
                                    MÊ TÍN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
                                                Bs Phan Thượng Hải 
 
 
Tín ngưỡng của người Việt trong Phật Giáo và Đạo Giáo (Lão Giáo) đã có từ hơn ngàn năm.  Từ 
Đạo Giáo, người Việt có mê tín dưới những hình thức như Ngồi Đồng, Gọi Hồn, Thanh Đồng, 
Thầy Pháp (Phù Thủy) và Xin Thẻ (hay Xin Xăm).  
 
 
Hồn của Người chết - Tiên 
 
Một Người (đang sống) gồm có Hồn và Xác. 
Hồn = yếu tố tinh thần vô hình được coi là đối lập với Xác (thì hữu hình). 
 
Hồn là từ ngữ gọi chung của Hồn Phách hay Hồn Vía.  Hồn hay Hồn Phách (Hồn Vía) là vô 
hình. 
Hồn Phách (= Hồn Vía) = 2 mặt âm dương không tách rời nhau của tinh thần con người ta nói 
chung. 
 Hồn tác động ở phương diện tâm thần, có tính động và thuộc Dương. 
 Phách (= Vía) ở phương diện thể chất, có tính tĩnh và thuộc Âm. 
Hồn thuộc cõi Âm nên còn gọi là Âm Hồn.  Người thuộc cõi Dương, như Dương gian, Dương 
trần... 
 
Theo Lão Giáo, khi Người chết thì Hồn lìa khỏi Xác:  Xác người chết sẽ hũy hoại còn Hồn người 
chết có thể xuống Địa ngục hay còn trên cõi trần gian hoặc được Ngọc Hoàng Thượng Đế phong 
làm Thần, còn gọi là Thần linh.  Thần (hay Thần linh) có quyền lực siêu nhiên để giúp cho người 
sống. 
Thánh là Thần hay Thần linh có tiếng trong nhân gian được người sống thờ ở đền chùa.  Thí dụ 
như Thánh Trần (Trần Hưng Đạo). 
 
Tiên là Người tu theo Đạo Lão (Lão Giáo) và thành đạo tức là thành Tiên.  Tiên sống trường thọ 
mãi mãi có Hồn và Xác vì không chết.  Tiên có phép mầu nhiệm. 
Sau khi người (đã) chết chỉ còn Hồn là vô hình.  Tuy nhiên lại có Ma.  Ma là gì?  Theo định 
nghĩa của Đại Từ điển Việt Nam, Ma là hiện hình của người chết.  Như vậy Ma phải được thấy 
từ người khác còn sống?  
 
Thiển nghĩ sau khi Người chết thì Xác bị hũy diệt, Hồn có thể:  
 thành Thần hay Thần Linh làm việc tốt cho nhân loại.  Thánh là Thần được người sống 
tôn thờ riêng biệt.  Thần linh hay Thánh là Hồn của người tốt khi còn sống và khi chết tiếp tục 
làm việc tốt.  Thí dụ như Trần Hưng Đạo, Quan Công... 
 thành Ma hay Tà Ma, phá hại nhân loại.  Ma là Hồn của người xấu khi còn sống và khi 
chết tiếp tục làm việc xấu.  Thí dụ như Phạm Nhan. 
 thành Hồn người chết thông thường, không tốt và không xấu. 
 
 



Đồng và Bóng - Cô Hồn 
 
Theo Đại Từ Điển Việt Nam: 
 Đồng = Người được Thần linh hay Hồn người chết nhập vào (Xác) - và có khả năng nói 
ra được những điều bí ẩn.  Người nầy được gọi là Người ngồi Đồng hay Người lên Đồng. 
 Bóng = Hồn người chết hiện về nhập vào (Xác) Người (nào đó).  Người nầy được gọi là 
Người ngồi hầu Bóng hay Bóng cô (hay Bà bóng). 
 Đồng Bóng = Người được Thần linh hay Hồn người chết nhập vào trong lễ cầu xin. 
 Đồng Cốt = Người làm Nghề Đồng Bóng = Cốt, Bà Cốt (vì Đồng Cốt thường là đàn bà).  
Tuy nhiên, Đồng được Bóng nhập vào Xác thì lúc đó Xác có khi gọi là Cốt.  
 
Theo Toan Ánh thì có sự phân biệt: Đồng có nhiều loại và có nhiều từ ngữ khác nhau: 
 Người được Thánh (Thần linh) nhập vào gọi là Đồng Cốt (ông Đồng bà Bóng).  Sự kiện 
đó gọi là Ngồi Đồng hay Lên Đồng, hay đội Bóng Thánh.  Đồng cốt thường là người có Căn Thờ 
và Căn Đồng.  Có khi Đồng Cốt còn được Tiên nhập vào và sự kiện nầy gọi là Phụ Tiên.  
 Người được Hồn người chết nhập vào gọi là Cô Hồn (xác Cô hay xác Cậu).  Sự kiện nầy 
gọi là Gọi Hồn.  Tùy theo người chết là đồng nam hay đồng nữ thì Cô Hồn được gọi phân biệt là 
Xác cậu hay Xác cô.  Có khi Cô Hồn được Hồn người sống khác nhập vào.  
 Người được Tà Ma nhập vào gọi là Đồng.  Sự kiện nầy còn gọi là ốp Đồng. 
Cũng theo Toan Ánh,  
 Bóng = Thần linh hay Thánh hoặc Tiên hoặc Tà Ma nhập vào Người trần (và người trần 
gọi là Đồng).  
Bài viết nầy căn cứ theo giải thích của Toan Ánh.  
 
 
Căn Thờ và Căn Đồng 
 
Người có Căn Đồng hoặc Căn Đồng = Người có căn cơ để dễ được Thần linh hay Hồn người 
chết nhập vào (Xác).  
Người có Căn Thờ là Người có số phải thờ 1 hay nhiều vị Thánh Thần của Đạo Lão thì mới được 
bình yên và tránh khỏi tai họa được.  Có những vị Thần được thờ nầy trước đây không phải là 
của Đạo Giáo nhưng các lưu phái tại Việt Nam đã tôn thờ các vị nầy và coi các vị là Thần linh 
của Đạo Giáo: Hưng Đạo vương, Tản Viên, Liễu Hạnh Công chúa... 
Người có Căn Thờ chỉ phải thờ đức Hưng Đạo vương được gọi là Thanh Đồng. 
Người có Căn Thờ dễ trở thành Người có Căn Đồng và được Thần Thánh mình thờ nhập vào. 
 
Đồng được Thánh nhập thường bắt đầu là Người có Căn Thờ (thờ Thánh Thần) và có Căn Đồng.  
Họ có Điện thờ Thánh Thần riêng mà mình có số phải thờ ở nhà, hoặc thờ theo Đồng Cốt khác 
hoặc tại một cửa miếu thờ chư vị.  
Tùy theo Thánh Thần mà Họ có tên: 
 Đồng Đức Mẹ khi thờ các Công chúa như Liễu Hạnh Công chúa, Thượng Ngàn Công 
chúa... 
 Đồng Đức Ông khi thờ các Hoàng tử.  Các Hoàng tử hoặc là con vua hay những vị linh 
thiêng được tôn lên. 
 Đồng Cậu khi thờ các cậu. 



 Đồng Cô khi thờ các cô.  Các cậu các cô là những người chết trẻ gặp giờ linh được tôn 
thờ. 
 
Những Người có Căn Thờ (và Căn Đồng) mà không có Điện thờ riêng tại nhà được Toan Ánh tả 
như sau: 
 Thường Đồng cốt phần lớn là đàn bà.  Những bà những cô hay đau yếu hoặc đôi khi mặt 
đỏ rần rần, nằm mơ thấy bay trên không, thấy lội dưới nước, đi xem bói, đi lễ bái được thầy bói 
hoặc các ông đồng bà cốt bảo là số thờ, thánh bắt đồng. 
 Người có số thờ nầy đem vàng hương tới một cửa Điện xin làm con công đệ tử và phải 
đội bát phù hương, nghĩa là những bình hương nhỏ để ở bàn thờ chư vị tại điện; những ngày tuần 
tiết người có số thờ đến lễ rồi đội những bình hương đó lên đầu.  Bình hương đặt trên một chiếc 
mâm nhỏ có thắp hương.  Có người phải đội một bát phù hương, có người căn đồng nặng phải 
đội 2, 3 bát hoặc nhiều hơn. 
 Có người chỉ phải đội bát phù hương.  Có người bị (chư Thánh Thần) bắt đồng thì phải 
đội bóng Thánh (tức là phải làm).  Nếu vì lý do còn trẻ tuổi có thể làm lễ xin khất đồng được. 
 
Sau nầy có những người ở trong Miền Nam cũng hành đạo như người có Căn Thờ và Căn Đồng 
nhưng thường được gọi là Mẫu. 
 
 
Ngồi Đồng (= Lên Đồng) 
 
Đồng còn được gọi là Đồng Cốt hay ông Đồng bà Bóng. 
 
 

 
(Đồng - Đồng cốt) 
 
 
Lễ Ngồi Đồng (hay Lên Đồng) thường xảy ra tại Điện của Thánh vào những ngày rằm, mùng 
một, tuần tiết, hoặc khi có người nào đau yếu đến Điện kêu cứu. 



Người có Căn Đồng là chủ điện hay hoặc người có Căn Đồng khác vào ngồi đồng.  Người ngồi 
đồng hay lên đồng (= Đồng) đều có khăn trầu áo ngự, tức là loại khăn áo ngũ sắc dành riêng cho 
ngồi đồng.   
Tại điện có sẵn cung văn, tức là đàn ca hầu bóng từ những đàn bà (gọi là chầu văn).  Người có 
căn đồng vào ngồi đồng mặc áo xanh đỏ đội khăn các mùi múa may nhảy nhót ở trong điện.  Lúc 
đó là lúc Thánh nhập vào Đồng (còn gọi là Thánh ốp vào Đồng).  Tức là Đồng hành động như 
Thánh rồi. 
 
Con công đệ tử chung quanh kêu xin để "Thánh" chữa bệnh cho người đau.  "Thánh" bèn ban 
truyền bằng giọng nũng nịu, ỏn ẻn, có khi giọng hờn dỗi để được nịnh bợ tâng bốc.  "Thánh" 
phán sao, gia chủ của người bệnh phải tuân theo.  Có khi "Thánh" cho uống tàn hương nước thải; 
có khi cho nước quết trầu để mang về xoa cho người bệnh; có khi cho bùa đeo. 
"Thánh" cũng ban lộc cho bọn cung văn, những người hầu dâng tức là những người phụ tá để 
đưa quần áo cho đồng hoặc những người đứng chung quanh lễ bái.  Lộc có thể là tiền hoặc là 
bánh kẹođã được mua trước cúng tại điện, có thể là trầu cau hay thuốc lá.  Tiền thường dùng là 
giấy bạc kết thành con bướm dùng để ban lộc. 
 
Thi sĩ Trần Tế Xương có 2 bài thơ: 
 
 LÊN ĐỒNG 
 Khen ai khéo vẽ sự lên đồng 
 Một lúc lên ngay sáu bảy ông 
 Sát quỉ, ông dùng thanh kiếm gỗ 
 Ra oai, bà giắt cái khăn hồng 
 Cô giương tay ấn tan tành núi 
 Cậu chỉ ngọn cờ cạn rốc sông 
 Đồng giỏi sao Đồng không giúp nước? 
 Hay là Đồng sợ súng thần công? 
 (Tú Xương) 
 
 SƯ ÔNG VÀ MẤY Ả LÊN ĐỒNG 
 Chẳng khốn gì hơn cái nợ chồng 
 Thà rằng bạn quách với sư xong! 
 Một thằng trọc tuếch ngồi khua mõ 
 Hai ả tròn xoe đứng múa bông 
 Thấp thoáng bên đèn lên bóng cậu 
 Thướt tha dưới án nguýt sư ông 
 Chị em thủ thỉ đêm thanh vắng 
 Chẳng sướng gì hơn lúc thượng đồng! 
 (Tú Xương) 
 
Tục ngữ có câu: 
 Miệng bà đồng, như lồng chim khứu. 
 
(Đồng là đồng cốt. Chim khứu = Khứu = chim cỡ như chim sáo, lông đen đuôi dài, hay hót) 
 



 
Gọi Hồn (= Cầu Hồn) 
 
Đồng ở đây không phải là người có Căn Thờ, chỉ là Người thường, gọi là Người trần.   
Người trần nầy (thường là đàn bà) để cho Hồn (hay Âm hồn) của người chết nhập vào, được gọi 
là Cô Hồn, thường không gọi là Đồng Cốt.  Tùy theo Hồn của đồng nam hay đồng nữ chết mà 
phân chia ra Xác cậu và Xác cô.   
(Ngày nay, từ ngữ "Cô Hồn" được dùng cho một nghĩa khác.  Theo Việt Nam Đại Từ Điển, Cô 
Hồn là hồn người chết bơ vơ không được ai thờ cúng). 
 
 

 
(Cô Hồn) 
 
 
Theo Toan Ánh và Phan Kế Bính, Cô Hồn như là một nghề kiếm ăn.  Những nhà có người chết, 
thương xót nhớ tưởng muốn tìm cách gọi hồn (hay cầu hồn) người thân để hỏi han về cuộc sống 
ở cõi âm hay để hỏi han những bí mật mà người chết biết khi còn sống, thì thường hay mời Cô 
Hồn tới để gọi hồn về nhập.  Muốn gọi hồn người chết về phải cần đặt quẻ, và quẻ phải do người 
có vía lành đặt. 
Như vậy Cô Hồn phải gọi Hồn người chết ở cõi âm về rồi mới nhập vô mình được; khác với 
Đồng Cốt là Đồng Cốt có sẵn Thánh ở tại điện thờ. 
 
Người lành vía được kén đặt quẻ, đưa một cơi trầu và mấy đồng tiên; xưa là 100 đồng tiền kẽm.  
Món tiền này chính là món tiền thù lao cho Cô Hồn, ngày nay có thể là năm ba chục hay hơn nữa 
tùy theo Cô hồn.  Cô hồn thắp hương đặt lên cơi trầu đoạn bưng cơi trầu trong có đặt tiền quẻ, 
nâng ngang trán khấn hứa ông Chiêu bà Dì để hai vị linh thần nầy xuống âm phủ tìm hồn người 
đã chết về. 
Một lát sau âm hồn người chết về nhập vô Cô Hồn kể lể khóc lóc nói lại lúc lâm chung, tả oán 
cảnh tình ly biệt.  Lúc đó cha mẹ vợ con anh em xúm vào hỏi han Hồn.  Hồn người chết qua 
miệng của Cô Hồn sẽ tùy theo những câu hỏi mà trả lời, và tùy người hỏi mà nhận đúng cha mẹ 
vợ con anh em hay người khác trong gia đình.  Âm hồn cũng lại nói đúng được nguyên do tại sao 
chết, chết về bệnh gì, chết ngày tháng nào, lúc an táng người nhà đã chọn theo thi hài những gì.  



Âm hồn lại cho người nhà biết hiện ở âm phủ đang làm gì và tình trạng ra sao.  Âm hồn muốn 
xin gì, người nhà sẽ cúng cho. 
Những câu Cô Hồn nói đúng đều được người nhà thưởng tiền và nếu có những câu sai thì Cô 
Hồn, thay lời âm hồn, sẽ nói (vì) quá đau đớn thương xót người sống nên âm hồn đã nhầm lẫn. 
Âm hồn nhập vào Cô Hồn một lát, sau khi được người nhà hỏi thăm đủ chuyện, thì thăng. 
 
Toan Ánh viết: 
 Thật ra Cô Hồn là người sành tâm lý, khi nói một câu mà thấy người nhà tỏ vẻ không 
đồng ý là Cô Hồn sửa chữa ngay.   
 Thí dụ khi được hỏi giờ chết của âm hồn, Cô Hồn nói: 
  Hồn rằng hồn chết ban ngày 
 Câu nói không được người nhà tán thưởng, Cô Hồn liền sửa: 
  Thương cha nhớ mẹ hồn rày thác đêm! 
 Các Cô Hồn có khi là người có mục tật (nhãn quan kém), không nhìn thấy gì nhưng rất 
thính tai, và dường như có để lục giác quan để biết khi nói lầm. 
 
Âm hồn có những điều kỵ: 
 Khi gọi hồn mà hiện diện của người có vía dữ thì âm hồn không nhập.  Khi Hồn đang nói 
chuyện với người mà có 1 người vía dữ bước vào thì lập tức Hồn thăng. 
 Hồn không lên nếu trong nhà có người lấy nồi đất úp vào đầu ông Táo hoặc có ai tinh 
nghịch bỏ muối vào bếp.  Tục cho rằng vì làm như vậy ông Chiêu bà Dì không hỏi han ông Táo 
được để đi tìm âm hồn về, như vậy làm sao hồn nhập được. 
 
(Hồn người sống nhập vào Cô Hồn) 
Có nhiều người muốn thử thách Cô Hồn, thay vì gọi Hồn người chết, người ta gọi Hồn người 
sống, những người vắng mặt và có khi cả những người có mặt.  Ấy thế mà hồn vẫn cứ nhập và 
vẫn cứ trả lời được những câu hỏi của mọi người, nhiều khi rất phù hợp với những việc đã xảy 
ra, hoặc tình trạng trong nhà.  Người ta bảo rằng đó là ông Chiêu bà Dì đã hỏi ông Táo nên biết 
rõ mọi việc trong nhà.  
 
 
Phụ Tiên 
 
Phụ Tiên cũng giống như Gọi Hồn chỉ khác ở đây là mời Bóng một vị Tiên nhập vào cốt Người 
trần, thay vì mời gọi Hồn người chết (âm hồn).  Tiên không phán truyền như âm hồn mà chỉ thảo 
thơ. 
 
Muốn Phụ Tiên phải tìm những nơi chùa chiền thanh vắng.  Người nào có việc cầu khẩn phải 
tắm rửa sạch sẽ, ăn chay một ngày rồi mua vàng hương trầu rượu bày lên một hương án đốt đèn, 
đốt hương lễ bái, khấn rồi mới Phụ Tiên. 
 
Trước chỗ án thờ có một mâm gạo.  Một người ngồi Đồng lấy khăn che kín mặt, tay cầm một cái 
bút bằng cành đào.  Người ta thường kén cành đào mọc về hướng Đông và bẻ cành đào vào buổi 
sáng.  Ngọn cành đào chấm xuống mâm gạo.  Một người cầm hương thư vào mặt và hai tay 
người ngồi Đồng.  Vài ba người khác đọc những văn sai để cầu Tiên lên hoặc ngâm những cổ 
thi.  Khi người ngồi Đồng bắt đầu đảo là Tiên sắp lên.  Lúc đó người ngồi Hầu đồng phải khấn 



khứa, tấu lạy, kêu van.  Thế là một lát sau bóng Tiên nhập vào người ngồi Đồng, có nghĩa là 
người ngồi Đồng có ngôn ngữ và hành động của Tiên. 
 
Người ngồi Đồng, đã được Tiên nhập nên tạm gọi là "Tiên", liền gõ bút (tức là cành đào) vào 
mâm gạo rồi bắt đầu viết trên mâm gạo.  Người hầu bút phải trông theo những chữ viết trên mâm 
gạo mà chép ra một tờ giấy.  Thường thường khi "Tiên" viết xong một bài thơ lại truyền cho 
những người hầu đồng ngâm lại cho "Tiên" nghe.  "Tiên" chỉ truyền phán bằng thơ viết trên 
mâm gạo, rồi người hầu đồng chép lại trên giấy. 
Thơ "Tiên" làm rất nhanh, như kiểu ứng khẩu hay ứng bút, không nghĩ ngợi gì.  Thường "Tiên" 
làm thơ nhưng cũng có khi làm ca phú hay tứ khúc. 
Lúc "Tiên" mới lên, bài thơ đầu tiên bao giờ cũng là bài thơ để tự xưng danh hiệu của mình như 
Lê Sơn Thánh mẫu, Quỷ Cốc Tiên ông, Vương Ngao Lão tổ...  Cũng có khi vị Tiên lên lại là Thi 
bá của thời trước như Lý Bạch. 
Sau khi xưng danh hiệu rồi, "Tiên" mới lần lượt làm tặng mỗi người Hầu đồng một bài thơ, trong 
bài thơ ẩn rõ sự hay dở của đương sự mà chỉ đương sự biết nếu đương sự hiểu thấu bài thơ. 
Có khi "Tiên" truyền lấy rượu uống.  Người Hầu đồng phải rót hỏa thang.  "Tiên" cầm bút chấm 
vào rượu đã là "Tiên" uống rồi. 
Có khi "Tiên" hứng đánh cờ truyền lấy bàn cờ; người Hầu đồng phải hầu cờ.  Mỗi khi muốn đi 
một nước cờ, "Tiên" chỉ cầm cành đào chỉ vào quân cờ và vạch nước đi.  Một người Hầu đồng 
khác phải nhắc quân cờ đi theo ý "Tiên". 
Có khi "Tiên" đòi xướng họa thơ với người Hầu đồng. 
 
Ai muốn xin điều gì, chữa bệnh cầu danh thì viết thơ phong kín mà kêu cầu, "Tiên" sẽ chỉ bảo. 
Ngày xưa, mỗi khoa thi học trò thường rủ nhau 5, 7 người phụ Tiên lên để hỏi về khoa cử.  
"Tiên" có khi lên rất lâu, nhưng có thăng sau khi chỉ giáng vài bài thơ. 
 
Phụ Tiên cũng như Gọi Hồn và Ngồi Đồng; thực hư hư thực chỉ duy người trong cuộc mới hiểu 
rõ.  
 
 
Thanh Đồng 
 
Thanh Đồng là người có căn số phải thờ Thánh Trần (Trần Hưng Đạo) rồi cũng có Căn Đồng tức 
là được Thánh nhập vào 
Ở đền thờ Thánh Trần, như đền Kiếp Bạc hay đền Bảo Lộc, trong dịp những ngày lễ hội; những 
Thanh Đồng đến hoặc thay mặt Thánh Trần (1) hoặc được Thánh nhập vào (2) để trị bệnh nhân 
bằng cách trừ tà ma nhập vào họ (làm họ bị bệnh). 
 
(1) 
Thanh Đồng đại diện Thánh Trần làm cho Người bệnh lên Đồng có tà ma (Phạm Nhan hay thủ 
hạ của nó) nhập vào để Thanh đồng trừ tà mà trị bệnh: 
 Những người nầy trong những ngày lễ hội tại đền Kiếp Bạc hoặc đền Bảo Lộc đều tới lễ 
và lên đồng bắt tà.  Tà đây là chỉ Phạm Nhan và bộ hạ của hắn.  Phạm Nhan nguyên là tướng của 
Mông Cổ bị Hưng Đạo vương giết. 
 Đàn bà sinh sản đau yếu hữu sinh vô dưỡng cho là mình bị Phạm Nhan ám; hoặc chồng 
trước hay vợ trước ghen tuông; hoặc bị tà ma trêu cợt, đem vàng bạc tới cửa điện lễ bái và kêu 



Thanh đồng khấn xin trừ tà.  (Phạm Nhan và bộ hạ cũng là tà ma, nhưng chúng sợ Thánh Trần 
Hưng Đạo và Thánh cũng có quyền lực trừ tất cả các tà ma khác). 
 Người có bệnh ngồi Đồng bịt khăn đỏ vào mặt.  Thanh đồng cầm hương thư trên mặt và 
tay người này, rồi niệm chú khấn nguyện.  Trong lúc đó cung văn đánh trống gõ phách ca những 
bài văn sai để ốp Đồng.  Bị thôi miên, người ngồi Đồng (người bệnh) lảo đảo, đó là lúc (hồn) tà 
ma nhập vào. 
 Thanh đồng liền ra oai quát hỏi người bệnh như tra tấn tù nhân.  Người bệnh đã lên đồng 
(có hồn tà ma nhập vào) liền cầm vồ đập vào đầu mình, hoặc cầm bàn vả vào mặt mình.  Đó là tà 
ma bị sự trừng phạt.  Rồi tà ma cung chiêu nhận tội, làm tờ cam kết không quấy nhiễu người 
bệnh nữa, trên tờ cam kết có in dấu tay của con tà.  Người ta bảo dấu tay trên tờ cam kết tuy 
người bệnh in vào, nhưng không phải là dấu của người bệnh, đó là dấu tay của con tà, so sánh 
với tay người bệnh khi hết bệnh thì không giống nhau.  Tờ cam kết có dấu ấn của Thanh đồng 
được trao cho người bệnh mang về dán ở đầu giường.  Nếu bị đau yếu trở lại thì lại mang vàng 
hương tới điện (Đền Thánh Trần) kêu, Thánh sẽ lại trị tội con tà. 
 

 
(Thanh Đồng) 
 
(2) 
Thanh Đồng được Thánh nhập vào để trấn Tà ma không cho hành người bệnh: 
 Cũng có khi bóng hay hồn tà ma không nhập (ốp) vào người bệnh, mà trái lại Thánh 
(Thánh Trần) lại nhập vào Thanh Đồng để ra oai với con tà cho sợ mà không dám quấy phá 
người bệnh.  Thanh đồng tự thắt cổ bằng lụa, nung đỏ lưỡi cày rồi xỏ chân vào, nấu dầu sôi uống 
rồi lại phun ra, nhai nắm hương đang cháy, lấy lình xiên mép, lấy dao rạch lưỡi...  Lúc rạch lưỡi, 
máu chảy được phun vào một tờ giấy để làm bùa gọi là dấu mặn.  Bùa này người bệnh đốt uống 
với tàn hương nước thải để trị tà, hoặc dùng để đeo, hay dán ở buồng ngủ để trấn áp tà ma. 
  
 
Thầy Pháp (= Phù Thủy) 
 
Theo Phan Kế Bính, Phù Thủy thường đêm khuya đến những nơi tha ma mộ địa đốt hương khấn 
khứa luyện phù phép để làm cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh của mình. 



Phù thủy có phép kỳ lạ sai khiến nỗi những âm hồn làm những việc của người trần nhưng phần 
nhiều làm về đêm.  Những âm hồn chịu sai khiến của Phù thủy gọi là âm binh. 
Thí dụ: 
 Sai âm binh tát nước. 
 Sai âm binh ném đá gạch vào nhà người khác. 
Những thầy phù thủy mỗi khi sai khiến âm binh xong phải có lễ khao binh, nếu không âm binh 
sẽ làm phản lại đánh trả thầy; và mỗi lần sai âm binh thầy phù thủy cần phải canh chừng đừng để 
trời sáng, phải thâu âm binh về trước khi mặt trời mọc.  Bị lộ thiên nghĩa là bị người trần trông 
thấy vào ban ngày, âm binh cũng đánh trả thầy. 
 
Những nhà có người chết vào giờ xấu hay sợ có trùng, tức là có tà ma đến làm hại phải nhờ thầy 
Phù thủy cho bùa dán trong quan tài hay yểm chung quanh huyệt cũng như ở trong nhà để trấn 
áp tà ma.  
 
Người đau ốm cho là tà ma làm, người nhà mời thầy Phù thủy đến để diệt ma.  Để diệt ma, ngoài 
việc dùng bùa, Phù thủy còn dùng Phụ trượng hay Phụ bạch xà. 
Phụ trượng nghĩa là niệm chú yểm phép vào cây trượng, cho người cầm đi khua khắp nhà để 
đuổi ma. 
Phụ Thần bạch xà thì dùng một con rắn bằng rơm rồi phù phép vào con rắn để rắn bò quanh nhà 
mà diệt tà ma.  Con rắn thường bò được là nhờ trong ruột có bộ phận cử động bằng máy, nhưng 
người quá tin cho là Phù thủy cao tay có phép lạ. 
Thầy Phù thủy còn có khi Phụ đồng chổi, đọc thần chú để cây chổi tự cử động được nhưng sự 
thật cây chổi cử động cũng chẳng khác chi con rắn bằng rơm bò quanh nhà.  Cây chổi quét sạch 
tà ma. 
 
Phù thủy lại có phép làm bùa yêu hay bùa mê.  Bùa yêu làm cho hai người ghét nhau phải 
thương nhau.  Bùa mê làm cho người tỉnh trở nên mê mẩn có khi hóa điên dại, phải có bùa giải 
mới hết. 
 
Những người có thân nhân quá vãng thương nhớ thường nhờ Phù thủy Phụ cành phan để mời 
Gọi Hồn người chết về nói chuyện. 
Phụ cành phan có nghĩa là có một Người trần còn sống cầm một cành tre, ngồi trước đàn, rồi 
thầy Phù thủy niệm chú phụ động để Hồn người chết nhập vào người trần nầy và có thể nói 
chuyện được với thân nhân và người khác.  Trong khi Phụ cành phan, cảnh trống chiêng gõ vang 
rền lẫn với tiếng đọc phép của thầy Phù thủy, thêm mùi hương ngạt ngào khiến người ngồi Đồng 
(cầm cành tre) nầy bị thôi miên có thể mê mẩn đi được. 
 
Có người cho rằng những thầy Phù thủy cao tay có thể bắt ấn phù phép niệm chú để cho Người 
sống xuống được âm phủ tìm giáp mặt người thân đã chết để trò chuyện.   
 
Tục ngữ có những câu về Thầy Pháp: 
 
 Ông thầy khoe ông thầy tốt, bà cốt cậy bà cốt hay. 
 
 Thầy đổ cho bóng, bóng đổ cho thầy. 
 



 Cao tay ấn. mới nhấn được nó. 
 
 Giữ như ông thầy giữ ấn. (= Giữ như giữ mả tổ). 
 
Thầy Pháp khác Thầy Cúng 
 Thầy Pháp = Phù Thủy = Người có phép thuật như kể trên. 
 Thầy Cúng = Người chuyên nghề cúng bái ma quỉ thần thánh. 
 
Đây là câu tục ngữ về Thầy Cúng: 
 
 Trơ trơ, như thủ lợn nhìn thầy. 
(Thủ lợn = đầu lợn, dùng làm đồ cúng lễ) 
 
 
Xin Thẻ (Xin Xăm) 
 
* 
Tại các đền miếu (và cả tại các chùa!) nữa thường có một hay nhiều ống Thẻ để thờ.  Mỗi ống có 
nhiều, thường có khoảng trăm Thẻ. 
Thẻ là mảnh tre mỏng, trên có mang một số, số này ăn với Quẻ Thẻ.  Thẻ còn được gọi là Xăm 
và Quẻ thẻ là Quẻ xăm. 
 
* 
Một Quẻ hay Quẻ thẻ là một bài thơ giáng bút trong lúc phụ đồng vị Thần linh (hay Thánh) thờ 
tại ngôi đền hoặc miếu có thẻ.  Bài thơ giáng bút được ghi chép lại và ghi số, số của bài thơ nầy 
được ghi vào Thẻ tre của ống thẻ. 
Thơ giáng bút ở đây khác với thơ giáng bút trong lúc Phụ tiên ở chỗ nó được chép lại và dùng để 
ứng vào những người xin thẻ về sau; còn bài thơ trong lúc Phụ tiên thì chỉ hợp với người hầu 
đồng lúc đang lên. 
Mỗi bài thơ giáng bút đều được khắc in với số đã ghi để phát cho người xin thẻ. 
 
Trong Quẻ thẻ ngoài bài thơ còn có mấy chữ đề là Triệu gì.  Triệu tức là cái điềm ứng với Quẻ 
thẻ.   
Thí dụ: Triệu "Tướng quân đắc thắng", triệu "Vạn vật phùng xuân", hoặc triệu "Du thuyền ngộ 
vũ".   
Có triệu xấu, có triệu tốt.  Triệu chỉ những nét đại cương về Quẻ thẻ.   
 Triệu "Tướng quân đắc thắng" là triệu tốt, và ứng vào người xin được thẻ nầy như một vị 
tướng quân thắng trận.   
 Trái lại triệu "Du thuyền ngộ vũ", tức là đi chơi thuyền gặp mưa, là triệu xấu. 
Mỗi quẻ có triệu riêng, không quẻ nào giống quẻ nào. 
Thường thường trong ống Thẻ 100 Quẻ có độ: 
 10 triệu "thật tốt" mang hai chữ "đại cát" hoặc "thượng thượng". 
 20 triệu "tốt vừa" mang chữ "cát" hoặc chữ "thượng". 
 10 triệu thật xấu mang hai chữ "hạ hạ". 
 20 triệu "xấu vừa" mang chữ "hạ". 
 40 triệu mang chữ "trung bình", tức là triệu "không xấu không tốt". 



 
Như trên đã nói, mỗi Quẻ thẻ có một bài thơ.  Bài thơ này tổng đoán việc cát hung, tùy theo 
Triệu ghi ở đầu quẻ thẻ. 
Dưới bài thơ lại phân ra từng Mục với lời giải: bản mệnh, mưu vọng, cầu tài, hành nhân, thất vật, 
lục giáp, quan trạng, bệnh tật... 
Lời giải của mỗi Mục hoặc là văn xuôi, hoặc có khi lại là một bài thơ riêng. 
Cuối cùng ở Quẻ thẻ là Lời chú giải chung theo ý nghĩa của bài thơ tổng đoán trên. 
 
* 
Muốn xin Thẻ trước hết phải quì khấn trước bàn thờ, khấn rõ tên tuổi, sinh quán, trú quán, và 
muốn xin quẻ Thẻ về việc gì.  Khấn xong thì lễ "bốn rưỡi"; ngày nay người ta vái 5 vái dài, 3 vái 
ngắn.  Lễ hoặc vái xong, người xin thẻ xốc ống thẻ cho có 1 chiếc thẻ vọt ra thì thôi.  Trong 
trường hợp có nhiều chiếc thẻ cùng vọt ra một lúc, người xin thẻ phải khấn lễ lại và lại xốc ống 
thẻ cho đến được 1 chiếc thẻ vọt ra ngoài ống thẻ. 
 

 
(Thẻ)                                                                  (Xin Thẻ = Xin Xâm) 
 
Tại Miền Nam, sau khi được Quẻ thẻ rồi, người xin được thẻ còn xin thêm một Đài Âm Dương 
bằng hai đồng tiền hoặc bằng hai con keo hình mặt trăng lưỡi liềm.  Hai con keo đều có 1 mặt 
phẳng và 1 mặt vồng lên khum khum, coi như 1 một mặt sấp 1 mặt ngửa.   
Nếu Đài Âm Dương ứng theo lời xin nhất âm nhất dương, tức là quẻ thẻ của đương sự đã được 
Thần linh chiếu theo việc cát hung vận về đương sự mà ứng như vậy. 
 
* 
Khi có được một chiếc Thẻ "văng" ra ngoài, khỏi hộp thẻ và khi Đài Âm Dương đã ứng cho Quẻ 
đó, người xin thẻ đọc số thứ tự ghi trên chiếc thẻ, rồi ra xin một Quẻ thẻ từ người thủ từ hoặc 
ban quản trị nơi thờ tự.  Quẻ thẻ có in sẵn theo số đã đọc trên chiếc Thẻ.  Có nơi người lấy thẻ 
phải trả tiền giấy in, có nơi thẻ được phát không cho khách tới lễ bái xin thẻ.   
Về đài âm dương, có người xin trước và khi có được nhất âm nhất dương mới xin quẻ sau. 
Trong trường hợp keo âm dương đầu tiên không được, người ta thường khấn khứa xin lại, và như 
thế cho tới lần thứ ba, nếu vẫn không được nhất âm nhất dương thì người ta sẽ thôi.  Hôm đó 
Thần linh không ứng cho đương sự. 
 
Xin được Quẻ thẻ rồi, đương sự phải nhờ người đoán, vì nhiều khi bài thơ tổng đoán cũng như 
các lời chú giải, nghĩa không được rõ ràng, chỉ những người đoán quẻ thẻ mới hiểu.  Tại trước 



cửa các nơi thừa tự thường có những ông thầy ngồi xem số đoán thẻ.  Mỗi Quẻ thẻ đoán xong, 
khách đi lễ thường trả cho người đoán một món tiền thù lao nhỏ. 
 
* 
Theo lời các cụ thì trước đây, mỗi Quẻ thẻ bao giờ cũng là một bài thơ giáng bút Hán tự.  Số 
người đọc được chữ Hán giờ đây không có nhiều nên tại các nơi thờ tự, ban quản trị hay những 
người có trách nhiệm đã thuê người diễn nôm và diễn nghĩa những Quẻ thẻ, cho in sang chữ 
quốc ngữ, và có khi còn kèm cả chữ Hán. 
Tại những nơi thờ tự mới lập gần đây, người ta không xin được Thần linh giáng bút thì người 
ta thuê hoặc nhờ soạn sẵn một số Quẻ thẻ, có hay có dở, có trung bình với lời chú giải; rồi làm lễ 
cầu Thần linh xin cho mỗi quẻ một số bằng cách rút thăm.  Có bao nhiêu quẻ thì người ta viết 
từng ấy số, mỗi số trên thanh tre hoặc một mảnh giấy, đoạn người ta khấn vái để rút ra một số 
cho mỗi thẻ. 
 
 

 
(Quẻ thẻ) 
 
 
* 
Đầu năm, các thiện nam tín nữ đi lễ thường xin quẻ thẻ để xem vận mệnh hay dở quanh năm của 
mình.  Các thí sinh đi thi, các người buôn bán làm ăn, các người có thân nhân đau ốm cũng 
thường xin Thẻ để tìm hiểu kết quả trước. 
Ngày nay ở Sài Gòn, về dịp đầu năm cũng như trong những ngày tuần tiết, người ta kéo nhau đi 
lễ và xin thẻ rất đông tại các đền như tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, đền Hưng Đạo Vương, đền 
Sòng sơn thờ Liễu Hạnh Công chúa (ở đường Trương Minh Giảng), đền Hai Bà Trưng (ở Gia 
Định). 
 
* 
Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt là nơi dân chúng hay đến xin Thẻ nhưng chính Tả Quân Lê Văn 
Duyệt còn bị kết tội vì một Quẻ Thẻ. 
 
Năm 1835, sau khi dẹp xong loạn Lê Văn Khôi (con nuôi của ông Lê Văn Duyệt), vua Minh 
Mạng cho Nội Các định tội ông Lê Văn Duyệt (đã qua đời trước đó).  Nội các đứng đầu là ông 



Hà Tôn Quyền và ông Nguyễn Tri Phương tìm thấy 9 tội phản nghịch của ông Lê Văn Duyệt, 
trong đó có 2 tội như sau: 
 Một là: “Mộ” tiếm gọi là “Lăng” (điều nầy cũng đúng vì tới bây giờ chúng ta vẫn gọi là 
Lăng Ông Bà Chiểu?).  Lăng chỉ dùng để gọi cho mồ mã của Vua mà thôi! 
 Hai là: Lúc sinh tiền tự xưng là xin được quẻ thẻ có 4 câu thơ: 
 
  Tá Hán tranh tiên chư Hán tướng 
  Phù Chu ninh hậu thập Chu thần 
  Tha niên tái ngộ Trần Kiều sự (*) 
  Nhất đán hoàng bào bất thử thân 
   
 (Trần Trọng Kim dịch) 
  Giúp Hán há thua cùng tướng Hán 
  Phò Chu nào kém bọn tôi Chu 
  Trần Kiều nếu gặp cơn binh biến 
  Mảnh áo hoàng bào dễ ép nhau? 
 
(*) Chú thích: 
 Trần Kiều là nơi xảy ra cuộc binh biến.  Sau khi vua nhà Hậu Chu là Sài Vinh chết, con 
là Cung Đế lên ngôi còn nhỏ tuổi.   Quân Khiết Đan của nước Liêu ở phương Bắc sắp tấn công.  
Quân đội khoát áo hoàng bào vào người Tướng quân Triệu Khuông Dẫn và tôn ông nầy lên làm 
vua, truất phế Chu Cung Đế, lập nên nhà Tống.  Quẻ ám chỉ ông Lê Văn Duyệt là Triệu Khuông 
Dẫn và vua Minh Mạng là vua Cung Đế của nhà Hậu Chu. 
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