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Cẩm Thanh là một xã vùng ven 

biển, nằm cách Trung tâm thành phố 
Hội An chừng 3km về phía Đông 
Nam, có tổng diện tích tự nhiên 
895,43ha, chia thành 8 thôn. Bốn bề 
là sông nước, phía Đông giáp với 
phường Cửa Đại bởi sông Ba Chươm, 
phía Tây và phía Bắc giáp phường 
Cẩm Châu và phường Cẩm Nam bởi 
sông Đò, phía Nam giáp huyện Duy 
Xuyên bởi hạ lưu sông Thu Bồn. Địa 
hình Cẩm Thanh thuộc dạng địa hình 
ven biển, bị chia cắt bởi hệ thống 
sông rạch chằng chịt và là vùng đất 
nằm giữa nơi hợp lưu của hạ nguồn 
sông Thu Bồn, Đế Võng, Trường 
Giang. Với vùng đất bốn bề sông 
nước, Cẩm Thanh từ lâu hình thành 
nên các làng làm nghề ngư nghiệp, 
sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên 
sông, lạch hay ngoài vùng biển khơi. 
Từ đó hình thành nên các xóm, thôn 
chuyên hành nghề trên sông, biển và 
thôn Vạn Lăng là một trong những 
thôn thể hiện đặc điểm địa bàn, dân 
cư, nghề nghiệp của làng câu, vạn 
chài từ xưa đến nay. Và ngư nghiệp 
cũng là một trong những ngành nghề 
kiếm sống chính tại nơi đây. Những 
ngư dân sau chuyến đánh bắt xa bờ là 
thời gian nghĩ ngơi để chuẩn bị cho 
những chuyến ra khơi tiếp theo, 
thường những lúc rảnh rỗi là thời 
gian tụ họp nhâm nhi những chén 
rượu đào, cùng kể nhau nghe chuyện 
đời chuyện người, nghêu ngao những 
câu hát, câu hò bất chợt không có sự 
chuẩn bị từ trước, bên cạnh đó là 

những lối đối đáp đầy ngẫu hứng tạo 
không khí vui tươi, thoải mái sau 
những ngày lênh đênh trên biển cả để 
tìm kế mưu sinh. Và dường như chất 
nghệ sĩ thấm sâu vào trong lòng mỗi 
ngư dân nơi đây, và một người tôi 
muốn nhắc đến trong bài viết này là 
một lão ngư dân “mê nghệ thuật” trở 
nên nổi tiếng không chỉ ở làng chài 
mà cả Tỉnh, vùng ven lân cận đều 
biết đến. Đến thôn Vạn Lăng xã Cẩm 
Thanh, hỏi ông Ba Đúng thì từ người 
nhỏ tuổi đến người lớn tuổi ai ai cũng 
biết và chỉ rành rọt đường vào nhà 
ông. Ông nổi tiếng không chỉ vì tài 
hát hò khoan kiến tại (Kiến tại là lối 
hát ứng khẩu, hát ngang đối đáp 
ngay những sự kiện, tình huống xảy 
ra tại chỗ chứ không có chuẩn bị 
trước) mà còn vì niềm đam mê với 
môn nghệ thuật bả trạo đặc trưng của 
ngư dân vùng sông nước. Ông Ba 
Đúng tên thật Phạm Đúng sinh ra và 
lớn lên ở vùng sông nước Cẩm 
Thanh. Từ nhỏ Ông đã gắn bó với 
nghề biển cũng như các hoạt động lễ 
hội đặc trưng của người dân miền 
biển và những câu hát hò khoan, bả 
trạo đã ngấm trong ông từ khi nào 
cũng không rõ.  

Ông Đúng cho biết, với bộ môn 
hát hò khoan kiến tại ông bắt đầu biết 
hát từ năm 20 tuổi nhưng thời điểm 
đó khả năng sáng tạo câu hát của ông 
còn hạn chế. Với một người không 
qua trường lớp đào tạo nào, điều kiện 
để phát triển tài năng nghệ thuật của 
mình cũng không có, nhưng với khả 
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năng thiên bẩm của mình cộng với 
niềm đam mê thật sự mà dần theo 
thời gian khả năng hát của Ông uyển 
chuyển, linh hoạt, các câu hát được 
mở rộng hơn, ông có thể kiến tại mọi 
lúc mọi nơi, trong mọi tình huống 
như theo ông nói là “xuất khẩu thành 
thơ” và không theo một bài vở nào có 
sẵn mà tự nghĩ ra trong mọi hoàn 
cảnh, tình huống. Chính vì lẽ đó mà 
ông không có ghi chép lại những bài 
hát nào cho mình, bởi theo ông hát 
theo tình huống chứ nếu ngồi ghi lại 
thì khả năng sáng tạo trong ông sẽ 
không đạt yêu cầu và gần như khó có 
thể nghĩ ra được bởi hò khoan đối 
đáp phải trong hoàn cảnh cụ thể cần 
hai người trở lên tạo tình huống để có 
thể hát được. Thường trong hát hò 
khoan tập trung vào các thành phần 
như huê tình (hát về chồng vợ), nhơn 
ngãi (hát về bạn bè), hát về tình yêu 
lứa đôi nên cần phải là cặp nam nữ 
mới có thể đối đáp và tạo môi trường 
cho người hát có thể truyền đạt được 
tâm tư, tình cảm, sự mong muốn của 
mình đến với đối phương.  

Ngoài tài hát hò khoan kiến tại 
ông còn có một tài khác đó là hát bả 
trạo. Ông đã gắn bó với nghề này 15 
năm và thường phục vụ trong nghi 
thức lễ cúng cá Ông tại các vạn chài 
hoặc có khi biểu biễn phục vụ cho 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại 
các huyện thị trong tỉnh như Điện 
Bàn, Tân Hiệp, Chu Lai, Thăng 
Bình… và các vùng lân cận. Người 
thầy đầu tiên truyền dạy lại cho Ông 
đó là Ông Nguyễn Mè, cũng là người 
ở Cẩm Thanh. Ông Mè là người gắn 
bó rất lâu với bộ môn này và tỉ mỉ ghi 
chép lại từng câu hát để truyền lại 

cho con cháu. Với năng khiếu sẵn có 
nên ông Đúng nắm bắt rất nhanh, 
cộng với giọng hát to khỏe nên việc 
xử lý các câu hát một cách điêu luyện 
mà không cần phải tập luyện nhiều. 
Ban đầu chỉ làm con trạo có nhiệm vụ 
diễn cảnh chèo thuyền, hát những câu 
hát đơn giản bằng làn điệu dân ca, hò 
khoan và Ông nhanh chóng được giao 
cho nhiệm vụ ở vị trí quan trọng làm 
tổng thương, tổng lái hoặc tổng chèo. 

Thời gian trôi qua, Ba Đúng 
không còn sức khỏe để đi biển nữa 
nên ông chuyển sang đi hát bả trạo 
trong các lễ cúng và hát hò khoan 
kiến tại phục vụ khách du lịch vào 
ngày 14 âm lịch hàng tháng trên sông 
Hoài thơ mộng. Bây giờ tuổi đã 64 
nhưng giọng hát của ông vẫn to khỏe 
như ngày nào. Mỗi lần nói về hát hò 
khoan hay bả trạo dường như ông 
quên hết mọi thứ xung quanh rồi 
ngẫu hứng hát một vài đoạn cho mọi 
người thưởng thức. Có lẽ hai bộ môn 
nghệ thuật này đã thấm sâu vào trong 
tâm trí của Ông và những gì thuộc về 
hò khoan, bả trạo được ông nâng niu 
giữ gìn như báu vật của mình.  

Ông tham gia rất nhiều hội thi 
hát hò khoan được tổ chức trong và 
ngoài tỉnh, đạt nhiều thành tích cao 
trong các hội thi và nhiều bằng khen 
được chính quyền địa phương trao 
tặng cho những đóng góp của Ông 
trong phong trào giữ gìn và phát huy 
di sản văn hóa truyền thống mà cha 
ông đã để lại. 

Tuy nhiên, Ông tâm sự, những 
người hát bả trạo như ông không còn 
được mấy người, trong khi lớp trẻ 
trong làng không mấy ai mặn mà với 
loại hình nghệ thuật này, chính vì lẽ 
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đó Ông thường phải về các làng ven 
biển lân cận như Tân Hiệp, Bình 
Minh - Thăng Bình, Điện Bàn, Đà 
Nẵng… để đào tạo cho đội bả trạo 
của các thôn này, với mong muốn 
truyền lại văn hóa truyền thống của 
cha ông, truyền những kinh nghiệm, 
hiểu biết và cũng để thỏa mãn niềm 
đam mê của mình. 

Có thể nói rằng với tâm huyết 
mong muốn gìn giữ lại vốn văn hóa 
truyền thống của thế hệ đi trước, 
những đóng góp của Ông cho loại 
hình nghệ thuật này là đáng trân 
trọng, thiết nghĩ các nhà quản lý 
trong lĩnh vực văn hóa xã hội có 
chính sách đãi ngộ, vinh danh những 
con người như ông để từ đó có hướng 
bảo tồn và phát huy hiệu quả trong 
tương lai♦ 
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