không rõ lắm. Nhan 

lặn dưới sông như con rái cá. Con rái cá chìm xuống ngay chỗ có những đứa con gái 

đang tắm, tay chạm vào bầu vú căng nhọn như mầm măng mới nhú. Bị bắt quả tang, bị 

dân làng tát, chửi và cũng bị mẹ Nhan đánh nhiều lần vì cái tội nhìn trộm đàn bà con 

gái. Nhưng thói xấu vẫn không sao bỏ được. 

        (Truyện sưu tầm ở Hải Dương) 
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24. Chuyện tình yêu của Nhan 

Bên cạnh nhà Nhan có một đứa con gái mới mười ba. Con bé ấy tên Nhiên xinh 

xẻo, có phần dạn dĩ. Nhan thích Nhiên lắm. Cô bé Nhiên đó, tuy biết Nhan có tính xấu 

nhưng cũng có phần quý mến Nhan. 

Nhan lớn lên chỉ thích lêu lổng, lại lười. Thằng bé mồ côi cha trở thành thủ lĩnh 

của những trò mất dạy của đám trẻ trong làng. Người đàn bà góa chửi mắng. Roi tre vun 

vút quất, trừng phạt, vẫn không đủ sức dạy đứa con lếu láo. Sau trận đòn cuối cùng hắn 

tức giận chửi cả cái người đã đẻ ra nó. Láo như ranh, mà không biết tội từ đâu. 

Nhan trốn đi trong đêm tối. Hôm đó, không biết sao đứa con gái hàng xóm lại 

ra gặp Nhan ở miếu Thủy thần, cạnh gốc cây duối. Nó đưa cho Nhan cái vỏ ốc ngũ 

sắc, nhặt được ở sông Cầm. 

Nhan cầm vỏ ốc ngũ sắc, trong nắm tay xiết chặt. Nhan lấy chiếc lược sừng trâu 

giấu trong áo đưa cho Nhiên. Nhiên đã gỡ con thuyền nhà đang cột vào tảng đá trên 

bờ, chèo thuyền đưa Nhan sang bên kia sông Cầm. Kể từ ngày đó, Nhan bỏ làng đi 

biệt. Cô bé Nhiên ở làng vẫn mong đợi ngày Nhan trở về. 

(Truyện sưu tầm ở Hải Dương) 

25. Về sự ra đi và trở về của Phạm Nhan trên đất An Bài 

Nhan lớn lên là một đứa trẻ ngỗ nghịch, cả dân làng đều không ưa. Rồi Nhan 

bỏ đất Việt, vượt sang Trung Hoa, bên Trung Hoa đang là thời kì nhà Nam Tống. 

Nhan dùi mài kinh sách, thi đỗ tiến sĩ để ra làm quan. 

Năm 1206, thủ lĩnh Thiết Mộc Chân thống nhất các bộ lạc du mục, lập quốc 

Mông Cổ, được suy tôn là Thành Cát Tư Hãn. Đội quân viễn chinh Thành Cát Tư Hãn 

lần lượt đánh bại các nước Hạ, Kim, Nam Tống thống nhất được Trung Quốc, uy hiếp 

cả hai lục địa Á, Âu. Thành trì bị tàn phá, quân quan triệt hạ làng mạc, vàng bạc cướp 

được đem giấu chôn góc rừng xó núi, sau quên. Các quốc gia láng giềng rên xiết dưới 

vó ngựa quân Mông Cổ. 

Năm 1271, cháu Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt định quốc hiệu là Đại 

Nguyên. Nhan lúc đó lại làm quan cho nhà Nguyên, ra sức phò trợ đế quốc ngoại tộc. 

Lâu năm chuyên tâm nghiên cứu chước thuật, phù phép ma quỷ, luyện khí, luyện 

công, biến hóa đã trở ra khôn cùng. 

Vua Nguyên có rất nhiều cung nữ, lại chinh chiến vắng lâu ngày, Nhan dùng tà 

thuật thâm nhập vào cung, chuyên thôi miên các cung nữ làm chuyện dâm ô. Nhan vẽ 

bùa, vẽ các hình thù kì quái lên chỗ kín cung nữ, sờ soạng trong đêm tối, thông dâm 

một lúc với nhiều người. 



 

 

20 

Nhà Nguyên đã hai lần trước đó, năm 1257 và 1284, cử quân đi đánh Đại Việt, 

nhưng đều đại bại. 

Năm 1287, Hốt Tất Liệt tiếp tục sai con trai là Trấn Nam vương Thoát Hoan chỉ 

huy hơn ba mươi vạn quân chuẩn bị sang đánh Đại Việt lần thứ ba. 

Lời đồn đại những hình thù kì quái trên thân thể cung nữ lan đi, việc dâm ô lộ 

ra. Một đạo sĩ cao tay được bí mật nhập quách thành. Sau ba sáu ngày hết một kỳ Địa 

sát, Nhan bị phát giác. Triều đình chiếu tội trảm quyết. Nhan cầu xin vua Nguyên cho 

đáo công chuộc tội. 

Nhan tâu rằng, hắn vốn sinh ra ở nước Việt, thông thạo tiếng người lương dân, 

nhận rõ đường đi ngõ ngách, xin nhận làm hướng đạo cho quân Nguyên. Hốt Tất Liệt 

chấp thuận cho Nhan tham gia vào quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, sang 

xâm lăng Đại Việt để có cơ lập công. Lại còn cho Nhan tùy ý dùng tà thuật, cốt là 

trừng trị được dân chúng nước sở tại. 

Nhan đi, cầm lửa trong tay, mang nước phép đen trong bầu, rước voi về giày 

mả tổ. Nhan dẫn đoàn quân thủy xâm lăng dọc, theo đường mép biển Đông, tiến vào 

đánh phá Đại Việt. Binh thuyền giặc tiến qua cửa Vạn Ninh, Móng Cái, rồi vào đến 

cửa An Bang, Quảng Yên. Nhan tận sức giúp đội quân viễn chinh, dùng tà thuật gây 

thật nhiều tội ác. Đoàn quân dã thú tung lên bờ hung hãn chà đạp, giết chóc mọi sinh 

linh đất Việt. Những thiếu nữ mất đầu, loã thể, đầy ven đường. Những mái nhà lửa 

cháy, khói bốc ngụt trời, khắp chốn. Xác trẻ em khét lẹt trong lửa. 

Mẹ hắn hộc máu ra chết khi hay tin, hắn dẫn lũ giặc man rợ về phá làng, 

phá nước. 

        (Truyện sưu tầm ở Hải Dương) 

26. Sự tích Miếu Ông ở thôn Cầu Quan, xã Tân Dân, huyện Nam Sách, 

Hải Dƣơng 

Nguyễn Bá Linh sau khi bị sau khi bị Hưng Đạo Vương bắt được đã trói đưa ra 

bờ sông Nam Sách để hành hình. Nguyễn Bá Linh có tài thuật biến hóa khôn lường: 

chém đầu này liền mọc đầu khác. Nhưng Hưng Đạo Vương có thanh kiếm thần của nhà 

trời nên đã chém được đầu của Bá Linh. Đầu của Bá Linh trôi dạt về bên bờ sông Nam 

Sách. Thuở ấy, tại xã Văn Đôi, huyện Văn Đức thuộc trấn Hải Dương có gia đình bác 

nông dân nghèo đông con, sống bằng nghề chài lưới. Một hôm bác đi quăng lưới, thì 

thấy một cái đầu mắc vào lưới. Người nông dân nói: Tôi đặt ông lên cái gò cao này, ông 

phù hộ cho tôi đánh bắt được nhiều tôm cá, để vợ chồng tôi còn nuôi con. Quả từ đó, vợ 

chồng người nông dân ấy bắt được rất nhiều tôm cá. Sau đó, hai vợ chồng đã đắp thành 
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cái đống cao để thờ cái đầu trôi trên dạt trên sông đó. Dân làng từ xưa gọi đó là Miếu 

Ông, nằm giữa cánh đồng. Nay thuộc thôn Cầu Quan, xã Tân Dân huyện Nam Sách - 

Hải Dương. Tuy nhiên, gọi là Miếu nhưng hiện nay không có một ngôi miếu nào, chỉ 

còn là một cái gò rất cao, mà người dân chỉ lên đó bảo chính là Miếu Ông. 

Người dân địa phương còn kể về ngôi Miếu Ông trước kia nằm giữa cánh đồng. 

Dân làng An Bài thường sang cánh đồng của xã Tân Dân gặt trộm lúa. Đi qua Miếu 

Ông nếu thắp hương cầu khẩn thì sẽ được tha. Còn không, thường về sẽ phải chịu tội, 

không bệnh nọ thì tật kia. 

(Ghi theo lời kể của bà Chèn (74 tuổi) thủ nhang đình An Bài, Chí Linh, 

Hải Dương) 

27. Sự tích “Bệnh Phạm Nhan” và ngôi miếu thờ đỉa ở thôn Cầu Quan, xã 

Tân Dân, Chí Linh - Hải Dƣơng 

Xưa người dân An Bài quanh năm thuyền chài sông nước để kiếm cơm. Một 

ngày nọ, đôi vợ chồng kéo vó lên không thấy tôm cá mà thấy một cái đầu. Nhiều người 

cho rằng đó chính là cái đầu Phạm Nhan. Bởi sau khi chém thành ba mảnh, mảnh đầu 

của hắn được ném xuống sông. Sợ hãi, đôi vợ chồng vứt chiếc đầu lâu xuống sông. Một 

tháng sau, đôi vợ chồng đó kéo lưới cũng lại thấy cái đầu. Sợ hãi, đôi vợ chồng khấn 

rằng: “Nếu ông có thiêng thì phù hộ cho chúng tôi kéo được nhiều tôm cá, tôi sẽ đem 

ông về thờ cúng hẳn hoi”. Quả nhiên sau đó, đôi vợ chồng kéo được nhiều tôm cá, rồi ăn 

ra làm nên, vì thế họ bèn đem đầu Phạm Nhan lên táng trên bờ sông. 

Sau đấy, Phạm Nhan luôn hiện về quấy nhiễu đàn bà, con gái. Phàm là những 

người con gái có nhan sắc, xinh đẹp lại hay bị mắc bệnh lạ. Dân làng hoang mang lập 

miếu thờ, trong miếu thờ không có bài vị, chỉ có một ụ nổi hình con đỉa - liên quan đến 

cái chết và sự hóa thân phần đầu của Phạm Nhan. Dân làng thường gọi đây là miếu thờ 

đỉa. Nay vị trí này được sát nhập vào đất Cầu Quan - Tân Dân - Chí Linh chứ không 

phải thôn An Bài, xã An Lạc nữa. 

(Ghi theo lời kể của bà Thanh (70 tuổi) trông chùa Mãng Xứ, thôn Cầu Quan, 

xã Tân Dân - Chí Linh - Hải Dương) 

28. Truyện Phạm Nhan gắn với công lao của bà hàng cơm 

Cách đền Kiếp Bạc 100 mét về phía Bắc, bên dòng sông Thương có di tích một 

ngôi nghè, theo truyền thuyết ngôi nghè đó thờ bà hàng cơm đã có công trong cuộc 

kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ XIII. 

Khi quân Nguyên Mông tràn sang, người chủ quán đó được Hưng Đạo Vương 

tin cậy, giao nhiệm vụ theo dõi, quan sát các đội binh thuyền của giặc và sự di chuyển 



 

 

22 

hoạt động của chúng qua những binh lính vào ăn quà, uống rượu, rồi mật báo về để 

Người kịp thời đối phó. 

Một hôm có một người ăn vận đồ xanh, tướng người hung dữ, vào ăn hàng và 

uống rượu, bà dò hỏi tên tuổi, biết được đó là tên tướng giặc mang tên Phạm Nhan. 

Theo truyền thuyết, Phạm Nhan sinh ở Việt Nam, bố người Tàu, mẹ người Việt. 

Hắn bỏ sang Tàu xin nhập vào đội quân xâm lược nhà Nguyên. Biết được nguồn gốc 

xuất thân của hắn, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt tin dùng, phong làm tướng phù cho con 

trai hắn là thái tử Thoát Hoan đi xâm lược Đại Việt. 

Khi đã tiếp rượu cho tên tướng giặc uống say, bà chủ quán mới lựa lời dò hỏi 

hắn: “Nghe nói tướng quân tài giỏi có nhiều phép màu có phải không ạ?” 

Trong lúc say rượu tên tướng giặc khoe khoang về tài nghệ của mình, hắn nói: 

“Ta có ngũ phép thần thông, người đang to khỏe hóa nhỏ, không dây nào trói được, 

chém đầu này mọc đầu khác”. 

- Tướng quân tài giỏi như vậy còn sợ ai chém nữa. 

- Muốn trói ta phải bằng chỉ ngũ sắc thì ta không hóa nhỏ được, muốn chém 

đầu ta để không mọc được đầu khác, phải dùng vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp bôi 

lên lưỡi kiếm. 

- Hiện tướng quân đang chỉ huy ở thuyền nào? 

Tên tướng giặc chỉ xuống chiếc thuyền to nhất đậu dưới bến sông: 

- Trong thuyền có nguyên soái Ô Mã Nhi và ta chỉ huy. 

Nắm được việc cơ mật đó, bà chủ quán đã kịp thời báo ngay về quân doanh cho 

Trần Hưng Đạo biết. 

Tại trận Bạch Đằng lịch sử, đoàn thuyền chiến của giặc sa vào bãi cọc ngầm 

của ta bày sẵn. Đoàn thuyền tan vỡ chìm xuống dòng sông. Quân ta tràn lên thuyền 

soái của Ô Mã Nhi, bắt sống tên tướng giặc và Phạm Nhan. Hưng Đạo Vương sai lấy 

chỉ ngũ sắc trói chặt Phạm Nhan lại. 

Bà chủ quán hàng cơm được vua Trần phong chức Thiên Hương Ngọc Trinh 

công chúa. 

Khi bà mất, để tỏ lòng biết ơn người có công với nước, nhân dân lập đền nghè 

thờ tại quán hàng của bà. Nghè được xây dựng bên bờ sông Lục Đầu, kiến trúc lộ 

thiên. Khoảng năm 1954 - 1955 nghè bị người dân phá lấy gạch. Nghè bà hàng cơm 

hiện chỉ còn nền móng, nằm ở cánh đồng Vạn Yên, bên sông Lục Đầu. 

(Theo lời kể của ông Phạm Khắc Hồng - nguyên trưởng BQL di tích đền Kiếp Bạc) 
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29. Nghè thờ Phạm Nhan ở An Bài 

Phạm Nhan tên là Bá Linh, họ Nguyễn, Phạm Nhan là tên chữ khi hắn đi thi và 

ra làm quan. Bố Nguyễn Bá Linh người Quảng Đông, Trung Quốc sang buôn bán ở 

chợ Đông Hồ (chợ Cột - Đông Triều sau này). Người lái buôn ấy yêu một cô gái người 

làng An Bài, cạnh chợ, rồi sinh ra hắn tại đây. Lớn lên hắn về quê cha học thêm rồi đi 

thi, đỗ tiến sĩ. Vốn có tài làm thuốc, hắn được tuyển vào cung, rồi thông dâm với một 

cung nữ, bị khép vào tội chém đầu. Đúng lúc đó, vua Nguyên khởi binh đánh Đại Việt 

lần thứ 3, hắn xin cho lấy công chuộc tội, vì hắn rất thông thuộc “sào huyệt” của Quốc 

công Tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Vua Nguyên ưng, phong hắn làm 

tướng tiên phong, cùng Nguyên soái - Bình chương sự Ô Mã Nhi, theo tiết chế Trấn 

Nam vương Thoát Hoan, con vua Nguyên, dẫn quân theo đường Lạng Sơn đánh thẳng 

vào Vạn Kiếp. Đây là đạo quân mạnh nhất của giặc. Các con của Hưng Đạo Vương, 

trong đó có Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Tảng theo cha đánh giặc ở phòng tuyến 

này. Trong trận đối đầu với hắn ở ải Phú Lương, ngày 14/3 năm Đinh Hợi (1287), mà 

hắn là tướng tiên phong, Hưng Đạo Vương phải lui quân vì thất thế địch rất mạnh. 

Được đà, hắn kéo quân từ Vạn Kiếp về Đông Triều, dọc đường đã tàn sát nhân dân ta 

vô cùng dã man. Trong trận Bạch Đằng ngày 8/3 năm Mậu Tý tức ngày 9/4/1288, 

Phạm Nhan bị bắt sống. Hắn bị xử tội chết. Trước khi chết, hắn xin được đưa về An 

Bài để lạy tạ đất mẹ đã sinh ra hắn và xin được Hưng Đạo vương chém đầu hắn tại 

đây. Có lẽ vì thế chăng, mà xã An Bài, ngay cạnh quốc lộ 18 từ huyện lỵ Đông Triều 

đi Cầu Cầm (rồi xuôi về thành phố Uông Bí, Quảng Ninh hiện nay) sau này mang tên 

Hưng Đạo. Quân sĩ chém đầu này, hắn lại mọc đầu khác, cho đến khi Hưng Đạo 

vương chém mới đứt hẳn. Vương cho vứt xác hắn xuống sông, vì không có tấc đất nào 

có thể chôn hắn được. Sau đó từng mảnh xác hắn rữa ra biến thành con đỉa, chuyên đi 

hút máu người. Đặc biệt thứ máu hắn ưa thích nhất là máu đàn bà đẻ… Làng An Bài 

nay thuộc huyện Chí Linh - Hải Dương có miếu thờ hắn ở bên bờ sông Thanh Lương. 

Một khúc của sông Kinh Thầy hiện nay, để vong hồn đau khổ của hắn đỡ quấy nhiễu 

dân gian trong vùng, nhất là phụ nữ và đàn bà đẻ. Do đó, các xã quanh làng An Bài, 

hắn ít gây ra tai vạ, còn ở những nơi xa thì người nhà bệnh nhân phải đến đền Vạn 

Kiếp cầu đàn, đem theo một chiếc chiếu mới, sau khi làm phép xong, mang chiếc 

chiếu ấy về, rồi lừa trải vào chỗ người ốm nằm… không ai là không khỏi ngay. Nhưng 

chỉ người nào bị hắn ám thì mới nghiệm. Riêng chiếc miếu thờ hắn ở làng An Bài đã 

bị phá dỡ từ lâu. Đến năm 1978 được phục dựng lại dưới hình thức một ngôi nghè nhỏ 

nằm trong khuôn viên gia đình vợ chồng ông Pháo, bà Oanh tại thôn An Bài, xã An 

Lạc, nay là thị xã Chí Linh - Hải Dương. Hiện nay, ngôi nghè này vẫn còn. 

(Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Sỹ Đông - Ban quản lí di tích đền Kiếp Bạc) 
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PHỤ LỤC III: PHỤ LỤC ẢNH 

1. Miếu Phạm Nhan tại Hƣng Học - Quảng Yên, Quảng Ninh 

 
ảnh 1: Miếu Phạm Nhan trong khuôn viên chùa Hưng Linh 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 

 
ảnh 2: Miếu thờ Phạm Nhan trong khuôn viên chùa Hưng Linh 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2016) 
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ảnh 3: Không gian thờ trong miếu Phạm Nhan 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2016) 

 

 
ảnh 4: Hương án trong miếu Phạm Nhan 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2016) 
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ảnh 5: Đình làng Hưng Học, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 

 

 

 

 
ảnh 6: Hậu cung đình làng Hưng Học, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên - 

Quảng Ninh 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 
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ảnh 7: Tác giả luận án phỏng vấn ông Phan Thanh Kiếm (69 tuổi) - Trưởng ban 

Khánh tiết đình Hưng Học, Nam Hòa, Quảng Yên - Quảng Ninh 

(ảnh tác giả luận án - 2016) 

 

 

 
ảnh 8: Tác giả luận án phỏng vấn ông Hoàng Văn Choảng (57 tuổi) - thủ nhang 

đình Hưng Học, Nam Hòa, Quảng Yên - Quảng Ninh 

(ảnh tác giả luận án - 2016) 
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2. Miếu Phạm Nhan tại làng An Bài - Chí Linh, Hải Dƣơng 

 

 
ảnh 9: Nghè thờ Phạm Nhan trong khuôn viên vườn nhà ông Pháo, bà Oanh thôn 

An Bài, xã An Lạc, thị xã Chí Linh - Hải Dương 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2017) 

 

 

 
ảnh 10: Hương án trong nghè thờ Phạm Nhan trong khuôn viên vườn nhà ông 

Pháo, bà Oanh thôn An Bài, xã An Lạc, thị xã Chí Linh - Hải Dương 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2017) 
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ảnh 11: Tác giả luận án phỏng vấn bác Oanh (66 tuổi) thôn An Bài, xã An Lạc, thị 

xã Chí Linh - Hải Dương 

(ảnh tác giả luận án - 2017) 

 

 

 
ảnh 12: cổng làng An Bài, xã An Lạc, thị xã Chí Linh - Hải Dương 

(ảnh tác giả luận án - 2015) 
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ảnh 13: Đình làng An Bài, thị xã Chí Linh, huyện Nam Sách - Hải Dương 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 

 

 

 
 

ảnh 14: Hương án trong đình làng An Bài, thị xã Chí Linh,  

huyện Nam Sách - Hải Dương 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 
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ảnh 15: Bà Chèn (74 tuổi) thủ nhang đình làng An Bài, thị xã Chí Linh, 

huyện Nam Sách - Hải Dương 

(ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 

 

3. Miếu Ông - Mãng Xứ thôn Cầu Quan, xã Tân Dân, huyện Văn Đức - Hải Dƣơng 

 

 
ảnh 16: Đình làng Mãng Xứ, thôn Cầu Quan, xã Tân Dân, huyện Văn Đức 

 - Hải Dương (ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 
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ảnh 17: Hương án trong đình làng Mãng Xứ, thôn Cầu Quan, xã Tân Dân,  

huyện Văn Đức - Hải Dương (ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 

 

 

 
ảnh 18: Gò đá tại thôn Cầu Quan, xã Tân Dân, huyện Văn Đức - Hải Dương 

nơi đây tương truyền xưa có ngôi miếu ông thờ Phạm Nhan, nay đã bị phá bỏ. 

 (ảnh tác giả luận án chụp - 2015) 
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4. Miếu Phạm Nhan tại Huế 
 

                           
ảnh 19: Miếu Phạm Nhan trong khuôn viên điện Hòn Chén - Huế 

 (ảnh do anh Nguyễn Sỹ Đông cung cấp - 2017) 

                                

 
ảnh 20: Hương án trong miếu Phạm Nhan, điện Hòn Chén - Huế 

(ảnh do anh Nguyễn Sỹ Đông cung cấp - 2017). 

 

 


