
   

 
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 

******** 

 

 
 

 
 

NGUYỄN THỊ THANH MAI 
 

 

 

 

LÝ NAM ĐẾ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 

CỦA CƯ DÂN VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ 

 
 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
     

 

HÀ NỘI, 2017 
  



   

 
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 

******** 

 

 
 

 

NGUYỄN THỊ THANH MAI 
 

 

 

 

LÝ NAM ĐẾ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 

CỦA CƯ DÂN VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ 

 

 

 

Chuyên ngành: Văn hóa học  

Mã số: 62310640 

 
 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC 

 

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Ngô Đức Thịnh 

 2. PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức 

 
          
 

 

HÀ NỘI,  2017 



   

LỜI CAM ĐOAN 

Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tác giả dưới sự hướng 

dẫn khoa học của GS.TS. Ngô Đức Thịnh và PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức. Các kết 

quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án là trung thực, không sao chép từ bất kỳ 

một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào.Việc tham khảo các tài liệu đã được 

trích dẫn và ghi nguồn theo đúng quy định.  

 

Tác giả luận án 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai 



  1 

MỤC LỤC 

 

LỜI CAM ĐOAN 

MỤC LỤC .................................................................................................................... 1 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. 2 

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ ............................................................................ 3 

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 4 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI 

QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ........................................................................ 13 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..................................................................... 13 

1.2. Cơ sở lý luận ................................................................................................... 28 

1.3. Không gian văn hóa vùng châu thổ Bắc Bộ với việc phụng thờ Lý Nam Đế. .... 42 

Tiểu kết .................................................................................................................. 48 

Chƣơng 2: VIỆC PHỤNG THỜ LÝ NAM ĐẾ TỪ TRUYỀN THUYẾT, THẦN TÍCH 

ĐẾN DI TÍCH VÀ LỄ HỘI ....................................................................................... 49 

2.1. Truyền thuyết, thần tích về Lý Nam Đế ......................................................... 49 

2.2. Hệ thống di tích thờ Lý Nam Đế .................................................................... 59 

2.3. Lễ hội thờ Lý Nam Đế .................................................................................... 68 

Tiểu kết .................................................................................................................. 77 

Chƣơng 3: VAI TRÒ CỦA VIỆC PHỤNG THỜ LÝ NAM ĐẾ TRONG ĐỜI SỐNG 

VĂN HÓA CỦA CƢ DÂN VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ ............................................. 78 

3.1. Vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối với chủ thể và nhu cầu văn hóa . 78 

3.2. Vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối với các hoạt động văn hóa ............. 94 

3.3. Vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối với các sản phẩm văn hóa ........... 109 

Tiểu kết ................................................................................................................ 115 

Chƣơng 4: XU HƢỚNG PHỤNG THỜ LÝ NAM ĐẾ TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN 

NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ...................................................................... 117 

4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phụng thờ Lý Nam Đế hiện nay ................. 117 

4.2. Xu hướng vận động và biến đổi của việc phụng thờ Lý Nam Đế ................ 123 

4.3. Việc phụng thờ Lý Nam Đế trong tương quan với tín ngưỡng thờ anh hùng 

dân tộc của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ .................................................... 141 

4.4. Việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa hiện nay: những vấn đề 

đặt ra .................................................................................................................... 146 

Tiểu kết ................................................................................................................ 151 

KẾT LUẬN .............................................................................................................. 153 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

LUẬN ÁN  ............................................................................................................... 156 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 157 

PHỤ LỤC ................................................................................................................. 169 
 

  



  2 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt  Chữ viết đầy đủ 

BBPV : Biên bản phỏng vấn 

CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

CTQG  : Chính trị Quốc gia 

DSVH : Di sản Văn hóa 

ĐSVH : Đời sống văn hóa 

ĐTH : Đô thị hóa 

GS : Giáo sư 

GS.TS : Giáo sư, Tiến sĩ 

HN : Hà Nội 

KHXH : Khoa học Xã hội 

NCS : Nghiên cứu sinh 

Nxb : Nhà xuất bản 

PGS : Phó giáo sư 

PGS.TS : Phó giáo sư, Tiến sĩ 

PL : Phụ lục 

TLPV :  

Tp : Thành phố 

Tr : Trang 

Tr.CN : Trước Công nguyên 

TS : Tiến sĩ 

UBND : Ủy ban nhân dân 

VHTT : Văn hóa Thông tin 



  3 

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ 

Stt Nội dung bảng thống kê Trang 

1 Bảng 3.1: Thành phần, nghề nghiệp người dân tham dự lễ hội thờ 

Lý Nam Đế 

82 

2 Bảng 3.2: Thống kê tần số người đến các di tích thờ Lý Nam Đế 83 

3 Bảng 3.3: Mục đích công đức của người dân khi tham dự lễ hội 99 

4 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ thể hiện sự linh ứng khi thực hành các nghi lễ 

thờ  Lý Nam Đế       

81 

5 Biểu đồ 3.2: So sánh về tỷ lệ nam/nữ đi lễ Lý Nam Đế 85 

6 Biểu đồ 3.3: Nhu cầu của cộng đồng khi đến lễ tại di tích thờ Lý 

Nam Đế 

86 

7 Biểu đồ 3.4: Vai trò của Lý Nam Đế trong đời sống tâm linh của cư 

dân vùng châu thổ Bắc Bộ 

89 

8 Biểu đồ 3.5: Tần suất tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế 95 

9 Biểu đồ 3.6: Hình thức đi lễ của người dân 106 

 



  4 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Những năm gần đây, trong tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất 

nước, với xu hướng quay về cội nguồn nhằm bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, không 

khí sôi nổi của các hoạt động của nhiều tầng lớp dân cư trên mọi miền đất nước (như 

tổ chức lễ hội, trùng tu tôn tạo di tích…) đang trở thành một hiện tượng văn hoá thu 

hút sự quan tâm đặc biệt của giới nghiên cứu. Bên cạnh các hình thức tín ngưỡng 

đang được phục hồi và ngày càng phát triển mạnh mẽ như: thờ cúng tổ tiên, thờ thành 

hoàng, thờ Mẫu… vẫn luôn 

văn hóa của cộng đồng. Có thể nói, đây là một hiện tượng văn hóa đặc 

sắc - nét văn hoá truyền thống đặc thù của người Việt, phù hợp với truyền thống yêu 

nước, đạo l  “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Với triết l  “sinh vi danh tướng, 

tử vi thần”, h người đã , 

 với lòng ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc. Do 

đó, tìm hiểu về sự hình thành và vận động của hiện tượng văn hoá tín ngưỡng này 

trong đời sống hôm nay là một việc làm cần thiết và  nghĩa. 

1.2. Cùng với nhiều  như 

Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… Nam Đế -

 đó. Chính vì vậy, Ông đã được người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ ngưỡng 

mộ, phụng thờ. Lý Nam Đế đã trở thành một trong những phúc thần của người Việt, 

chiếm vị trí nhất định trong đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân vùng châu thổ 

Bắc Bộ. Ông được thờ cúng ở nhiều nơi với tư cách là người anh hùng dân tộc, vị 

thành hoàng làng, vị thần/thánh với những đóng góp và ảnh hưởng khác nhau. Tuy 

nhiên, nếu như góc độ L  Nam Đế - một vị tướng tài trong lịch sử được các nhà sử 

học chú trọng nghiên cứu và ghi chép một cách trân trọng trong chính sử thì L  

Nam Đế với tư cách một vị thần/thánh, một nhân vật với nhiều yếu tố huyền thoại 
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trong đời sống văn hoá cộng đồng lại là một lĩnh vực hầu như vẫn còn để trống, 

chưa được lưu tâm nghiên cứu. Những công trình nghiên cứu đi trước chưa phản 

ánh được toàn diện sinh hoạt tín ngưỡng này một cách hệ thống, tổng thể mà mới 

chỉ nhìn nhận nó như một hiện tượng văn hoá riêng lẻ. Như vậy, cần có một công 

trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về việc phụng thờ Lý Nam Đế, tìm hiểu 

vai trò cũng như quá trình vận động, biến đổi của hiện tượng văn hoá này trong đời 

sống văn hóa từ xưa đến nay, trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên - kinh tế - 

xã hội tại vùng đất mà nó tồn tại cũng như cơ sở văn hóa xã hội – lịch sử cho sự 

hình thành, tồn tại và phát triển của tín ngưỡng này.   

1.3. Nghiên cứu về ế và ảnh hưởng của việc phụng thờ Ông trong 

đời sống văn hoá của người Việt ở Bắc Bộ là mảng đề tài mà NCS đã quan tâm từ 

nhiều năm nay, đã có những nghiên cứu bước đầu trong luận văn thạc sĩ và một số 

bài viết đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Quá trình nghiên cứu đã gợi 

mở cho NCS nhiều băn khoăn, suy ngẫm. Với những vấn đề còn bỏ ngỏ, việc tiếp 

tục triển khai đề tài này sẽ là cơ hội cho NCS được mở rộng, phát triển chuyên sâu 

hơn đề tài mình tâm huyết với hy vọng sẽ làm rõ về hình tượng người anh hùng dân 

tộc Lý Nam Đế qua các tài liệu folklore (truyền thuyết, thần tích…) và sức sống của 

nhân vật trong tâm thức dân gian (lễ hội, phong tục…), góp phần hiểu thêm về một 

vị vua mà thời gian đã làm cho mờ ảo đi nhiều, để từ đó biết trân trọng và giữ gìn 

những giá trị lịch sử văn hóa mà cha ông để lại. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là nghiên cứu về vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế 

(hay còn gọi là tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế) trong đời sống văn hóa của cư dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ; nhìn nhận xu hướng vận động và biến đổi của hiện tượng văn hóa tín 

ngưỡng này trong đời sống văn hóa đương đại; trên cơ sở đó đặt ra những vấn đề 

nhằm giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của việc phụng thờ Lý Nam Đế 

trong bối cảnh xã hội hiện nay. 
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Với mục đích nghiên cứu trên, luận án đặt ra câu hỏi nghiên cứu chính là: 

Thứ nhất, tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế có vai trò như thế nào đối với đời sống 

văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ xưa và nay? 

Thứ hai, tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế sẽ vận động và biến đổi ra sao trong bối 

cảnh đời sống hiện nay?  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ mục đích nghiên cứu trên, luận án đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu như sau: 

- Tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài, nghiên cứu cơ sở lý luận về 

“đời sống văn hóa” và xác định lý thuyết nghiên cứu làm cơ sở để triển khai nội 

dung luận án.  

-  Nhận diện việc phụng thờ Lý Nam Đế ở vùng châu thổ Bắc Bộ thông qua 

các thành tố: truyền thuyết/thần tích, di tích và lễ hội  

- Phân tích, làm rõ vị trí, vai trò và sự ảnh hưởng của việc phụng thờ Lý Nam 

Đế trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. 

- Bàn luận và nhìn nhận về việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống đương 

đại trên những phương diện: những yếu tố tác động tới việc phụng thờ Lý Nam Đế; 

xu hướng vận động và biến đổi việc phụng thờ này; việc phụng thờ Lý Nam Đế 

trong tương quan với tín tín ngưỡng thờ các anh hùng dân tộc của người Việt vùng 

châu thổ Bắc B; đặt ra những vấn đề nhằm giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn 

hóa của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong bối cảnh xã hội hiện nay. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án được xác định là: tín ngưỡng thờ Lý Nam 

Đế và vai trò của tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế đối với đời sống văn hóa của cư dân 

vùng châu thổ Bắc Bộ. Khi tiếp cận nghiên cứu đối tượng trên, NCS sẽ không chú ý 

nhiều tới khía cạnh Lý Nam Đế là một nhân vật lịch sử mà chủ yếu nhìn nhận Ông 
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như một nhân thần được phụng thờ trong tâm thức dân gian gắn liền với các thành 

tố truyền thuyết, thần tích – di tích – lễ hội và phong tục thờ cúng.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

* Phạm vi không gian: Không gian nghiên cứu là toàn vùng châu thổ Bắc 

Bộ, trong đó NCS tập trung nghiên cứu, tìm hiểu hai địa bàn có nhiều địa danh lịch 

sử và nhiều truyền thuyết/thần tích, lễ hội gắn liền với sự nghiệp dựng nước Vạn 

Xuân của Lý Nam Đế là Hà Nội và Thái Bình, trong đó các địa điểm chính được lựa 

chọn khảo sát và phát phiếu điều tra: làng Giang Xá, làng Lưu Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức; làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội); làng An 

Để, Phương Tảo, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư; làng Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện 

Hưng Hà; làng Thượng Hộ, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư; làng Tử Các, xã Thái Hòa, 

huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). 

Ngoài ra luận án mở rộng khảo sát, tìm hiểu một số di tích, lễ hội khác có thờ 

phụng Lý Nam Đế để nghiên cứu đối chứng nhằm tìm ra những giá trị tương đồng và 

khác biệt: thôn Cổ Pháp, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), huyện Lập Thạch (Vĩnh 

Phúc), huyện Tam Nông (Phú Thọ), … 

* Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu sự hình thành, tạo dựng 

truyền thống và sáng tạo các di sản văn hóa, những ảnh hưởng của việc phụng thờ Lý 

Nam Đế từ xưa cho đến nay, tuy nhiên sẽ tập trung hơn vào khoảng thời gian từ năm 

1986 trong bối cảnh khi các chính sách của Nhà nước về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng 

có nhiều thay đổi, dưới sự tác động của quá trình đô thị hóa, sự hội nhập kinh tế của đất 

nước nhằm nhìn nhận xu hướng vận động và biến đổi của tín ngưỡng này.  

4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án 

4.1. Từ góc độ phương pháp ngành, luận án tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ 

góc độ văn hóa học. Dựa theo quan điểm của các nhà lý thuyết cấu trúc - chức năng 

Bronislaw Malinowski, Radcliffe-Brown luận án sẽ tiếp cận tín ngưỡng thờ Lý Nam 

Đế theo hướng tìm hiểu vai trò, ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn hóa của 

cộng đồng cư dân; phân tích xu hướng vận động và biến đổi của tín ngưỡng này 
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trong bối cảnh đương đại. Bên cạnh đó, luận án cũng sử dụng phối hợp với các cách 

tiếp cận khác để có cái nhìn liên ngành, như: dân tộc học, tâm lý học, văn học dân 

gian, xã hội học… 

4.2. Ở góc độ phương pháp tiến hành cụ thể, luận án đã sử dụng một số 

phương pháp chính: 

Phương pháp tập hợp và phân tích tài liệu thứ cấp: tập hợp và nghiên cứu 

những tài liệu thứ cấp, bao gồm những tư liệu, tài liệu, sách báo, các công trình 

nghiên cứu đã được in ấn, xuất bản và hiện đang được lưu giữ tại các kho thư viện, 

như các tư liệu lịch sử trong thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc viết về Lý Nam 

Đế và vương triều Tiền Lý trong tiến trình lịch sử dân tộc; các tài liệu nghiên cứu, 

bàn luận về quê hương Ông, các truyền thuyết/thần tích, hệ thống di tích và nghi 

thức thờ cúng...Những tư liệu này giúp NCS có một cái nhìn tổng thể về nhân vật 

được phụng thờ, thấy rõ những cống hiến to lớn củ ế trong lịch sử dân 

tộc; về địa bàn phân bố di tích thờ Lý Nam Đế; những tác động của nền kinh tế thị 

trường vào lễ hội tín ngưỡng...trên cơ sở đó lên kế hoạch chi tiết cho việc đi khảo 

sát thực địa tại địa bàn nghiên cứu. Đồng thời kế thừa và vận dụng quan điểm 

nghiên cứu của những người đi trước vào trong quá trình triển khai, nghiên cứu 

những nhìn nhận mới, cách tiếp cận mới trong luận án. 

Phương pháp quan sát tham dự: đây là phương pháp đã được NCS sử dụng 

trong quá trình khảo sát thực tế tại địa phương để có được những tư liệu chân thực, 

phản ánh đúng thực trạng vấn đề nghiên cứu có sự trải nghiệm thực tế. Chính vì vậy 

trong suốt thời gian nghiên cứu từ năm 2012 đến 2015 tác giả luận án đã tiến hành 

nhiều đợt khảo sát khác nhau. Trong những đợt khảo sát đầu tiên để tiếp cận và có 

những nhận định tổng quan về địa bàn nghiên cứu, NCS sử dụng phương pháp 

chính là phương pháp quan sát (quan sát cảnh quan, không gian làng, đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân…). Những đợt khảo sát tiếp theo, NCS tiếp tục 

quan sát, tham dự mô tả và trao đổi với người dân ở các làng xã để thu thập thông 

tin tư liệu chủ yếu trên một số phương diện: truyền thuyết/thần tích, di tích và lễ 

hội. Đặc biệt vào đúng dịp lễ hội, NCS quan sát toàn bộ tiến trình của lễ hội, các 
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hoạt động sửa sang, trang trí tại đình, đền, các ngõ xóm, đình làng và trực tiếp tham 

dự vào một số cuộc họp bàn để chuẩn bị cho lễ hội, tham dự các công việc chuẩn bị 

cho lễ hội, quan sát không gian văn hóa tinh thần của người dân dự lễ hội.  

Ngoài những thời điểm quan trọng (lễ hội), NCS cũng tiến hành khảo sát, nghiên 

cứu vào những thời điểm khác trong năm như ngày rằm, mồng một, dịp đầu năm, cuối 

năm...Tất cả những lần quan sát tham dự đều được NCS ghi chép lại cẩn thận trong nhật 

ký điền dã. Đó là những tư liệu định tính có giá trị thực được dùng để trích dẫn trong 

luận án. Ngoài ra, trong mỗi lần xuống khảo sát thực tế tại địa phương NCS đã tìm kiếm 

và sưu tầm những nguồn tài liệu chữ viết như văn bia, hương ước, câu đối, thơ văn, các 

tài liệu viết tay do các cụ cao tuổi trong các làng lưu giữ. 

Phương pháp phỏng vấn sâu: Đối tượng phỏng vấn là các cụ cao tuổi những 

người am hiểu về văn hóa làng, các thành viên ban quản lý di tích, người trông coi 

di tích nhằm thu thập những thông tin về lịch sử vùng đất, con người, về nhân vật 

được phụng thờ (cuộc đời, sự nghiệp, công trạng...), sự hình thành di tích thờ tự 

(lịch sử xây dựng, quá trình trùng tu tôn tạo, điện thờ..) và các nghi thức thờ cúng 

(lịch thờ cúng, thời điểm tổ chức lễ hội, diễn trình lễ hội, sự phân công công việc...). 

Phỏng vấn sâu những người trực tiếp tham gia vào công việc tổ chức lễ hội như ban 

Khánh tiết, ban Bộ lễ, người dân đi lễ hội, người làng lân cận và du khách thập 

phương để thấy rõ tâm lý, nhu cầu, mong muốn của cộng đồng khi đến với lễ hội 

thờ Lý Nam Đế; những thay đổi của việc phụng thờ Lý Nam Đế xưa và nay. Tư liệu 

phỏng vấn sâu đều được ghi âm đồng thời có sự kiểm chứng và đối chiếu bằng cách 

tham khảo ý kiến của nhiều người khác nhau. Sau đó được chuyển thể thành các 

biên bản phỏng vấn sâu qua việc gỡ băng. Đó là những tư liệu định tính có giá trị 

thực được trích dẫn trong luận án. 

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: nhằm có được những số liệu định 

lượng mang tính khách quan minh chứng cho những nhận định được đưa ra trong 

luận án NCS đã sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Bảng điều tra bao 

gồm 25 câu hỏi, tập trung vào các vấn đề: nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về nhân 

vật được phụng thờ, niềm tin, mục đích và cách thực hành nghi thức, nghi lễ của 
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người dân khi đến với các di tích thờ Lý Nam Đế, vai trò của lễ hội đối với cộng 

đồng và những biến đổi hiện nay.  

Phiếu trưng cầu ý kiến được phát ra ngẫu nhiên dịp lễ hội và những ngày 

rằm, mồng một khi người dân đến di tích (tại Hà Nội NCS phát phiếu vào tháng 

giêng năm 2015 (những ngày diễn ra lễ hội), đợt 2 vào tháng 3 năm 2015. Ở Thái 

Bình, đợt 1 vào tháng 2 âm lịch, đợt 2 vào tháng 10 âm lịch năm 2015).  Tổng số 

phiếu phát ra: 700 phiếu (trong đó ở Hà Nội: 300 phiếu; Thái Bình là 400 

phiếu).Tổng số phiếu thu về: 693 (Hà Nội: 298 phiếu; Thái Bình: 395 phiếu). 

Trong đó số phiếu hợp lệ là 687 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 06 phiếu. Người 

trả lời phiếu trưng cầu là các tầng lớp dân cư ở mọi lứa tuổi, giới tính, thành phần 

khác nhau. Để triển khai thực hiện chương trình, tác giả luận án đã phối hợp với 

các cán bộ quản lý ở địa phương, thành phần gồm lãnh đạo cấp xã, huyện và 

trưởng các thôn xóm. Địa điểm thực hiện phát phiếu trưng cầu ý kiến: làng Giang 

Xá, làng Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; làng Đại Tự, xã Kim Chung, 

huyện Hoài Đức (Hà Nội); làng An Để, Phương Tảo, xã Xuân Hòa, huyện Vũ 

Thư; làng Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà; làng Thượng Hộ, xã Hồng Lý, 

huyện Vũ Thư; làng Tử Các, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). Sở 

dĩ tác giả luận án lựa chọn hai địa bàn này bởi đây là hai nơi có nhiều di tích thờ 

Lý Nam Đế, gắn liền với những dấu tích quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp 

của Lý Nam Đế. Mặt khác, tại hai địa bàn này Lý Nam Đế có tầm ảnh hưởng và 

vai trò nhất định trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Kết quả điều tra với 

những số liệu định tính kết hợp với các cuộc phỏng vấn sâu sẽ góp phần minh 

chứng cho những nhận định trong luận án.  

Phương pháp phân tích, diễn giải, so sánh: trên cơ sở những nguồn thông tin 

thu thập được từ nghiên cứu điền dã, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu và những số 

liệu có được từ điều tra bằng bảng hỏi, những tài liệu như thư tịch, sách báo, bài 

viết tạp chí đã công bố và các tài liệu thu thập được từ cộng đồng (hồ sơ di tích, 

truyền thuyết/thần tích...) cùng với các cuộc phỏng vấn hồi cố sẽ được NCS phân 

tích, diễn giải và so sánh nhằm làm sáng rõ việc phụng thờ Lý Nam Đế (chương 2); 
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Luận án tìm hiểu, phân tích, lý giải tình cảm, tâm lý, mong muốn của những người 

đi lễ từ việc phân tích các số liệu điều tra qua bảng hỏi và những văn bản phỏng vấn 

để thấy được vai trò của Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa cộng đồng (chương 3). 

Trên cơ sở phân tích những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về vấn đề văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, sự chuyển đổi kinh tế, xã hội của 

nước ta từ năm 1986 và các báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa 

phương NCS sẽ nhận diện rõ hơn về xu hướng vận động và biến đổi việc phụng thờ 

Lý Nam Đế trong đời sống hiện nay (chương 4). Trong quá trình phân tích NCS sẽ 

tiến hành so sánh sự giống và khác nhau giữa các vùng thờ tự nhằm làm rõ hơn sự 

đa dạng trong hiện tượng thờ cúng này. Sự kết hợp giữa số liệu định lượng, những 

thông tin định tính từ các cuộc phỏng vấn cùng các quan điểm, học thuật của các 

nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp cho luận án có được cái nhìn khoa học, chân 

thực và khách quan về vấn đề nghiên cứu và những nhận định đưa ra. 

5. Những kết quả và đóng góp của luận án 

5.1. Luận án là công trình vận dụng cơ sở lý luận về đời sống văn hóa và các 

lý thuyết nghiên cứu vào nghiên cứu toàn diện về tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế trong 

đời sống văn hóa cộng đồng. 

5.2. Bằng những kết quả khảo sát thực tiễn đời sống văn hóa, từ những tư liệu 

ngữ văn truyền thuyết/thần tích, văn bia, câu đối, từ những dấu tích vật chất của hệ 

thống các di tích thờ phụng: đình, đền, miếu…đến những sinh hoạt tế lễ hàng ngày, 

các kỳ sóc vọng và những lễ hội được tổ chức hàng năm, luận án khẳng định có một 

hiện tượng tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế tồn tại một cách phổ biến và khách quan trong 

đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ, trong đó tập trung ở các tỉnh 

thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng (Hà Nội, Thái Bình) và rải rác ở các tỉnh phía 

bắc châu thổ như Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc… 

5.3. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy: Lý Nam Đế đã được nhiều làng 

xã tôn vinh, ngưỡng vọng và do đó Ông có ảnh hưởng nhất định trong đời sống tinh 

thần của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ: đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh; thúc 

đẩy các hoạt động văn hóa (sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; lưu giữ, bảo tồn và phát 
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huy các giá trị văn hóa; giáo dục và truyền bá văn hóa; giao lưu và gắn kết cộng 

đồng); hình thành các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể. 

5.4. Trên cơ sở phân tích những biến đổi trong đời sống văn hóa đương đại, 

nhu cầu văn hóa của cộng đồng luận án khẳng định tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế đang 

tồn tại và vận động trong xã hội Việt Nam đương đại và chắc chắn vẫn còn cơ sở để 

bảo tồn trong tương lai. Trong quá trình đó, cộng đồng đóng vai trò chủ đạo, do vậy, 

cần nâng cao nhận thức, vai trò của cộng đồng phối kết hợp với Nhà nước, Chính 

quyền địa phương trong công cuộc bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế. 

6. Bố cục nội dung luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung nghiên 

cứu của luận án được trình bày trong 4 chương: 

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về 

địa bàn nghiên cứu 

Chƣơng 2: Việc phụng thờ Lý Nam Đế từ truyền thuyết/thần tích đến di tích 

và lễ hội 

Chƣơng 3: Vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa 

của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ 

Chƣơng 4: Xu hướng phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống hiện nay và 

những vấn đề đặt ra 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN 

VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Những nghiên cứu về Lý Nam Đế 

Là một vị anh hùng dân tộc, vị vua khai sinh ra triều đại Tiền Lý vào thế kỷ 

thứ VI, tên tuổi của Lý Nam Đế gắn liền với sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân - một 

giai đoạn quan trọng trong tiến trình lịch sử nước ta. Vì vậy, việc tìm hiểu về vị anh 

hùng dân tộc này đã được đề cập đến ở nhiều công trình sưu tầm, biên soạn và nghiên 

cứu ở nước ta từ trước đến nay.  

1.1.1.1. Những công trình ghi chép, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của 

Lý Nam Đế từ góc nhìn lịch sử 

 • Những ghi chép, nghiên cứu về Lý Nam Đế qua các tư liệu lịch sử Việt Nam 

Từ các bộ thư tịch cổ cho đến sử sách ghi chép của các nhà sử học từ thế kỷ XX 

cho đến nay đều ghi lại khá đầy đủ về tên tuổi, quê quán, gốc tích, hành trạng và tương 

đối thống nhất trong việc đánh giá công lao to lớn của Lý Nam Đế. Ông có vai trò quan 

trọng đối với vương triều Tiền Lý nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Vì thế, tiểu sử 

và chiến công của Ông đã được ghi chép một cách trân trọng trong chính sử. 

Thư tịch cổ ghi chép về cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Đế và sự hình thành 

nhà nước Vạn Xuân rất phong phú. Có thể kể đến như: Lịch triều hiến chương loại 

chí [26], Đại Việt sử ký tiền biên [100], Việt Nam sử lược [66], Đại Việt sử ký toàn 

thư [74], Khâm định Việt sử thông giám cương mục [94], Việt sử cương mục tiết yếu 

[14], Việt sử tiêu án [101]. Nhìn chung, các bộ sử và thư tịch thời trung đại đều ghi 

lại vắn tắt cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Đế chống quân xâm lược nhà Lương và sự 

kiện lên ngôi của Ông. 

Trong hơn nửa thế kỷ qua đã xuất hiện nhiều công trình khoa học, nhiều bài 

viết tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Lý Nam Đế nói riêng, về nhà Tiền Lý nói 

chung. Ví dụ như: Đào Duy Anh: Lịch sử Việt Nam [4], Trần Quốc Vượng, Hà Văn 
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Tấn…:Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam [148], Đỗ Đức Hùng: Về cuộc khởi 

nghĩa của Lý Bí [52], Trương Hữu Quýnh: Đại cương lịch sử Việt Nam [96]… 

Có thể nói, thông qua nguồn thư tịch cổ và các công trình nghiên cứu, thân 

thế và sự nghiệp của Lý Nam Đế đã dần được làm sáng rõ. Tuy nhiên, khi khảo sát 

các tài liệu ghi chép về Lý Nam Đế, NCS nhận thấy còn có một số điểm chưa 

thống nhất: 

Thứ nhất, về tên húy của Lý Nam Đế: Các sách sử không thống nhất trong vấn 

đề vua tên húy là Lý Bí hay Lý Bôn. Về tên gọi Lý Bí được khẳng định trong các 

sách: Đại Việt sử ký toàn thư [74, tr.170], Việt sử cương mục tiết yếu [14, tr.40]. Các 

sách giáo trình lịch sử Việt Nam đều ghi tên ông là Lý Bí. Tên gọi Lý Bôn được ghi 

trong các sách: Đại Việt sử ký tiền biên [100, tr.101], Lịch triều hiến chương loại chí 

[26, tr.222], Khâm định Việt sử thông giám cương mục [94, tr.167], Sử học bị khảo 

[13, tr.349], Đại Nam dật sử, sử ta so với sử Tàu [122, tr.78]. Một số nhà nghiên cứu 

thì cho rằng có thể dùng cả hai tên nói trên đều được bởi “chữ „Bí‟ còn có một âm 

đọc khác là „Bôn‟. Tác giả Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược [66] viết tên Ông 

là Lý Bôn và có thêm chú thích còn gọi là Lý Bí. Trong khi các nhà sử học Việt Nam 

hiện nay khi viết sách về Ông đều ghi lẫn lộn khi thì Lý Bí, khi lại gọi Lý Bôn. Trong 

một hội thảo khoa học năm 2012, tác giả Tạ Ngọc Liễn đã phân tích các tên gọi của 

Lý Nam Đế và ông khẳng định nên thống nhất gọi tên Lý Bôn [137, tr.95]. Hiện nay 

khi đi khảo sát NCS nhận thấy người dân ở các làng xã Thái Bình thường gọi Ông là 

Lý Bôn, trong khi đó Hà Nội và các địa phương khác dùng tên gọi Lý Bí. Nhưng lại 

có một thực tế là các địa phương có đền thờ Ông đều gọi quả bí là quả bầu có ý kiêng 

tên húy của Ông. Do đó, trong luận án này NCS thống nhất một cách gọi: dùng tên 

gọi Lý Bí khi Ông chưa xưng đế và Lý Nam Đế sau khi xưng đế. 

Thứ hai, về gốc tích của Lý Nam Đế: Các bộ sử nước ta đều nói Lý Nam Đế 

vốn gốc Trung Quốc. Tổ tiên Ông di cư sang Việt Nam từ cuối đời Hán và dần dần 

được Việt hóa trở thành người Việt. Tuy nhiên, từ khi tổ tiên Ông sang Việt Nam 

đến đời Lý Nam Đế là mấy đời và khi nào thì dòng họ Lý này được Việt hóa thành 

người Việt thì cũng còn những tranh luận chưa thống nhất. 
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Thứ ba, về quê hương của Lý Nam Đế: đây là vấn đề được bàn luận khá sôi 

nổi và gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu nhằm đi đến sự thống nhất về quê 

hương của Ông. Cho đến trước hội thảo khoa học Một số vấn đề về vương triều Tiền 

Lý và quê hương của vua Lý Nam Đế [137], trong giới nghiên cứu vẫn tồn tại những 

ý kiến khác nhau: 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng quê hương Lý Nam Đế ở huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết “Vua là người Thái Bình, phủ Long 

Hưng” [74, tr.178]. Đến thế kỷ XVIII, Ngô Thì Sĩ trong 2 tác phẩm sử học của mình 

là Việt Sử tiêu án (soạn năm 1775) và Đại Việt sử ký tiền biên (được soạn cuối thế kỷ 

XVIII và được khắc in năm 1800) cũng chép tương tự. Việt sử tiêu án chép: “Tiền 

Nam Đế, họ Lý, tên là Bí, người làng Thái Bình, huyện Long Hưng” [101]. Đại Việt 

sử ký tiền biên cũng viết; “Vua họ Lý, húy là Bôn, người Long Hưng, Thái Bình” 

[100]. Lịch Triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú cũng ghi: “Họ Lý, tên Bôn, 

là người Thái Bình, [quận] Long Hưng” [26]. Chính từ những ghi chép trên mà nhiều 

nhà sử học sau này của nước ta đã đưa ra ý kiến là Lý Nam Đế quê ở tỉnh Thái Bình. 

Đầu thế kỷ XX, Nguyễn Văn Tố vẫn căn cứ theo một số sách sử của nước ta và của 

Trung Quốc để đưa ra nhận định trong cuốn Đại Nam dật sử, sử ta so với sử Tàu 

[122] là Lý Nam Đế quê ở Long Hưng, Thái Bình. Tiếp theo ý kiến đó thì năm 1960, 

Nxb. Giáo dục cho xuất bản cuốn Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam [148] của Trần 

Quốc Vượng - Hà Văn Tấn, các tác giả sách này vẫn giữ ý kiến cho là Lý Nam Đế 

quê ở tỉnh Thái Bình. Cũng căn cứ vào các sách này mà các tác giả quê Thái Bình 

khẳng định Thái Bình chính là quê hương Lý Nam Đế [77, tr.29]. 

Một số khác lại khẳng định Lý Nam Đế sinh ra ở vùng Hà Tây (cũ). Ý kiến này 

bắt đầu xuất hiện trong những tác phẩm sử học từ đầu thế kỷ XX. Người đầu tiên đưa 

ra ý kiến này là tác giả Trần Trọng Kim trong sách Việt Nam sử lược được in lần đầu 

năm 1921. Trong sách này ông đã nhận định: “Ở huyện Thái Bình có người tên Lý 

Bôn kiêm tài văn võ” [66, tr.61]. Nhưng trong phần chú thích thì ông lại căn cứ vào 

sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục mà giải thích “huyện Thái Bình thuộc 

về Phong Châu ngày trước, nay thuộc địa hạt tỉnh Sơn Tây” [94, tr.61]. Cùng quan 
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điểm với Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh trong cuốn Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc 

đến thế kỷ XIX được xuất bản lần đầu tiên năm 1955 cũng cho là “Lý Bôn là người 

huyện Thái Bình (khoảng Ứng Hòa tỉnh Hà Đông và Quốc Oai tỉnh Sơn Tây ngày 

nay), có tài văn võ” [5, tr.135]. Sau đó, năm 1975, trong sách Đất nước Việt Nam qua 

các đời, Đào Duy Anh đã thu hẹp giới hạn phạm vi của huyện Thái Bình “vào 

khoảng các huyện Quốc Oai, Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây” [6, tr.83]. Năm 1980, tác giả 

Đỗ Đức Hùng trong một bài báo đăng trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 191, tháng 

3-4/1980 [53] đã bổ sung thêm cho nhận định của Đào Duy Anh là tên đất Thái Bình 

là thuộc Hà Tây. Cụ thể là trên khu vực các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất 

chứ không phải là tỉnh Thái Bình ngày nay. Tác giả đã dẫn các tài liệu cho thấy là tên 

đất Thái Bình xuất hiện sau khi cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nổ ra. Cùng với đó, tác giả 

đã đưa ra những chứng cứ cụ thể cho thấy ở thời Lý Nam Đế thì huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình vẫn còn là biển chứ chưa phải là đất liền. Ý kiến này đã được các tác 

giả Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn tiếp nhận và đưa vào sách Lịch sử chế độ phong 

kiến Việt Nam tập 1 xuất bản năm 1963 [148]. 

Một số tác giả như Đinh Văn Nhật [79, 80], Minh Tú [131], Nguyễn Hữu 

Khánh [60] đưa ra quan điểm huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mới là quê gốc của Lý 

Nam Đế. Quan điểm này đã được nhiều tác giả trong hội thảo khoa học gần đây “Một 

số vấn đề về vương triều tiền Lý và quê hương của vua Lý Nam Đế” [137] và “Vua Lý 

Nam Đế với căn cứ động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ” 

đồng tình [138]. Trên cơ sở phân tích những sai sót của các bộ sử trước ghi chép về quê 

hương của Lý Nam Đế, cùng với những tài liệu thu thập được thông qua các chuyến 

điền dã, đặc biệt là bản thần tích “Việt Thường thị Tiền Lý Nam Đế ngọc phả cổ 

truyền” [18] được lưu giữ tại đình Giang Xá, huyện Hoài Đức, Hà Nội các nhà sử học 

đã đi đến kết luận: quê hương gốc của Lý Nam Đế là làng Cổ Pháp thuộc xã Tiên Thù, 

tổng Tiên Thù, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay thuộc xã Tiên Phong, huyện 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Đồng thời theo kết quả nghiên cứu của giới sử học thì 

hiện nay có ba địa phương gắn bó mật thiết với cuộc đời và sự nghiệp của Lý Nam Đế, 

đó là xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là quê gốc của Lý Nam Đế; 
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Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội) là nơi Ông dấy nghiệp và động Khuất Lão (xã Văn 

Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) là căn cứ hoạt động của Lý Nam Đế và cũng 

là nơi Ông sống những năm tháng cuối đời. Có thể nói, đây là những thông tin cần thiết 

giúp NCS xác định không gian phân bố di tích thờ Lý Nam Đế.  

Thứ tư, về thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Đế và thời gian trị vì 

của Ông: Theo các bộ sử gốc như Đại Việt sử ký toàn thư [74], Đại Việt sử ký tiền 

biên [100], Việt sử cương mục tiết yếu [14], Khâm định Việt sử thông giám cương 

mục [94] và một số học giả đầu thế kỷ XX như Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Tố 

đều thống nhất thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa của Lý Bí là năm Tân Dậu (541). 

Tuy nhiên, theo các sách giáo trình lịch sử Việt Nam hiện nay đều ghi cuộc khởi 

nghĩa của Lý Bí nổ ra vào năm 542. Khi tiến hành xem xét, đối chiếu NCS nhận 

thấy tháng 12 năm Tân Dậu (541 âm lịch) cũng chính là tháng 1 năm 542 (theo năm 

dương lịch). Hiện nay, các sách sử được biên soạn đều lấy các mốc thời gian là năm 

dương lịch thì những ghi chép này vẫn chính xác. 

Về thời gian trị vì của vua Lý Nam Đế còn có nhiều điểm chưa thống nhất 

giữa các nguồn tư liệu: Đại Việt sử ký toàn thư cho biết vua ở ngôi 7 năm [74, 

tr.181]; Đại Việt sử ký tiền biên, Việt sử tiêu án, Lịch triều hiến chương loại chí cho 

là vua ở ngôi 8 năm; Khâm định Việt sử thông giám cương mục và Việt sử cương 

mục tiết yếu cho là vua chỉ ở ngôi 5 năm. Các sử gia sau này từ Trần Trọng Kim, 

Đào Duy Anh… trở về sau thì chỉ ghi năm vua lên ngôi và năm vua mất chứ không 

nói vua ở ngôi được bao nhiêu năm. 

Thứ năm, về ngày mất và nơi mất của Lý Nam Đế: Về năm mất của Lý Nam 

Đế thì các sách chính sử cũng như các tài liệu dân gian đều thống nhất là năm Mậu 

Thìn (548). Tuy nhiên, thời gian cụ thể vua mất vào ngày, tháng nào thì các sách 

chính sử ngoài Đại Việt sử ký toàn thư ra các sách khác đều không ghi cụ thể ngày 

mà chỉ nói chung chung. Theo Đại Việt sử ký toàn thư: “Mậu Thìn, năm thứ nhất 

[548] (Lương Thái Thanh năm thứ hai). Mùa xuân, tháng 3, ngày Tân Hợi, [Lý] Nam 

Đế ở động Khuất Lạo lâu ngày nhiễm lam chướng, ốm chết” [74, tr.182] (tức ngày 20 

tháng 3 năm 548). Tuy nhiên, gần đây, các nhà sử học phát hiện một số bằng chứng 
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cho thấy vua mất vào ngày 2 tháng 5 năm 548 chứ không phải ngày 20 tháng 3. 

Điều này được ghi trong Việt Thường thị Tiền Lý Nam Đế ngọc phả cổ truyền [18] 

và tấm bia Giang Xá từ bi ký (soạn năm Tự Đức thứ 5 - 1852). Những tư liệu này đã 

được các nhà sử học của Viện Sử học nghiên cứu kỹ và công bố trong hai cuộc hội 

thảo gần đây vào năm 2013. Hiện nay, quan điểm của các nhà sử học ở viện Sử học 

thống nhất là ngày mất của Lý Nam Đế là ngày 2/5/548 (âm lịch). 

Về nơi mất của Lý Nam Đế được giới sử học thống nhất rõ ràng là ông mất ở 

động Khuất Lão hay Khuất Liêu, Khuất Lạo (sở dĩ tồn tại các cách gọi khác nhau là 

do cách phát âm khác nhau giữa các địa phương chứ thực ra nó là cùng một mặt chữ 

Hán trên các văn bản). Động Khuất Lão được xác định nằm trên địa bàn xã Văn 

Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, vẫn còn di tích mộ và đền thờ 

của Ông ở đây. 

Ngoài ra, ở hầu hết các bộ sử nước ta, không sử gia nào không ca ngợi võ 

công đánh giặc, cứu nước của đức vua Lý Nam Đế. Dưới con mắt của các nhà sử 

gia, Lý Nam Đế được nhắc đến với tư cách là một vị anh hùng dân tộc, vị vua khai 

sinh ra triều đại Tiền Lý vào thế kỷ thứ VI, tên tuổi của Lý Nam Đế gắn liền với sự 

ra đời của nhà nước Vạn Xuân - một giai đoạn quan trọng trong tiến trình lịch sử 

nước ta. Ông được coi là một nhân vật lịch sử quan trọng, đại diện cho một thời kỳ 

lịch sử của dân tộc ta: thời Tiền Lý.  

• Những ghi chép, nghiên cứu về Lý Nam Đế qua các thư tịch cổ Trung Quốc 

Cùng những sự kiện liên quan đến Lý Nam Đế, trong các sách sử của Trung 

Quốc cũng có ghi chép về Ông và cuộc khởi nghĩa do Ông lãnh đạo. Rất tiếc do đây 

là nguồn tư liệu hiếm cho nên trong quá trình sưu tầm NCS chưa có được những 

văn bản chính thức để đối sánh. Tuy nhiên trên cơ sở kế thừa thành tựu nghiên cứu 

của các nhà sử học Việt Nam, NCS đã tìm được một số bài viết liên quan đến vấn 

đề này. Đó là các bài viết “Thư tịch cổ Trung Quốc viết về Lý Bí và cuộc khởi nghĩa 

do Lý Bí lãnh đạo” [137, tr.107] của tác giả Nguyễn Hữu Tâm và Tạ Ngọc Liễn với 

bài viết “Một số khác biệt giữa sử gia Việt Nam và sử gia Trung Quốc khi viết về Lý 

Nam Đế” [137, tr.92]. Trên cơ sở nghiên cứu những tư liệu chép về Lý Bí và khởi 
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nghĩa Lý Bí năm 542 trong các thư tịch cổ Trung Quốc, các tác giả đưa ra một số 

nhận xét đồng thời có sự đối chiếu so sánh với sử Việt Nam khi chép về Lý Nam 

Đế. Trong đó, có thể thấy một số những điểm khác so với sử nước ta:  

Về gốc tích của Lý Nam Đế thì các thư tịch cổ Trung quốc như Lương thư, 

Trần thư, Tùy thư… đều không nói đến gốc tích tổ tiên Ông là người phương Bắc, 

mà chỉ ghi chép những cụm từ như: Giao Chỉ thổ nhân, Giao Chỉ nhân, thổ nhân 

Giao Châu. Những cụm từ này dùng để nói Lý Nam Đế là người Việt chứ không 

phải người Hán. Phần ghi chép này là phù hợp với những ghi chép của thư tịch 

nước ta khi coi Lý Nam Đế là người Việt. Thư tịch Trung Quốc còn đánh giá Lý Bí 

thuộc tầng lớp Hào trưởng, Hào hữu của địa phương. 

Về thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa của Lý Bí thì các thư tịch cổ Việt Nam 

chép là vào mùa đông, tháng chạp năm Tân Dậu (541). Sử Trung Quốc chép là 

tháng giêng năm Đại Đồng thứ 7 (542).  

Về thời gian lên ngôi của Lý Nam Đế thì cả sách sử Việt Nam và Trung 

Quốc đều thống nhất là năm 544. 

Về tên gọi Lý Bí hay Lý Bôn thì các học giả Trung Quốc như Quách Chấn Đạt 

và Trương Tiếu Mai trong sách Việt Nam thông sử khẳng định tên Lý Bôn là đúng. 

Về nguyên nhân Lý Nam Đế mất: Các sách sử Việt Nam đều cho là vua mất 

vì bệnh. Tuy nhiên, tài liệu Trung Quốc lại cho là vua bị giặc giết chết. Sách Việt 

Nam thông sử của hai tác giả Trung Quốc viết: “Năm Đại Đồng thứ 11 (545) nhà 

Lương, Lý Bôn chạy vào Động Khuất Liêu (nay là huyện Hưng Yên), bị bộ hạ giết, 

đưa thủ cấp về kinh sư (năm đầu niên hiệu Thái Thanh nhà Lương, 549 Công 

nguyên)” [137, tr.95]. 

1.1.1.2. Những công trình nghiên cứu về hệ thống di tích, truyền thuyết, nghi 

thức thực hành tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế 

Trong quá trình sưu tầm tư liệu viết về Lý Nam Đế, NCS nhận thấy rằng 

những nghiên cứu về Ông dưới góc nhìn văn hóa còn khá ít ỏi. Các công trình 

nghiên cứu từ xưa đến nay mới dừng lại ở việc giới thiệu, khảo tả các di tích, lễ hội 

ở một số địa phương riêng lẻ. 
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Năm 1938, với công trình Góp phần nghiên cứu một vị thành hoàng Việt 

Nam: Lý Phục Man [50, tr.289 - 401], tác giả Nguyễn Văn Huyên được coi là một 

trong những người mở đầu cho việc nghiên cứu các di tích, truyền thuyết nhà Tiền 

Lý qua việc nghiên cứu về tục thờ thành hoàng làng Việt Nam. Mở đầu chuyên 

khảo, ông viết: “Việc thờ thành hoàng tồn tại ở tất cả các làng vùng châu thổ Bắc 

Kỳ, trừ ở các làng theo đạo Thiên Chúa. Đó là vị thần bảo hộ làng xã” [50, tr.289]. 

Trong chuyên khảo này ông đã dẫn ý của nhà sử học người Pháp H. Maspero về 

lịch sử của việc thờ thành hoàng và việc viết thần tích ở các mốc 1572 gắn liền với 

tên tuổi của Đông Các Đại học sĩ Nguyễn Bính và 1739 gắn liền với tên tuổi của 

Nguyễn Hiền. H.Maspero khi nhắc đến việc viết thần tích đã nhắc đến ví dụ về 

trường hợp Lý Bí như sau: 

Nét đặc trưng của các tiểu sử này (tức thần tích) là người ta thường hay 

đưa vào đấy những tư liệu lịch sử hay giả lịch sử thành văn để thay thế 

hoặc chí ít pha trộn với các truyền thuyết miệng của địa phương. Hơn nữa, 

việc pha trộn này thường lại không được kèm theo sự phê phán khiến cho 

đôi khi người ta lại thấy xuất hiện trở lại cái truyền thuyết cũ với những 

điều phi lí và sai lệch niên đại của nó. Thí dụ, trong thần tích của làng Hạ 

Mỗ, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (hiện nay là tổng Thượng Hội, phủ 

Hoài Đức, tổng Hà Đông - chú thích của Nguyễn Văn Huyên), Lý Bí được 

coi là có gốc tích tại Cổ Pháp, điều đó khiến ta nghĩ ngay đến một sự nhầm 

lẫn giữa ông và người sáng nghiệp triều Lý ở thế kỷ XI [50, tr.290].  

Những dòng sơ lược này của H.Maspero có thể coi là những dòng mở đầu mang 

tính gợi ý về việc nghiên cứu truyền thuyết về Lý Bí cũng như nhắc nhở về yêu cầu cẩn 

trọng khi sử dụng tài liệu truyền thuyết dân gian và thần tích để nghiên cứu sử. Tuy 

nhiên, sau khi dẫn những lời của Maspero, Nguyễn Văn Huyên đã nêu quan điểm 

nghiên cứu của mình về vấn đề này như sau: 

Tuy nhiên, nếu có lẽ là không thể nào dựng lại được diện mạo thật của các 

thần đó thì cũng nên xem xét tình trạng hiện nay của các truyền thuyết này 

và nghiên cứu việc thờ các thần đó ở các làng mạc Bắc Kỳ của chúng ta. 
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Chúng tôi muốn thử làm việc này với các thần liên quan đến một thời kỳ 

nhất định của lịch sử Việt Nam, thời Tiền Lý [50, tr.290].  

Sau đó, ông đã nêu lên một nhận xét thú vị về các nhân vật của thời Tiền Lý:  

Đây là thời kỳ độc lập được các nhà sử học Việt Nam kể lại… Nó kéo 

dài chưa đến 60 năm. Số nhân vật đóng vai trò quan trọng cũng tương 

đối ít. Có 4 ông vua: Lý Bí (hay Tiền Lý Nam Đế), Triệu Quang Phục, 

Đào Lang và Lý Phật Tử. Nên thêm vào đấy bốn nhân vật nữa: Nhã Lang 

(con trai Lý Phật Tử), Lý Phục Man (một tướng của Lý Bí) và hai anh 

em họ Trương (tức Trương Hống, Trương Hát - tướng của Triệu Quang 

Phục). Vậy mà tất cả các nhân vật này, trừ Đào Lang liên quan đến lịch 

sử nửa sau thế kỷ VI, ngày nay đều là thành hoàng [50, tr.189]. 

Cũng trong chuyên khảo này ông đã dẫn Nam Việt thần kỳ hội lục và lập bảng 

thống kê 20 làng thờ Lý Bí làm thành hoàng làng [50, tr.291]. Bảng thống kê sơ lược 

bước đầu của tác giả Nguyễn Văn Huyên về các làng có di tích thờ Lý Bí cho thấy 

vùng đất tập trung khá đông các địa điểm thờ cúng Ông nằm ở các tỉnh đồng bằng 

Bắc Bộ. 

Năm 1989, Tạ Chí Đại Trường xuất bản cuốn Thần, người và đất Việt [125] 

tại Hoa Kỳ. Cuốn sách đã được các độc giả trong và ngoài nước hoan nghênh và 

được nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá “đây là một công trình nghiên cứu 

khoa học nghiêm túc về quá trình phát triển của tín ngưỡng dân gian Việt Nam từ 

thời cổ đại đến ngày nay” [125, tr.3]. Để rộng đường dư luận, nhà xuất bản Văn hóa 

Thông tin đã cho in nguyên văn công trình này. Trong cuốn sách, tác giả đã có một 

cái nhìn lịch sử về việc thờ thần ở Việt Nam, trong đó, ông chỉ ra sự lẫn lộn thần 

người ở những giai đoạn chưa có sử, trong đó có thời Tiền Lý. Ở đây, ông chỉ ra 

bản chất nhiên thần, cụ thể là thủy thần của các nhân vật thời Tiền Lý như Triệu 

Quang Phục và Trương Hống, Trương Hát. Về Lý Bí, Tạ Chí Đại Trường đã chỉ ra 

tính chất lịch sử và đã nhìn nhận nhân vật này trong mối quan hệ chặt chẽ với các vị 

thần sông nước. Những tư liệu và hướng nghiên cứu này của Tạ Chí Đại Trường đã 

cung cấp một cái nhìn lý thú cho NCS khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Lý Bí với 
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các nhân vật liên quan với Ông trong truyền thuyết dân gian cũng như mối quan hệ 

nào đó giữa tục thờ này với môi trường sinh thái vùng sông nước, với môi trường 

văn hóa ở đây và lịch sử phát triển của vùng đất. 

Với xu hướng tôn vinh lịch sử, ca ngợi người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế 

và quá khứ hào hùng, các tác giả về sau đã biên soạn lại các truyền thuyết và lưu 

giữ trong các kho thư viện hiện nay. Những truyền thuyết này mang dấu ấn của 

người biên soạn với kết cấu khá hoàn chỉnh, nội dung được trau chuốt, chọn lọc, lời 

kể có hệ thống, mạch lạc. NCS đã thống kê được các truyền thuyết về Lý Nam Đế ở 

các nguồn thư tịch sau: Truyền thuyết Việt Nam [2], Truyền thuyết anh hùng cứu 

nước và truyền thuyết địa danh [69], Tổng tập Văn học dân gian người Việt [46]… 

Nội dung các truyền thuyết theo dạng này thường dựa vào những sự kiện được chép 

trong các bộ sử, đó đơn thuần là những sự kiện lịch sử khô khan và ít mang tính 

thần kỳ, tuân thủ theo kết cấu của một thần tích: lai lịch - tài đức - sự nghiệp - chết 

thần kỳ - hiển linh - âm phù- sắc phong - gia phong. 

Ngoài ra, còn phải kể đến các công trình thống kế, sưu tầm, mô tả về di 

tích/lễ hội liên quan tới các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng về Lý Nam Đế của người 

dân địa phương tại các địa bàn nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Đế. 

Những tư liệu này đã cung cấp cho NCS những thông tin thú vị về một số nơi thờ 

phụng và lễ hội thờ Lý Nam Đế, giúp bước đầu thống kê về số lượng các điểm thờ, 

xác định không gian phân bố và tìm ra những nét tương đồng và khác biệt, những 

nét riêng độc đáo trong việc phụng thờ Lý Nam Đế tại các vùng thờ tự nhằm nhận 

diện khái quát về việc phụng thờ Ông ở vùng châu thổ Bắc Bộ. Đó là các cuốn 60 lễ 

hội cổ truyền [146], Lễ hội cổ truyền[147], Di tích Hà Tây [104],…Đặc biệt, năm 

2012, với niềm tự hào và mong muốn giới thiệu về những giá trị văn hóa đặc sắc 

của quê hương, UBND huyện Hoài Đức đã biên soạn cuốn Hoài Đức – một vùng 

văn hóa dân gian [139]. Với hơn 300 trang sách tập hợp những bài viết, bài nghiên 

cứu về văn học dân gian Hoài Đức, những truyền thuyết về các nhân vật lịch sử, 

những phương ngôn, tục ngữ, ca dao, vè, các công trình kiến trúc, các ngành nghề 

truyền thống, các trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực Hoài Đức đã cho người đọc 
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chiêm ngưỡng, thưởng thức và trải nghiệm những thành tựu, những sản phẩm văn 

hóa đặc sắc. Có thể nói, trong rất nhiều giá trị văn hóa cổ xưa còn lại đến ngày nay 

thì những truyền thuyết, di tích và lễ hội thờ Lý Nam Đế tại vùng đất này là một 

trong những minh chứng xác thực cho lịch sử hào hùng của dân tộc. Lý Nam Đế tồn 

tại trong ký ức của những người dân nơi đây qua những câu chuyện kể, những 

truyền thuyết được lưu truyền tại địa phương [139, tr.24 – 28], trong những nghi lễ 

thờ cúng, những nghi thức, tập tục, truyền thống lâu đời của người dân [139, 

tr.90,104], trong những công trình kiến trúc độc đáo [139, tr.128, 129; 141, 172…]. 

Tuy thông tin còn sơ lược và mới dừng lại ở mô tả khái quát hiện trạng các di tích, 

trình tự lễ hội, phong tục địa phương nhưng ít nhiều đã cung cấp cho NCS cái nhìn 

bước đầu về việc phụng thờ Lý Nam Đế nơi đây.  

Nhằm chứng minh Thái Bình là quê hương của Đức vua Tiền Lý Nam Đế 

nhiều nhà nghiên cứu văn hóa nơi đây đã đưa ra các bằng chứng, lập luận của mình. 

Tác giả Phạm Thị Nết trong bài viết Lý Bí (? – 548) đăng trong sách Danh nhân 

Thái Bình [77] được sở Văn hóa Thông tin Thái Bình xuất bản năm 2002 qua khảo 

sát thực tế và những ghi chép của sử sách đã khẳng định quê hương Lý Bí thuộc 

tỉnh Thái Bình. Năm 2008 để củng cố thêm cho khẳng định này hai tác giả Phạm 

Minh Đức và Bùi Duy Lan đã công bố cuốn Thái Bình với sự nghiệp dựng nước 

Vạn Xuân [37]. Với những căn cứ từ những nguồn tư liệu thư tịch cổ và thực tế sự 

tồn tại của các di tích thờ Lý Nam Đế tại Thái Bình hai tác giả một lần nữa khẳng 

định Thái Bình là mảnh đất sinh ra Lý Nam Đế. Tuy nhiên những quan điểm này đã 

bị nhiều nhà nghiên cứu lịch sử về sau (tiêu biểu như tác giả Nguyễn Minh Tường 

với bài viết “Vấn đề quê hương của Lý Nam Đế - một nghi án lịch sử cần được làm 

sáng tỏ” bác bỏ và cho rằng quê hương đích thực của ông là thôn Cổ Pháp, xã Tiên 

Phong, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên [137, tr.70]. Vấn đề này xác thực đến đâu có lẽ 

vẫn cần nhiều thời gian nghiên cứu, tuy vậy NCS nhận thấy rằng tỉnh Thái Bình 

hiện nay có nhiều di tích lịch sử gắn bó với vua Lý Nam Đế. Nhiều tài liệu nghiên 

cứu như Di tích lịch sử văn hóa Thái Bình [15], Văn hóa vùng đất Lạng – Hương 

Mần [33]…đã thống kê về số lượng di tích đáng kể còn tồn tại trên mảnh đất này, 
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mô tả những nghi lễ thờ cúng, truyền thuyết địa phương, lễ hội, phong tục của 

người dân Thái Bình trong việc tưởng niệm và tôn vinh Lý Nam Đế.  

Một số tác giả những năm gần đây đã có những nghiên cứu nhằm tìm hiểu 

những ảnh hưởng của Lý Nam Đế trong đời sống tâm thức dân gian như:  

Năm 2004, luận văn “Lễ hội làng Giang Xá (thị trấn Trôi - huyện Hoài Đức - 

tỉnh Hà Tây)” [45] của sinh viên Nguyễn Thị Thanh Hoa đã mô tả và phân tích khá 

chi tiết bức tranh sinh hoạt về lễ hội của làng với mong muốn góp phần vào việc 

nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng nông thôn đương đại. Điều mà 

tác giả quan tâm ở đây chính là vai trò của lễ hội trong đời sống sinh hoạt văn hóa của 

người dân ở các làng xã cũng như sự biến đổi của nó trước tác động của quá trình 

hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay. 

Tiếp đó, năm 2007, học viên Trần Thị Mai Hương đã chọn khảo sát và 

nghiên cứu truyền thuyết về Lý Bí trên quê hương Hoài Đức với đề tài “Khảo sát 

truyền thuyết về Lý Bí ở Hoài Đức (Hà Tây)‟‟[56]. Dưới góc độ khoa học văn học 

dân gian, luận văn đã tìm hiểu, phân tích, đánh giá các giá trị tư tưởng thẩm mỹ của 

những truyền thuyết về Lý Bí và chủ yếu đi vào phân tích đặc điểm nội dung và các 

motif cơ bản của hệ thống truyền thuyết về Lý Bí. Bằng việc thu thập tư liệu, thống 

kê những di tích lịch sử thời Tiền Lý ở huyện Hoài Đức, hệ thống các truyền thuyết 

về Lý Bí, luận văn đã cung cấp cho NCS những tư liệu quý báu trong quá trình thực 

hiện đề tài này.  

Năm 2009, tác giả luận án đã có những nghiên cứu bước đầu về việc phụng 

thờ Lý Nam Đế trong luận văn thạc sĩ với đề tài “Việc phụng thờ Lý Nam Đế ở làng 

Giang Xá, huyện Hoài Đức, Hà Nội” [85] và một số bài viết đăng trên các tạp chí 

khoa học chuyên ngành. Đây là một công trình đã hé mở, gợi ý cho NCS những bước 

đường nghiên cứu tiếp theo để hiểu biết sâu hơn và đầy đủ hơn các giá trị văn hóa 

cũng như những biểu hiện đa dạng, phong phú của việc phụng thờ Lý Nam Đế góp 

phần vào việc nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa phụng thờ anh hùng của người Việt. 

Năm 2011, nhóm nghiên cứu của Viện Văn hóa Thông tin (nay là Viện 

Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) đã dành nhiều thời gian khảo 
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sát, tìm hiểu về quá trình chuyển đổi từ “làng lên phố” của người dân làng Giang 

Xá, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội và cho ra đời cuốn Câu chuyện làng 

Giang [95]. Đây không đơn thuần là một cuốn sách mô tả các nghi thức của một 

cộng đồng nông thôn mà trên nền tảng các nghi thức đó, với những lập luận sắc bén 

các tác giả đã đi vào phân tích những thay đổi về hệ thống giá trị, chuẩn mực và các 

khuôn mẫu văn hóa của một cộng đồng nông thôn ven đô, bị cuốn vào trào lưu đô 

thị hóa. Cuốn sách đã giúp NCS thấy được xu hướng biến đổi của đời sống văn hóa 

nông thôn hiện nay gắn liền với việc phụng thờ Lý Nam Đế.  

Trong những năm gần đây, các nhà sử học, các nhà khoa học và các nhà 

nghiên cứu văn hóa đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học: “Một số vấn đề về vương 

triều Tiền Lý và quê hương của vua Lý Nam Đế” (2012), “Vua Lý Nam Đế với căn 

cứ động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ” (2013) nhằm 

làm sáng tỏ về quê hương, dòng họ, gia thế của vua Lý Nam Đế, đồng thời đánh giá 

sự nghiệp, cống hiến của Ông và vị trí của vương triều Tiền Lý đối với lịch sử dân 

tộc cũng như nghiên cứu, khảo sát những di tích lịch sử văn hóa liên quan tới vua 

Lý Nam Đế.  

1.1.2. Những nghiên cứu về việc phụng thờ nhân thần và các anh hùng 

văn hóa của người Việt 

Việc phụng thờ nhân thần và các anh hùng văn hóa của người Việt là mảng đề 

tài được khá nhiều các nhà nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu từ nhiều góc độ tiếp cận 

khác nhau: văn hóa dân gian, văn hóa học, nhân học, dân tộc học...Có thể kể đến như: 

Luận văn thạc sĩ của Lê Thị Phương Nam với đề tài  Tín ngưỡng thờ anh hùng 

dân tộc với việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên thủ đô (2002)[76]. Đây 

là một nghiên cứu tổng quan về tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc, tiếp cận và phân tích 

cơ sở hình thành, đặc điểm, quá trình phát triển, giá trị giáo dục truyền thống yêu nước 

của tín ngưỡng này đối với thế hệ trẻ. Thông qua khảo sát tìm hiểu về nhận thức, tham 

gia của thanh niên, sinh viên (trên địa bàn Hà Nội) về tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc, 

tác giả đã nêu lên một số giải pháp nhằm phát huy giá trị giáo dục truyền thống yêu 

nước cho thế hệ trẻ.  
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Bên cạnh đó, nhiều tác giả đã lựa chọn và nghiên cứu về việc phụng thờ các 

nhân thần và các anh hùng văn hóa cụ thể như Chử Đồng Tử, đức Thánh Tản Viên, 

Thánh Gióng, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Không Lộ…Trong đó 

đáng chú ý như công trình nghiên cứu về Việc phụng thờ Chử Đồng Tử ở vùng châu 

thổ hạ lưu sông Hồng quá trình vận động của hiện tượng văn hóa tín ngưỡng (2006) 

[88] của tác giả Đỗ Lan Phương. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống từ truyền 

thuyết, thần tích cho đến di tích, điện thờ và lễ hội luận án đã làm rõ các lớp văn hóa 

của tục thờ Chử Đồng Tử ở vùng trung tâm và vùng ảnh hưởng; mối quan hệ của nó 

với môi trường tự nine – xã hội, tìm hiểu bản chất và quá trình vận động của hiện 

tượng tín ngưỡng này trong thời gian và không gian tồn tại của nó.  

Dưới góc độ văn hóa dân gian, thông qua truyền thuyết, điện thần, di tích và lễ 

hội, luận án Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng năm 2008 [86] tác 

giả Phạm Lan Oanh đã tìm hiểu về nhân vật Hai Bà Trưng,  sự chuyển hóa từ một nhân 

vật lịch sử, một anh hùng dân tộc trở thành đối tượng thờ cúng  theo niềm tin dân gian. 

Từ đó làm sáng tỏ bản chất tín ngưỡng Hai Bà Trưng: một nữ thần nông nghiệp, phúc 

thần và là  “nhân vật đặc biệt có quyền lực và linh pháp trong lịch sử và tâm thức dân 

gian Việt Nam” [86, tr.14]. Những nghiên cứu này đã giúp NCS rất nhiều đặc biệt 

trong hướng tiếp cận đối với một hiện tượng tín ngưỡng. Ngoài ra, còn phải kể đến các 

công trình nghiên cứu khác như: Tín ngưỡng Đức Thánh Trần [89], Việc phụng thờ 

Sơn Tinh ở Hà Tây, bản chất và nguồn gốc, [43], Thánh Không Lộ trong đời sống 

văn hóa của cư dân duyên hải Bắc Bộ [39]… 

Trong những năm gần đây, nhiều tác giả đã lựa chọn những phương pháp 

nghiên cứu mới, áp dụng các lý thuyết nghiên cứu mới trên thế giới trong nghiên cứu 

như đề tài Nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian về thời kỳ Văn Lang – 

Âu Lạc [7] của Đặng Thị Lan Anh. Từ những phân tích theo khuynh hướng tiếp cận 

liên ngành và khuynh hướng nghiên cứu ngữ văn, áp dụng lý thuyết nghiên cứu mới 

của giới  nghiên cứu folklore thế giới luận án đã  phân tích, tìm hiểu về hình tượng 

nhân vật anh hùng văn hóa thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc. Đặc biệt  đặt nhân vật trong 

môi trường văn hóa tín ngưỡng, phong tục và lễ hội để nhận diện đầy đủ hơn đặc trưng 

và sức sống của nhân vật.  
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Nhìn chung, nghiên cứu về việc phụng thờ các nhân thần và các anh hùng văn 

hóa các tác giả đã lựa chọn cho mình góc độ tiếp cận và những vấn đề nghiên cứu 

khác nhau như: nghiên cứu quá trình vận động của hiện tượng văn hóa tín ngưỡng, 

phân tích con đường chuyển hóa của các nhân vật được phụng thờ, nghiên cứu nguồn 

gốc và bản chất; vai trò của nhân vật trong đời sống văn hóa cộng đồng…Mặc dù 

không trực tiếp bàn đến Lý Nam Đế và việc phụng thờ Ông nhưng các hướng nghiên 

cứu của các công trình nghiên cứu nêu trên là những định hướng, gợi mở mà NCS đã 

kế thừa được rất nhiều trong quá trình thực hiện luận án, đặc biệt là tiếp cận về một 

hiện tượng tín ngưỡng. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về việc phung thờ  nhân 

vật chủ yếu tiếp cận ở góc độ văn hóa dân gian (thống kê, sưu tầm, tìm hiểu về việc 

phụng thờ như thế nào, sự hình thành, nguồn gốc, bản chất, con đường chuyển hóa...) 

chưa đặt trong đời sống văn hóa, gắn nó với những chuyển đổi của đời sống để nhìn 

nhận vai trò của bản thân tín ngưỡng đó. Đây chính là gợi mở hướng nghiên cứu cho 

NCS khi tìm hiểu về việc phụng thờ Lý Nam Đế.  

1.1.3. Nhận xét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra  

Từ việc nhìn nhận tổng thể các công trình nghiên cứu về Lý Nam Đế, NCS 

nhận thấy rằng: 

Những công trình ghi chép, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Lý Nam 

Đế dưới góc độ lịch sử còn tồn tại khá nhiều: từ các bộ thư tịch cổ cho đến sử sách ghi 

chép của các nhà sử học từ thế kỷ XX cho đến nay, các công trình khoa học, các bài 

viết… Nhìn chung, các công trình nghiên cứu của các nhà sử học đều nhìn nhận Lý 

Nam Đế gắn liền với thời kỳ lịch sử chống giặc Lương của dân tộc ta nhằm ghi nhận 

công lao, sự đóng góp của Ông đối với lịch sử dân tộc. Những ghi chép về Ông qua các 

nguồn tư liệu lịch sử có thể có nhiều điểm chưa thống nhất (về tên húy, quê hương, 

năm mất, thời gian trị vì…) nhưng đó là những thông tin quý báu cho NCS khi tìm hiểu 

đề tài này, đặc biệt những vùng đất gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Ông là những 

chỉ dẫn quan trọng cho NCS trong quá trình điền dã, thực địa, khảo cứu. 

Những nghiên cứu về hệ thống di tích, truyền thuyết, nghi thức thực hành tín 

ngưỡng thờ Lý Nam Đế còn khá ít ỏi. Các công trình nghiên cứu chủ yếu mới dừng 

lại ở việc khảo tả các di tích, lễ hội ở các địa danh chính thờ Ông và vẫn còn là 
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những kết quả nghiên cứu đơn lẻ mà chưa có sự gắn kết hệ thống từ truyền thuyết, 

thần tích cho đến di tích, điện thờ và lễ hội.  

Trong tất cả công trình mà NCS đã tập hợp chưa có công trình nào nghiên 

cứu một cách tổng thể và hệ thống về việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống 

văn hóa của cộng đồng. Những nghiên cứu đi trước chưa phản ánh được toàn diện 

sinh hoạt tín ngưỡng này mà mới chỉ nhìn nhận nó như một hiện tượng văn hoá 

riêng lẻ. Trên thực tế, nó tồn tại trong một không gian văn hoá rộng (đặc biệt vùng 

châu thổ Bắc Bộ - nơi tập trung các di tích thờ cúng Ông). Do đó, để hiểu được toàn 

diện hiện tượng văn hoá tín ngưỡng này cần đặt nó trong không gian rộng (toàn 

vùng thờ tự), sự tồn tại của nó trong mối quan hệ với môi trường sinh thái - nhân 

văn. Trên cơ sở đó nhận diện bản chất của hiện tượng phụng thờ ế

phân tích những xu hướng vận động và biến đổi của việc phụng thờ 

Lý Nam Đế trong đời sống hiện nay, đặt ra những vấn đề nhằm bảo tồ

 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến Lý Nam Đế, góp phần tích 

cực vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. 

1.2. Cơ sở lý luận  

1.2.1. Một số khái niệm công cụ 

- Tín ngƣỡng: tín ngưỡng là niềm tin, sự ngưỡng mộ, sùng bái của con 

người vào lực lượng siêu nhiên (thiên thần, nine thần, nhân vật lịch sử…) có ảnh 

hưởng tới đời sống của con người nhằm cầu mong sự che chở, giúp đỡ, đáp ứng nhu 

cầu tâm linh của con người. Từ niềm tin thiêng liêng ấy con người lập nên các cơ sở 

thờ tự và tiến hành những nghi lễ thờ cúng  biểu thị niềm tin lòng ngưỡng mộ thành 

kính (của cá nhân và cộng đồng) đối với các thế lực siêu nine đó.  

- Cơ sở tín ngƣỡng: là nơi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng của cộng 

đồng  [10, tr.1] 

- Hoạt động tín ngƣỡng: là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng 

niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, 

thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác 

tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội…[10, tr.1] 
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- Tín ngƣỡng thờ Lý Nam Đế (còn gọi là việc phụng thờ Lý Nam Đế): là 

một hình thức tín ngưỡng dân gian tôn thờ người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế 

trong đời sống văn hóa của người Việt. Mục đích tôn thờ, cúng lễ Lý Nam Đế của 

cộng đồng nhằm cầu mong sự che chở, an ủi, động viên tinh thần, hỗ trợ về kinh 

doanh buôn bán, công danh, sự nghiệp, sức khỏe… 

- Châu thổ Bắc Bộ: Theo quan điểm của các nhà địa lý, châu thổ Bắc Bộ bao 

gồm đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Thái Bình (bao gồm các tỉnh: Hà Nam, Hải 

Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình) và 

một số vùng phụ cận ... 

1.2.2. Cơ sở lý luận về “đời sống văn hóa”  

1.2.2.1. Khái niệm “đời sống văn hóa” 

Trong những năm gần đây, “đời sống văn hóa” (ĐSVH) là một thuật ngữ 

được sử dụng khá phổ biến trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 

lĩnh vực văn hóa, được đề cập đến trong khá nhiều các tài liệu, sách báo, tạp chí và 

trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều công trình khoa học. Từ các góc độ 

nghiên cứu khác nhau, các tác giả đã đưa ra những quan điểm khác nhau về ĐSVH:  

Theo một số tác giả trước đây nhìn nhận ĐSVH là một khái niệm rộng bao 

trùm lên trên toàn bộ đời sống con người (cũng là toàn bộ đời sống xã hội), đồng 

nhất đời sống con người với đời sống văn hóa. Tuy nhiên quan điểm này không 

được nhiều người tán đồng bởi họ cho rằng đời sống con người (hay đời sống xã 

hội) ở phạm vi rộng hơn ĐSVH . Khi nói tới ĐSVH là nhấn mạnh tới những giá trị, 

chuẩn mực, cái chân thiện mỹ như bản thân ý nghĩa của hai từ văn hóa mà nó bao 

hàm. ĐSVH gạn lọc dần những yếu tố phản tiến bộ của đời sống hướng con người 

tới những điều tốt đẹp, những giá trị mới trong quá trình tồn tại và phát triển (trong 

khi đó đời sống con người bao gồm tổng thể các hoạt động của con người trong một 

môi trường sống muôn màu muôn vẻ. Nó chứa đựng tất cả các mặt tốt và xấu, ác và 

thiện, chân thực và dối trá…  

Xem xét từ góc độ nhu cầu, nhiều tác giả cho rằng ĐSVH gắn liền với nhu 

cầu cơ bản của con người. Từ nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người hoạt động, 
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sáng tạo ra các giá trị văn hóa (bao gồm cả giá trị vật chất và tinh thần) thưởng thức, 

hưởng thụ nó để từ đó hình thành nên ĐSVH của chính con người. Tác giả Hoàng 

Vinh trong công trình nghiên cứu “Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng đời 

sống văn hóa ở nước ta” đưa ra định nghĩa :  

ĐSVH là một bộ phận của đời sống xã hội, mà đời sống xã hội là một 

phức thể của hoạt động sống của con người, nhằm đáp ứng những nhu cầu 

vật chất và tinh thần của nó. Nhu cầu vật chất được đáp ứng làm cho con 

người tồn tại như một sinh thể, còn nhu cầu tinh thần thì giúp con người 

tồn tại như một sinh thể xã hội, tức là một nhân cách văn hóa [144, tr.262].  

Như vậy, theo tác giả đời sống con người không thể tách rời hai nhu cầu thiết 

yếu: vật chất và tinh thần. Hai nhu cầu này nảy sinh và phát triển cùng với sự phát 

triển của xã hội loài người, là cơ sở hình thành nhu cầu văn hóa. Việc đáp ứng các 

“Nhu cầu văn hóa không được đo bằng số lượng mà thể hiện khía cạnh chất lượng 

của trình độ đáp ứng các nhu cầu… Những nhu cầu nào hướng tới các giá trị cao cả 

và sự đáp ứng các nhu cầu này sẽ phát triển con người theo hướng nhân bản hóa” 

mới được xem là nhu cầu văn hóa [144, tr.263 - 264]. 

Góp thêm một cái nhìn về ĐSVH, trong cuốn “Giáo trình lý luận văn hóa và 

đường lối văn hóa của Đảng”, các tác giả đưa ra quan niệm: 

ĐSVH là một bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm tổng thể những yếu 

tố hoạt động văn hóa vật chất và tinh thần, những tác động qua lại lẫn 

nhau trong đời sống xã hội để tạo ra những quan hệ có văn hóa trong 

cộng đồng, trực tiếp hình thành nhân cách và lối sống của con người. 

ĐSVH bao gồm những nội dung không tách rời các lĩnh vực của đời 

sống xã hội và các yếu tố cơ bản tạo nên văn hóa [47, tr.269 - 270]. 

Tác giả Nguyễn Hữu Thức trong công trình “Về văn hóa và xây dựng đời sống 

văn hóa” khi định nghĩa về ĐSVH  đã nhấn mạnh vào những hoạt động của con người 

trong môi trường sống nhằm nâng cao chất lượng đời sống, đáp ứng nhu cầu cơ bản 

của con người. “ĐSVH có thể hiểu đó là tất cả những hoạt động của con người tác 

động vào đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống xã hội để hướng con người 

vươn lên theo quy luật của cái đẹp, của chuẩn mực giá trị Chân, Thiện, Mỹ, đào thải 
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những biểu hiện tiêu cực tha hóa của con người” [120, tr.19]. Nhằm làm rõ thêm quan 

điểm của mình, tác giả Nguyễn Hữu Thức đã đưa ra một quan niệm nữa về ĐSVH có 

nội dung khá tương đồng với quan niệm trên:  

ĐSVH được hiểu một cách khái quát là hiện thực sinh động các hoạt động 

của con người trong môi trường sống để duy trì, đồng thời tái tạo sản phẩm 

văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần theo những giá trị và chuẩn mực xã hội 

nhất định nhằm không ngừng tác động, biến đổi tự nhiên, xã hội và đáp ứng 

nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sống của chính con người [120, tr.35].  

 Gần đây tại hội thảo khoa học về “Đời sống văn hóa và môi trường văn hóa 

- lý luận và thực tiễn” [24], tác giả Nguyễn Thị Phương Lan cho rằng: “ĐSVH là 

tổng thể những yếu tố hoạt động văn hóa của con người nằm trong những cảnh quan 

văn hóa, những sự tác động lẫn nhau trong đời sống xã hội để tạo ra những quan hệ 

có văn hóa trong cộng đồng người, trực tiếp làm hình thành lối sống của con người 

trong xã hội” [24, tr.137 - 138] đồng thời nhấn mạnh “ĐSVH bao gồm toàn bộ 

những hoạt động sản xuất và tiêu thụ, sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa, 

nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của con người, thông qua các thiết chế văn hóa và 

các thể chế văn hóa” [24, tr.138].  

Tác giả Đinh Thị Vân Chi trên cơ sở nhìn nhận về các quan điểm của các học giả 

đi trước đã góp bàn thêm một cách hiểu về ĐSVH: “ĐSVH là tổng thể những hoạt động 

tinh thần của con người trong thời gian rỗi bao gồm quá trình sáng tạo, biểu hiện, truyền 

bá và thưởng thức những sản phẩm văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn 

thiện của con người” [24, tr.68 - 69]. Như vậy, theo tác giả, chỉ nên hiểu ĐSVH theo 

nghĩa hẹp: là những hoạt động tinh thần nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người 

trong những khoảng thời gian rỗi khi con người không bị thúc ép, áp lực mà hoàn toàn 

được thực hiện tự nguyện dựa theo sở thích, ý muốn cá nhân của chủ thể.  

Như vậy, với các cách tiếp cận và góc nhìn khác nhau các tác giả đã đưa ra 

những cách hiểu rộng, hẹp khác nhau về khái niệm ĐSVH  nhưng có thể nhận thấy 

hầu hết các quan điểm đều thống nhất ở những điểm sau: 

Thứ nhất, coi ĐSVH là một bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm tổng 

thể/phức hợp các hoạt động của con người  
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Thứ hai, ĐSVH có thể được tiếp cận theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo 

nghĩa rộng, ĐSVH bao hàm cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần, còn theo 

nghĩa hẹp, nó chỉ bao hàm đời sống tinh thần. 

Thứ ba, ĐSVH đáp ứng các nhu cầu văn hóa hướng con người đến các giá trị 

Chân, Thiện, Mỹ. Vì vậy, ĐSVH bao giờ cũng có sự kế thừa và đổi mới. Kế thừa các giá 

trị truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại và xóa bỏ những cái cũ, cái lạc hậu tìm kiếm 

cái mới, cái tốt đẹp đáp ứng nhu cầu càng cao về vật chất và tinh thần của con người.  

Trên cơ sở kế thừa các quan điểm của các tác giả đi trước, trong phạm vi nghiên 

cứu của đề tài, NCS cũng đồng tình với quan niệm của các tác giả trên có sự bổ sung, 

chỉnh sửa:  ĐSVH là một bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm tổng thể những hoạt 

động của con người trong môi trường sống, bao gồm các hoạt động: sáng tạo và hưởng 

thụ, lưu giữ và bảo tồn, giáo dục và truyền bá, giao lưu và gắn kết... hình thành nên 

những sản phẩm văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần nhằm đáp nhu cầu văn hóa của con 

người, hướng tới sự phát triển toàn diện và những giá trị tốt đẹp. Nói cách khác “Nói 

đến ĐSVH chủ yếu là nói về quá trình sáng tạo ra các giá trị văn hóa và sự ứng dụng của 

cái giá trị văn hóa đã được sáng tạo đó vào trong cuộc sống thực tiễn” [24, tr.138].  

ĐSVH bao gồm ĐSVH vật chất và ĐSVH tinh thần. Tuy nhiên, với đối 

tượng nghiên cứu của luận án, ĐSVH được xem xét ở đây chủ yếu là ĐSVH tinh 

thần, cụ thể là đời sống văn hóa tín ngưỡng nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng 

như xây dựng các di tích thờ tự, thờ cúng các lực lượng siêu nhiên, thực hành các 

nghi thức, nghi lễ thờ cúng...nhằm chia sẻ thông tin, tri thức, những trải nghiệm về 

tâm linh, giúp con người được an ủi, động viên, che chở, động viên, hỗ trợ...Tuy 

nhiên, trên thực tế, ĐSVH không thuộc về lĩnh vực tinh thần thuần túy mà bao hàm cả 

hai lĩnh vực: vật chất và tinh thần, bởi chúng luôn xuyên thấm và tác động lẫn nhau(trong 

tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế, các hoạt động văn hóa nêu trên muốn diễn ra được đều cần 

phải có không gian vật chất là các di tích thờ tự, là môi trường và cảnh quan văn hóa, nơi 

thực hiện các hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng).  

1.2.2.2. Cấu trúc của “đời sống văn hóa” 

Từ góc độ cấu trúc, tác giả Hoàng Vinh trong công trình “Mấy vấn đề lý luận 

và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta” xuất bản năm 1998 cho rằng: 
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ĐSVH là bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm các yếu tố văn hóa tĩnh tại 

(các sản phẩm văn hóa vật thể, các thiết chế văn hóa) cũng như các yếu tố 

văn hóa động thái (con người và các dạng hoạt động văn hóa của nó). Xét 

về một phương diện khác, đời sống văn hóa bao gồm các hình thức văn hóa 

hiện thực và cả các hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh [144, tr.268].  

Như vậy, theo tác giả Hoàng Vinh ĐSVH bao gồm các yếu tố tĩnh và động, vật 

thể và phi vật thể, chủ thể và sản phẩm văn hóa. Ông nhấn mạnh: “Muốn cho các sản 

phẩm văn hóa nảy sinh và được vận hành trong đời sống xã hội, thì phải có các yếu tố: 

sản phẩm văn hóa, thể chế văn hóa, các dạng hoạt động văn hóa và những con người 

văn hóa. Các yếu tố đó tạo thành cấu trúc của ĐSVH” [144, tr.48]. Từ cách tiếp cận 

này, nhiều nhà nghiên cứu đã khái quát cấu trúc ĐSVH gồm 3 thành tố cơ bản sau: chủ 

thể văn hóa, sản phẩm văn hóa biểu hiện ở các sản phẩm hữu hình (vật thể) và vô hình 

(phi vật thể); và hoạt động văn hóa. Ở mỗi thành tố này đều có vị trí và vai trò riêng, 

song lại có một quan hệ biện chứng phản ánh về cơ bản ĐSVH của một cộng đồng.  

Kế thừa theo quan điểm của tác giả Hoàng Vinh, tác giả Nguyễn Thị Phương 

Lan đã đưa ra mô hình cấu trúc ĐSVH mới bao gồm: con người văn hóa, nhu cầu 

văn hóa, hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa tác động lẫn nhau trong môi 

trường văn hóa.  

 

Sơ đồ cấu trúc Đời sống văn hóa [24, tr. 145] 
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Luận giải về cấu trúc của ĐSVH, tác giả cho rằng: Nói đến ĐSVH là nói đến 

mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố: nhu cầu văn hóa, hoạt động văn hóa và sản 

phẩm văn hóa. Trong mối quan hệ tương tác đó, con người là trung tâm chi phối 

toàn bộ các yếu tố trên. Con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng tiếp 

nhận văn hóa [24, tr.138]. 

Từ góc độ tiếp cận ĐSVH theo nghĩa hẹp, tác giả Đinh Thị Vân Chi khẳng định: 

“cơ cấu của ĐSVH chỉ có thể là các hoạt động văn hóa trong thời gian rỗi nhằm đáp ứng 

nhu cầu tinh thần của con người...” [24, tr.76] “Trong cơ cấu ĐSVH không thể có thiết 

chế văn hóa và chủ thể văn hóa vì đó không phải là các dạng hoạt động” [24, tr.77] 

Như vậy, do có nhiều cách hiểu khác nhau về nội hàm khái niệm ĐSVH nên 

cũng có nhiều quan niệm khác nhau về cấu trúc của nó, về các thành tố cấu thành. 

Với đề tài nghiên cứu của luận án, NCS đồng tình với quan điểm về cấu trúc ĐSVH 

của các tác giả Hoàng Vinh, Nguyễn Thị Phương Lan với các yếu tố: nhu cầu văn 

hóa, hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa gắn liền với chủ thể văn hóa. Cụ thể:  

* Chủ thể văn hóa 

Khi nói đến chủ thể văn hóa (hay còn gọi là con người văn hóa) chính là nói 

đến các cá nhân, nhóm người, cộng đồng, tộc người, tập thể xã hội…cùng cư trú 

trên một địa bàn nhất định, đóng vai trò là yếu tố quan trọng và quyết định nhất 

trong các yếu tố cấu thành ĐSVH. Con người tham gia vào ĐSVH với vai trò là chủ 

thể sáng tạo ra các giá trị văn hóa, đồng thời con người cũng là khách thể hưởng thụ 

những thành quả đó. Con người sáng tạo ra văn hóa, tái tạo và sử dụng chúng như 

một phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, làm 

cho đời sống con người không chỉ là những hoạt động mang tính bản năng sinh tồn. 

Khi đề cập đến chủ thể văn hóa, cần lưu ý đến một số đặc điểm như: quan niệm, 

nhận thức, nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa; hành vi, ứng xử văn hóa; nếp 

sống và lối sống…Trong việc phụng thờ Lý Nam Đế, NCS xác định chủ thể văn 

hóa chính là cộng đồng cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ, là tập hợp những người cùng 

cư trú trên cùng một khu vực lãnh thổ, đóng vai trò quan trọng nhất, là trung tâm chi 

phối đến toàn bộ các yếu tố khác của ĐSVH: nhu cầu văn hóa, hoạt động văn hóa và 



  35 

sản phẩm văn hóa. Trên cơ sở nhu cầu tưởng niệm, tôn vinh và thờ phụng người anh 

hùng dân tộc/ vị vua thần Lý Nam Đế cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ đã sáng tạo ra 

các giá trị văn hóa (vật thể và phi vật thể) nhằm đáp ứng nhu cầu đó đồng thời thực 

hiện các hoạt động khác nhau nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy nó trong ĐSVH 

đồng thời tiếp nhận nó nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa của chính mình.  

* Nhu cầu văn hóa 

Con người trong quá trình tồn tại và phát triển của mình luôn gắn liền với hai 

nhu cầu thiết yếu: vật chất và tinh thần. Đó là những đòi hỏi, mong muốn của con 

người trong quá trình sống. Từ những nhu cầu văn hóa tự thân, thường trực trong mỗi 

con người như nhu cầu ăn, mặc, ở, cầu mong được bình an, che chở...cho đến những 

nhu cầu văn hóa cao hơn như nhu cầu được sáng tạo, tái sản sinh ra những giá trị văn 

hóa mới... Việc đáp ứng các nhu cầu văn hóa sẽ tạo nên ĐSVH của một xã hội. Do 

đó, đây là một trong những yếu tố căn bản, then chốt để hình thành nên ĐSVH của 

mỗi cá nhân, mỗi nhóm người, mỗi cộng đồng, mỗi tập thể xã hội. Có thể nói, việc 

phụng thờ Lý Nam Đế của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ đã đáp ứng nhu cầu cơ bản 

của con người, đặc biệt là những nhu cầu tâm linh: thỏa mãn niềm tin vào vị thần mà 

họ tôn thờ, được che chở, phù hộ, động viên, an ủi cho đến những nhu cầu cao hơn: 

sáng tạo và tái tạo các giá trị văn hóa, lưu giữ và truyền bá văn hóa...Thông qua quá 

trình ấy con người phát huy được toàn bộ năng lực và sức mạnh bản thể của mình, 

không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa mới.  

* Hoạt động văn hóa 

Hoạt động văn hóa là quá trình sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm văn hóa 

đáp ứng các nhu cầu văn hóa của con người, bao gồm: hoạt động sáng tác văn chương, 

nghệ thuật; hoạt động biểu diễn trên sân khấu và trong điện ảnh; hoạt động khai trí – 

giáo dục trình độ, tri thức; hoạt động quảng bá các giá trị văn hóa; hoạt động lưu giữ 

các sản phẩm văn hóa; hoạt động tiêu dùng các sản phẩm văn hóa; hoạt động lễ hội, tín 

ngưỡng; hoạt động xây dựng phong tục, nếp sống văn hóa; hoạt động thể thao, vui 

chơi, giải trí...Trong việc phụng  thờ Lý Nam Đế, NCS nhận thấy các hoạt động chủ 

yếu trong đời sống văn hóa cộng đồng liên quan đến nhân vật được phụng thờ:  
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- Hoạt động sáng tạo các sản phẩm văn hóa: là quá trình sáng tạo và tái sáng 

tạo các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể như truyền thuyết, di tích, nghi thức 

thờ cúng, trò diễn dân gian, trò diễn dân gian, tục hèm....nhằm đáp ứng nhu cầu văn 

hóa của người dân vùng châu thổ Bắc Bộ ở những địa bàn gắn liền với cuộc đời, sự 

nghiệp và cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Đế từ xưa đến nay. 

- Hoạt động hưởng thụ (thưởng thức) các sản phẩm văn hóa: “là quá trình 

tiếp nhận sản phẩm văn hóa thông qua các giác quan (thông thường là thị giác và 

thính giác), để cảm nhận, thẩm thấu những giá trị chứa đựng trong đó, nhằm tìm 

kiếm những rung cảm thẩm mỹ hoặc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá” [24, 

tr.74]. Các sản phẩm văn hóa được hình thành và sáng tạo đáp ứng những nhu cầu 

thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật của nhân dân, qua đó bồi dưỡng năng lực nhận 

thức và xây dựng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trong việc phụng thờ Lý Nam Đế, việc người dân đến với di tích, cầu cúng và tin 

tưởng vào sự phù trợ của Ông, tham gia vào các hoạt động lễ hội, các sinh hoạt văn 

hóa tâm linh…chính là đang thưởng thức chính những thành quả văn hóa mà họ tạo 

dựng và giữ gìn từ trong quá khứ cho đến hiện nay.   

- Hoạt động lưu giữ và bảo tồn các sản phẩm văn hóa: quá trình này không 

phải được hiểu theo nghĩa đơn giản là những hoạt động giữ gìn, bảo quản tránh mối 

mọt, ẩm mốc, xuống cấp...như các nhà bảo tàng học xưa nay vẫn thường làm mà 

được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau: sự lưu giữ bằng biểu hiện vật 

chất thông qua hệ thống các loại hình di tích thờ tự, sự lưu giữ thông qua các hoạt 

động tinh thần trực tiếp có định kỳ (như tổ chức lễ hội hàng năm, các trò chơi dân 

gian, các sinh hoạt tính ngưỡng...)  

- Hoạt động giáo dục và truyền bá văn hóa: là quá trình trao truyền văn hóa 

giữa các thế hệ, giới thiệu, kết nối để các sản phẩm văn hóa đến với công chúng, 

được nhiều biết đến, tham gia. Đây là một hoạt động phức tạp, cần sự hỗ trợ đắc lực 

từ nhiều cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Các hoạt động truyền bá: in ấn, xuất bản các 

tác phẩm văn học; thu âm, in đĩa các sản phẩm âm nhạc; biểu diễn nghệ thuật...Tuy 

nhiên trong việc phụng thờ Lý Nam Đế, các sản phẩm văn hóa không phải là thứ 
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“hàng hóa” được lưu thông trên thị trường mà nó là một sản phẩm văn hóa tinh thần 

đặc biệt. Do đó, hoạt động truyền bá mang ý nghĩa đặc biệt gắn liền với các hoạt 

động giáo dục và trao truyền văn hóa: xây dựng các chương trình học tập, giáo dục 

theo tấm gương người anh hùng dân tộc, thi tìm hiểu về nhân vật Lý Nam Đế, tổ chức 

dâng hương, hội thảo khoa học, đặt tên danh nhân cho đường phố... 

- Hoạt động giao lưu và gắn kết cộng đồng: là hoạt động gắn kết con người trên 

cơ sở cùng sở thích, mục đích với tinh thần tự nguyện, tự quản. Có thể nói, việc phụng 

thờ Lý Nam Đế ở các làng xã Bắc Bộ hiện nay đã tạo dựng môi trường giao lưu, cộng 

hưởng giữa những người dân trong cùng một cộng đồng, giữa các làng lân cận, các 

vùng miền khác, là sợi dây vô hình cố kết con người trong mối quan hệ bền chặt.  

* Sản phẩm văn hóa 

Sản phẩm văn hóa là kết quả của quá trình sáng tạo của con người trong tiến 

trình phát triển của lịch sử, trong thực tiễn vận hành của ĐSVH để phục vụ cuộc 

sống, thỏa mãn những mục đích và nhu cầu khác nhau của các cá nhân, cộng đồng 

người. Sản phẩm văn hóa có thể do một cá nhân, một tổ chức hay một cộng đồng 

sáng tạo ra, mang giá trị và ý nghĩa tinh thần, luôn chứa đựng bản sắc riêng biệt, nó 

mang dấu ấn cá nhân và cộng đồng nên luôn phản ánh và biểu hiện các yếu tố mang 

sắc thái dân tộc, địa phương, vùng miền... Trong một cộng đồng người, sản phẩm 

văn hóa cũng chính là sản phẩm của lịch sử và điều đó khiến cho sản phẩm văn hóa 

luôn mang dấu ấn của thời đại và được lưu giữ, trao truyền cho các thế hệ kế tiếp, 

được các thế hệ kế tiếp kế thừa và phát triển, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và trí tuệ, 

nhân cách và bản lĩnh cho con người. Sản phẩm văn hóa bao gồm:  

- Sản phẩm văn hóa vật thể: là loại sản phẩm văn hóa tồn tại hữu hình dưới 

dạng vật thể như các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa, các di tích lịch sử văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, lăng mộ, đồ thờ tự, tượng thờ… 

- Sản phẩm văn hóa phi vật thể: là loại sản phẩm văn hóa không hiện hữu 

một cách cố định, tồn tại dưới dạng các quan niệm về giá trị và chuẩn mực xã hội, 

được ghi nhận và lưu truyền trong ký ức hay các truyền thuyết, huyền thoại, thần 

tích, các lễ hội, tín ngưỡng dân gian... 
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Trên đây là các thành tố cơ bản cấu thành nên ĐSVH nói chung. Các 

thành tố này có mối quan hệ tương tác với nhau, trong đó chủ thể văn hóa đóng 

vai trò quyết định ĐSVH của cộng đồng. Mặt khác, ĐSVH phản ánh hoạt động 

văn hóa của chính chủ thể văn hóa: nhận thức, tình cảm, động cơ, hành động xã 

hội (ứng xử xã hội), hình thành khuôn mẫu ứng xử, thể chế văn hóa;  tổ chức đời 

sống và những sinh hoạt văn hóa… Ngoài ra, các thành tố của ĐSVH luôn vận 

hành trong một môi trường văn hóa nhất định và chịu sự chi phối của môi trường 

văn hóa đó (mặc dù môi trường văn hóa không thuộc cấu trúc của ĐSVH). 

“Không thể có ĐSVH nằm ngoài môi trường văn hóa, bởi mọi hoạt động sáng 

tạo, lưu truyền, hưởng thụ văn hóa đều chỉ có thể vận hành trong một không gian 

văn hóa nhất định” [24, tr.147]. Do đó, khi xem xét tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế 

trong ĐSVH của cộng đồng, NCS luôn đặt trong trong không gian văn hóa vùng 

châu thổ Bắc Bộ và chịu sự ảnh hưởng, chi phối của các điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, văn hóa, xã hội bao quanh nó.  

1.2.3. Lý thuyết nghiên cứu 

Để làm rõ vấn đề nghiên cứu, luận án -

. Có thể nói, xu hướng chức năng luận 

(trường phái lý thuyết chức năng) trong nghiên cứu văn hóa được ra đời vào những 

năm 30 của thế kỷ XX gắn liền với tên tuổi của các nhà sáng lập như Bronislaw 

Malinowski, Emile Durkheim, Radcliffe-Brown...đã đem đến một phương thức 

quan trọng trong việc tiếp cận nghiên cứu văn hóa và xã hội. Theo quan điểm của 

các nhà nghiên cứu theo trường phái lý thuyết cấu trúc - chức năng, mỗi hiện tượng 

văn hóa hay xã hội đều được cấu thành bởi những bộ phận hay yếu tố nhất định, 

trong đó mỗi bộ phận hay yếu tố đều phải đảm bảo một hoặc nhiều chức năng.  

Bronislaw Malinowski (1884 – 1942) là nhà nhân học Anh gốc Ba Lan, tiêu 

biểu với trường phái Chức năng tâm lý học người đặt nền móng cho các tiếp cận 

chức năng. Theo quan điểm của Malinowski, mỗi yếu tố văn hóa đều có những 

đóng góp nhất định vào sự tồn tại của nền văn hóa mà chúng xuất hiện. Chính vì lý 

do đó, ông chủ trương xã hội nào cũng cần phải được bảo tồn và mở rộng các yếu tố 
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của hệ thống với các chức năng cụ thể của chúng, bởi mỗi chức năng như thế đều 

nhằm thỏa mãn một nhu cầu cụ thể của con người.  

Trong bất cứ dạng văn minh nào và bất cứ tập quán nào, các đối tượng vật 

chất, tư tưởng và các tín ngưỡng thực hiện chức năng sinh động nào đó, xử 

lý nhiệm vụ nào đó, đều là bộ phận cần thiết ở bên trong một chỉnh thể 

hoạt động…Bất cứ văn hóa nào trong tiến trình phát triển của nó đều có 

thể tạo ra một hệ thống cân bằng và ổn định, trong đó mỗi bộ phận chỉnh 

thể đều thực hiện chức năng của nó. Nếu triệt tiêu một yếu tố nào trong 

văn hóa (như: cấm đoán một nghi lễ mà theo chúng ta là có hại), thì toàn 

bộ hệ thống ấy, sẽ lâm vào tình trạng suy thoái và hủy hoại. [1, tr.106].  

Dựa trên công việc nghiên cứu thực địa thu thập dữ liệu để hỗ trợ cho luận 

điểm lý thuyết Malinowski đã triển khai các phân tích văn hóa của mình trên cơ sở 

những nhu cầu cơ bản của con người (như ăn, mặc, sinh đẻ, nghỉ ngơi) hay các nhu 

cầu về an sinh xã hội (như trao đổi kinh tế, giáo dục, kiểm soát xã hội, v.v…). Theo 

ông, văn hóa là tổng thể những đáp ứng đối với các nhu cầu sống cơ bản và nhu cầu 

sản xuất của con người. Đó là một hệ thống cân bằng, trong đó mỗi yếu tố hoặc bộ 

phận đều thực hiện chức năng của nó. Trong các nghiên cứu của mình, Malinowski 

đặc biệt nhấn mạnh đến chức năng tâm sinh lý của lễ nghi và những phong tục, và 

cho rằng các thiết chế văn hóa có chức năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản về vật lý 

và tâm lý của con người trong xã hội. Malinowski tin rằng văn hóa tồn tại để làm 

thỏa mãn bảy nhu cầu cơ bản của con người: dinh dưỡng, sự tái tạo, thỏa mãn thể 

xác, an toàn, thư giãn, vận động và phát triển [98, tr.208]. 

Trong một thí dụ nổi tiếng về đời sống người Trobriand trên một đảo ở Thái 

Bình Dương, Malinowski phân tích hiện tượng là khi đánh cá ở trong đầm 

mà không gặp nguy hiểm người Trobriand không cần phải tiến hành nghi lễ 

phù phép gì. Họ chỉ dựa vào kiến thức và tay nghề của chính họ. Tuy nhiên, 

khi ra biển đánh cá, độ rủi ro tăng cao và kết quả cũng bấp bênh hơn, những 

ngư phủ Trobriand thường làm lễ và phù phép để trấn an chính mình về mặt 

tâm lý mong được an toàn và được mẻ cá to. Do đó, lý thuyết của 
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Malinowski đưa ra một giả thuyết là môi trường càng bất trắc và kết quả 

càng bấp bênh thì con người càng cần đến lễ nghi phù phép [57, tr.159].  

Nhấn mạnh và quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ giữa chức  năng với cấu 

trúc chung của tổng thể, Radcliffe - Brown người chịu ảnh hưởng và kiên trì quan điểm 

của E. Durkheim, coi văn hóa và xã hội như một cơ thể sống, trong đó mọi bộ phận đều 

có quan hệ hữu cơ với nhau để tạo ra một cơ chế cân bằng và thống nhất. Quan điểm 

của ông nhấn mạnh rằng nếu văn hóa và xã hội tồn tại như tổng thể các chức năng, thì 

nhà nghiên cứu cần làm rõ mối quan hệ giữa các thành tố mang chức năng cụ thể trong 

chỉnh thể, đồng thời cũng cần làm rõ cấu trúc chung của chỉnh thể với tư cách là một 

thực thể chứa đựng tổng thể các chức năng.  Các nhà theo thuyết cấu trúc – chức năng 

không quan tâm nhiều đến những mâu thuẫn, xung đột và biến đổi của các xã hội và 

nền văn hóa mà hướng tới tìm hiểu các thiết chế văn hóa đã duy trì trạng thái cân bằng 

và sự cố kết của một xã hội như thế nào. Trường phái cấu trúc - chức năng khẳng định 

các thiết chế văn hóa có chức năng duy trì trạng thái cân bằng và cố kết xã hội (Văn 

hóa như một tổng thể chức năng). Trường phái này cho rằng xã hội này là một hiện 

thực đặc biệt, được xác định bằng: các đơn vị (yếu tố) cấu thành nó và các quan hệ giữa 

chúng (Các thực thể nhân loại như là tổng thể của những hành vi, còn quan hệ giữa 

chúng - đó là các quan hệ xã hội, trong đó hệ thống xã hội gồm có: cấu trúc xã hội, 

tổng thể chung của những tập quán xã hội, những hình ảnh chuyên biệt về ý tưởng và 

cảm xúc gắn với các tập quán xã hội). Đối với việc duy trì ổn định và phát triển của xã 

hội thì văn hóa được phân thành các tiểu hệ thống chức năng bao gồm: 

- Chức năng thực thể/chức năng duy trì nhằm đảm bảo sự nối dài cuộc sống 

cho cộng đồng. 

- Chức năng thích nghi/thích ứng nhằm duy trì các mối quan hệ hài hòa giữa 

môi trường tự nhiên và cộng đồng văn hóa tộc người. 

- Chức năng bảo tồn và tái sinh sản ra các truyền thống, các tín ngưỡng tôn 

giáo, các nghi thức cũng như lịch sử dân tộc. 

- Chức năng kí hiệu - tượng trưng của văn hóa, thể hiện trong sự sáng tạo và 

tái sản sinh ra những giá trị văn hóa. 
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- Chức năng vận thông của văn hóa, hướng tới việc đảm bảo sự giao tiếp, 

truyền đạt thông tin, hiểu các nền văn hóa khác. 

- Chức năng điều tiết-chuẩn mực của văn hóa, thể hiện trong việc duy trì 

trạng thái cần bằng trong cộng đồng, nó chứa đựng những hình thái thiết chế, cho 

phép giải quyết các xung đột. 

- Chức năng điều hòa của văn hóa - nhằm giải tỏa những căng thẳng về cảm 

xúc và thể chất. [99, tr.113]. 

Như vậy, các nhà lý thuyết cấu trúc - chức năng quan tâm nghiên cứu văn hóa - 

xã hội của mỗi dân tộc như là một chỉnh thể thống nhất, một cơ chế toàn vẹn được tạo 

ra bằng các yếu tố, các bộ phận. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu theo xu hướng chức 

năng luận là cần chia tách chỉnh thể (văn hóa) thành ra các bộ phận, các yếu tố và vạch 

ra những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. Ở đây, mỗi tế bào hay yếu tố 

(một khuôn mẫu, một vai trò, một thể chế…) của văn hóa đều có một chức năng xã hội 

nhất định, mỗi yếu tố riêng lẻ vừa là chính nó, vừa như một khâu, một mắt xích, mà 

nếu thiếu chúng thì văn hóa không thể tồn tại như một chỉnh thể.  

Theo quan điểm trên của các nhà lý thuyết cấu trúc - chức năng nêu trên, áp 

dụng trong đề tài nghiên cứu  NCS nhận thấy: 

Tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế là “một hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể” 

[112, tr.528] được cấu thành bởi nhiều thành tố, trong đó có ba thành tố cơ bản: 

truyền thuyết/thần tích – di tích – lễ hội. Các thành tố đảm nhận những chức năng 

khác nhau nhưng có quan hệ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau tạo nên hiện 

tượng phụng thờ Lý Nam Đế. Do đó, luận án nghiên cứu tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế 

như một cơ chế toàn vẹn, được tạo ra bằng các yếu tố, các bộ phận. 

Mặt khác, nghiên cứu về Lý Nam Đế trong ĐSVH luận án vận dụng lý 

thuyết cấu trúc – chức năng để phân tích vai trò, sự ảnh hưởng của Lý Nam Đế 

trong ĐSVH cộng đồng với các chức năng cơ bản: đáp ứng nhu cầu tâm linh của 

cộng đồng (nhu cầu an toàn, giải trí, vận động và phát triển); sáng tạo, hưởng thụ và 

tái sản sinh ra những giá trị văn hóa; duy trì và bảo tồn các giá trị văn hóa; vận 

thông và truyền bá văn hóa; định hướng hành vi, giáo dục và trao truyền văn hóa; 
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duy trì trạng thái cân bằng và sự cố kết cộng đồng…Các chức năng này sẽ được 

nhìn nhận thông qua các phương diện của đời sống văn hóa: nhu cầu văn hóa, hoạt 

động văn hóa, sản phẩm văn hóa gắn với chủ thể văn hóa là cộng đồng cư dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ.  

Việc á - chức năng trong đề tài sẽ 

 của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. 

1.3. Không gian văn hóa vùng châu thổ Bắc Bộ với việc phụng thờ Lý 

Nam Đế.  

Theo quan điểm của các nhà địa lý, châu thổ Bắc Bộ bao gồm đồng bằng sông 

Hồng, đồng bằng sông Thái Bình và một số vùng phụ cận

, Sơn Tâ ...với diện tích 15.000 km
2
. Đây là nơi có điều kiện tự 

nhiên thuận lợi . Đặc biệt với đặc điểm cấu tạo địa hình, khí hậu, 

hệ thống sông ngòi thuận lợi phát triển nền sản xuất nông nghiệp với cây trồng chủ đạo 

là cây lúa nước. Quá trình khai phá chinh phục châu thổ của con người qua các thời kỳ 

lịch sử đã tác động mạnh mẽ đến tâm thức của người Việt và có ảnh hưởng sâu sắc tới 

ĐSVH của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. Từ thực tế đời sống cộng đồng người dân Bắc 

Bộ đã hình thành nên ĐSVH phong phú, đa dạng với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.  

Vùng châu thổ Bắc Bộ là nơi tập trung khá nhiều các di tích thờ Lý Nam Đế. 

Cho đến nay, chưa có tác giả nào đưa ra con số thống kê chính xác về các điểm thờ 

Lý Nam Đế. Tuy nhiên, có thể nói rằng số lượng di tích thờ Ông được phân bố ở 

khá nhiều nơi. Kết quả khảo sát của NCS gần đây cho thấy, các di tích thờ Lý Nam 

Đế tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng, chủ yếu ở hai tỉnh Hà Nội và Thái Bình 

và rải rác ở các tỉnh ở phía bắc châu thổ như Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc với 

gần 46 di tích thờ tự [PL1, tr.170]. Đối chiếu với chính sử và từ nguồn tư liệu dân 

gian NCS nhận thấy các di tích thờ Lý Nam Đế hiện nay được lập nên và duy trì bởi 

những người dân địa phương ở các nơi gắn với những sự kiện lịch sử trong cuộc đời 

Ông (nơi sinh, nơi mất) và gắn liền với địa bàn của cuộc khởi nghĩa (vùng chiến 

địa) theo tâm thức của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng 
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cây” của người Việt. Sử cũ không chép rõ Lý Nam Đế đã lập căn cứ, đóng quân ở 

đâu, chiếm được các quận huyện, đánh đuổi bọn quan lại phương Bắc như thế nào, 

chỉ biết rằng, đó là một cuộc khởi nghĩa rộng lớn, đã liên kết được đông đảo các hào 

kiệt và dân chúng các châu, nhanh chóng giành thắng lợi. Cuộc khởi nghĩa của Ông 

đã thu hút và quy tụ được khá nhiều tướng lĩnh, hào trưởng có tài năng và danh 

tiếng tham gia như Tinh Thiều, Triệu Túc, Triệu Quang Phục, Phạm Tu, Lý Phục 

Man, Trình Cô, Tam Cô… cùng nhân dân vùng Bắc Bộ. Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở 

vùng châu Giao (tức vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ ngày nay), sau đó nhanh 

chóng lan rộng ra các châu khác trên khắp miền đất nước. Trước một kẻ thù tàn bạo, 

hà khắc, hùng mạnh với tài thao lược của mình Lý Bí hiểu rất rõ tương quan lực 

lượng giữa ta và địch, những yếu tố cần thiết để giành lợi thế cho ta. Vì vậy Ông đã 

biết lựa chọn những địa bàn trọng yếu, hiểm trở, phù hợp với từng giai đoạn của 

cuộc chiến và quan trọng nhất là phát huy được sức mạnh của toàn dân để nhanh 

chóng giành thắng lợi. 

Theo tư liệu lịch sử, cuộc nổi dậy của Lý Bí xuất phát từ địa phương Thái 

Bình (khoảng các huyện Quốc Oai - Phúc Thọ, Hà Nội ngày nay) phát triển rộng ra 

cả nước và giành được độc lập tự chủ. Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến Lý Bí 

đã lựa chọn vùng đất ven đô Hà Nội làm nơi tập hợp lực lượng, luyện quân và chuẩn 

bị nguồn lương thực. Do đó, trên vùng đồng bằng sông Hồ ộ

khá nhiều di tích thờ cúng Ông (với 19 di tích) cùng với hàng loạt truyền thuyết dân 

gian về thời thơ ấu và quá trình dựng cờ khởi nghĩa đánh giặc Lương của Ông. Quá 

trình khảo sát tại một số địa phương như Hoài Đức, Đông Anh, Quốc Oai, Từ 

Liêm… NCS nhận thấy ở đây có khá nhiều làng xã thờ Lý Nam Đế làm Thành 

hoàng làng  Trong đó, Hoài Đức là mộ , 

tập trung ở Giang Xá, Lưu Xá, Đại Tự, Di Trạch (đều thuộc xã Đức Giang và Kim 

Chung của huyện Hoài Đức). Căn cứ /thần tích ở các làng này cho 

biế ởi đây chính là nơi Ông đã 

theo chân Pháp tổ thiền sư từ Thái Nguyên về tu tại chùa Linh Bảo (nay là chùa Bảo 

Phúc, thôn Giang Xá, xã Đức Giang) [PL 2.1.1, tr.172]. Quãng tuổi thơ Ông gắn 
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liền với mảnh đất chùa, vớ ỡng ý chí, 

tinh thần yêu nướ

ể kể đến một số di tích thờ Lý Nam Đế ện nay như: 

đình – đền Giang Xá, đình Lưu Xá (xã Đức Giang), đình Đại Tự, (xã Kim Chung), 

đền Di Trạch (xã Di Trạch)

làng xã ngoại thành Hà Nộ - miếu Miêu Nha, (làng Miêu Nha, xã Tây 

Mỗ, huyện Bắc Từ Liêm), đình Giang (xã Viên Nội, huyện Thường Tín)… và rất 

nhiều nơi khác cũng thờ Lý Nam Đế và các tướng của Ngài.  

Với thế đất trọng yếu, Thái Bình đã được Lý Bí chú trọng lựa chọn xây dựng, 

củng cố hình thành những căn cứ liên hoàn tạo ra một phòng tuyến hết sức lợi hại. 

Chính vì vậy, đây là địa bàn thứ hai tập trung khá nhiều di tích thờ Lý Nam Đế (với 

18 di tích). Trong đó tập trung ở các huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Hưng Hà với sự đa 

dạng về loại hình di tích và sắc thái tín ngưỡng. Tiêu biểu có thể kể đến như đình Tử 

Các - miếu Đồn (Thái Hòa -Thái Thụy), đình Các Đông (Thái Thượng, Thái Thụy), 

miếu Hai Thôn (Xuân Hòa - Vũ Thư), đền, miếu Hậu Trung, Hậu Thượng (Bạch 

Đằng, Đông Hưng), miếu Ba Thôn và chùa Hưng Quốc (Thụy Hải, Thái Thụy), đình 

và đền Cổ Trai, đình Tịnh Xuyên (Hồng Minh, Hưng Hà), đình Gia Lạc và đình 

Thượng Hộ (Hồng Lý, Vũ Thư)… Từ những số liệu thống kê trên, có thể thấy rằng 

Thái Bình là nơi tập trung nhiều di tích và lễ hội liên quan đến đức vua Lý Nam Đế. 

Ở phía Bắc của châu thổ Bắc Bộ, các di tích thờ Lý Nam Đế tập trung ở các tỉnh 

Thái Nguyên (2 di tích), Phú Thọ (1 di tích) và Vĩnh Phúc (4 di tích). Theo kết quả 

nghiên cứu của các nhà sử học gần đây thì thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ 

Yên, Thái Nguyên chính là quê hương gốc của Lý Nam Đế. Di tích gắn liền với Lý 

Nam Đế ở Thái Nguyên là chùa Hương Ấp (tương truyền là nơi Pháp tổ thiền sư nuôi 

dạy Lý Bí và đền Mục (nơi thờ) cùng một số địa danh lịch sử liên quan đến sự nghiệp 

đánh giặc của Ông. Vĩnh Phúc cũng là địa bàn vẫn còn in dấu những sự kiện về vị anh 

hùng dân tộc, mở đầu lịch sử nhà nước Vạn Xuân. Tại Vĩnh Phúc hiện nay có các làng 

thờ Lý Nam Đế: làng Mộ Đạo, huyện Bình Xuyên; các làng Yên Lập, Yên Phú, Yên 

Lương xã Tứ Yên, huyện Sông Lô… Đặc biệt, theo các nhà sử học vùng đất này còn là 
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nơi diễn ra trận đánh cuối cùng của Lý Nam Đế chống quân nhà Lương (đầm Miêng - 

hồ Điển Triệt, làng Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch nay là huyện sông Lô).  

Nửa cuối cuộc đời Ông gắn bó với vùng đất trung du Tam Nông, Phú Thọ. 

Minh chứng rõ ràng nhất, xác thực nhất là tại xã Văn Lương còn lưu giữ được phần 

mộ, đền thờ cùng nhiều dấu tích địa danh liên quan đến cuộc kháng chiến chống quân 

Lương xâm lược của Lý Nam Đế như: gò Cổ Bồng, Ao Quan, Rừng Cấm, Đính Trại, 

hố Lỗ Tiên… Theo nhiều tài liệu lịch sử ghi chép lại thì đây chính là nơi mất của 

Ông. Tưởng nhớ công ơn của Lý Nam Đế nhân dân trong vùng đã xây dựng một ngôi 

đền thờ cùng lăng mộ của Ông với lòng thành kính sâu sắc.  

Như vậy, tất cả những địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Lý Bí hiện 

nay đều được người dân địa phương lập nên các đền thờ để tưởng niệm và tôn vinh 

công lao của Ông. Sự tồn tại của các di tích đã cho thấy vị trí của Ông trong đời sống 

văn hóa của người Việt. Trải qua thời gian và những biến động của lịch sử các di 

tích vẫn trường tồn và trở thành “không gian thiêng” “nơi mà những ảnh xạ của lịch 

sử đã được tái hiện và đến với người dân qua con đường tâm linh” [91, tr.86]. Hiện 

nay, sự lan rộng của các đền thờ cũng như việc thờ cúng Ông ở các vùng miền khác 

không có nhiều và có khá ít các đền được xây mới hay Ông được phối thờ vào các 

di tích khác. Do đó, NCS cho rằng về cơ bản sự phân bố các di tích thờ Lý Nam Đế 

hoàn toàn do không gian văn hóa - địa quân sự mang lại.  

Qua nghiên cứu thực địa về các di tích thờ Lý Nam Đế, NCS còn nhận thấy 

địa bàn phân bố các di tích thờ Ông trải dài theo hệ thống các con sông như sông 

Hồng, sông Đáy, sông Trà Lý... Có thể nói, tâm thức phong thủy phương Đông 

cũng như lịch sử các cuộc chiến trên sông đã để lại dấu vết nhiều đền thờ Lý Nam 

Đế dọc theo các làng ven sông. Bởi người Việt khi xây dựng các di tích thờ tự 

thường rất coi trọng tới yếu tố phong thủy. Các yếu tố phong thủy cơ bản sơ khai 

như Thổ ôn (đất ấm), Mộc thịnh (cây xanh, tươi tốt, phát triển), Thanh/Tịnh thủy 

(nước xanh, sạch), Hòa phong (gió thuận hòa) được coi là những yếu tố hàng đầu để 

lựa chọn vị trí dựng và hướng di tích, nếu chọn sai có thể ảnh hưởng tới vận mệnh 

của cả cộng đồng. Trong đó, có địa điểm thoáng đãng nhìn ra sông nước, tức là mặt 
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trước di tích phải có mặt hồ, sông, ao hoặc giếng với ý nghĩa “tụ thủy” hay cũng là 

tụ linh, tụ phúc... Những yếu tố này giúp cho di tích có thế đất hội tụ những khí 

thiêng và tất cả những điều tốt đẹp, may mắn. Hơn thế nữa các di tích cạnh sông, 

ven biển, gắn với yếu tố nước thường gợi cảm giác thực về sự tồn tại linh thiêng, 

bảo vệ che chở cho con người trước những rủi ro, bất trắc.  

Mặt khác, có thể thấy rằng cuộc hợp binh dấy nghĩa của Lý Bí cũng nhờ ở 

thế mạnh sông nước và cư dân vùng sông nước. Khảo sát các địa danh có liên quan 

đến cuộc khởi nghĩa Lý Bí như: hồ Điển Triệt, sông Thái Bình, sông Tô Lịch, đầm 

Dạ Trạch, bán đảo hợp phố… NCS nhận thấy các cuộc chiến lớn thường diễn ra 

trên các địa bàn sông nước, việc đi lại bằng phương tiện giao thông sông biển và sử 

dụng thủy quân là chính. Sử sách từng ghi nhận trong cuộc chống xâm lược năm Ất 

Sửu (545) “vua đem 3 vạn quân ra chống cự, bị thua ở Chu Diên lại thua ở cửa sông 

Tô Lịch, vua chạy về thành Gia Ninh. Bá Tiên lấy được thành Gia Ninh vua chạy vào 

Tân Xương… Mùa thu tháng 8 vua lại đêm 2 vạn quân ra đóng ở hồ Điển Triệt, đóng 

nhiều thuyền đậu chặt ở mặt hồ… [74, tr.180-181]; “Từ Phiên Ngung, quân Lương 

tiến theo đường biển vào Vạn Xuân. Tháng 7 - 545 quân xâm lược tiến sâu vào nội 

địa nước ta ở lưu vực sông Hồng… Quân đội Vạn Xuân có khoảng vài vạn người giữ 

thành ở cửa sông Tô Lịch, chiến đấu rất ác liệt, đánh bại nhiều đợt phản công của 

quân Lương” [84, tr.35]; hay trận thủy chiến mùa thu năm 546 được coi là trận chiến 

cuối cùng của Lý Nam Đế diễn ra tại hồ Điển Triệt, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. 

Những dẫn chứng trên đã chứng minh trong cuộc khởi nghĩa Lý Bí đã dựa vào sông 

nước, lấy sông nước để bày trận địa đánh giặc, dùng sông nước chống lại quân giặc, 

tập trung quân ở nơi có sông nước và khi phải rút lui quân Ông cũng phải theo đường 

sông biển mà rút. Theo tâm thức dân gian, nơi nào ghi lại những dấu tích về Lý Nam 

Đế thì chính nơi đó người ta sẽ dựng đền thờ phụng. Điều này góp phần lý giải cho sự 

phân bố các di tích thờ Lý Nam Đế nằm dọc theo các con sông và sự phối thờ Ông 

với các vị thủy thần.  

Có thể nói, việc phụng thờ Lý Nam Đế của cư dân châu thổ Bắc Bộ đư

-
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, gồm 

lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho 

canh tác nông nghiệp lúa nước với trình độ thâm canh cao và sự phát triển của thủy 

lợi. Trên cơ sở đó, cư dân nơi đây đã xây dựng một nền nông nghiệp thuần túy. Do 

vậy họ thường phụng thờ các vị thần linh, các thành hoàng làng, các vị thủy thần… 

mong phù hộ cho mùa màng bội thu. Trên cơ sở đó, từ một vị hoàng đế, người anh 

hùng dân tộc Lý Nam Đế đã trở thành vị thành hoàng làng, vị thần phù trợ cho các 

hoạt động nông nghiệp. Nền kinh tế nông nghiệp tuy ổn định nhưng cũng có nhiều 

bất trắc, do vậy, trong đời sống tâm linh của người dân nơi đây Ông còn là vị thánh 

phù trợ và bảo an cho dân làng.  

- , vùng châu thổ Bắc Bộ là vùng đất cổ, nơi có 

một nền văn hóa phát triển cao. Đây cũng là cái nôi hình thành dân tộc và quốc gia, là 

trung tâm của các nền văn minh lớn như văn minh Đông Sơn, văn minh Đại Việt. Qua 

nhiều thế kỷ, vùng đất này luôn phải đương đầu với kẻ thù với âm mưu đồng hóa đã 

tạo nên một nền văn hóa luôn tiếp thu ảnh hưởng của bên ngoài nhưng lại tái tạo nên 

những giá trị và bản sắc riêng [110, tr.74]. Văn hóa người Việt ở châu thổ Bắc Bộ có 

truyền thống rất lâu đời và tiêu biểu, thể hiện qua đời sống tâm linh, các sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng. Việc phụng thờ Lý Nam Đế của cư dân châu thổ Bắc Bộ thể hiện đậm 

nét văn hóa truyền thống của một vùng văn hóa - lịch sử. Đây là tín ngưỡng tôn thờ và 

thần thánh hóa một nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, người đã lãnh đạo nhân dân 

đứng lên chống quân Lương, lập nên nhà nước Vạn Xuân (một giai đoạn hào hùng của 

dân tộc trong công cuộc 1000 năm chống đồng hóa của các triều đại phong kiến 

phương Bắc). Để thể hiện lòng biết ơn bậc tiền nhân và giáo dục truyền thống yêu nước 

đến hậu thế, nhân dân trong vùng (đặc biệt là những địa phương có mối quan hệ với 

cuộc đời và sự nghiệp đánh giặc của Ông và nghĩa quân) đã thờ cúng và tổ chức các lễ 

hội và hoạt động tôn vinh Ông. Không chỉ là lễ hội tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng 

dân tộc mà đây còn là môi trường gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân gian 

truyền thống (lễ hội, truyền thuyết lịch sử, truyện cổ, ca dao, trò chơi dân gian và diễn 

xương dân gian…) mang đậm bản sắc riêng của một vùng đất cổ. 



  48 

Tiểu kết 

Với mục đích xác lập nền tảng lý thuyết làm cơ sở nghiên cứu, trong chương 

1, NCS đã tập trung vào các vấn đề tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và 

khái quát về địa bàn nghiên cứu. 

Từ việc hệ thống hóa tư liệu, nhìn nhận tổng thể các công trình ghi chép, 

nghiên cứu về Lý Nam Đế từ góc nhìn lịch sử và văn hóa, NCS nhận thấy rằng: 

những ghi chép, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Lý Nam Đế còn lại khá 

nhiều, tuy nhiên những nghiên cứu về Ông trong ĐSVH còn khá ít ỏi. Những 

nghiên cứu đi trước chưa phản ánh được một cách toàn diện và hệ thống phụng thờ 

Ông trong không gian văn hóa vùng châu thổ Bắc Bộ cũng như vị thế và vai trò của 

Lý Nam Đế trong ĐSVH. Điều này đã gợi mở cho NCS lựa chọn và xác định những 

vấn đề thuộc nội dung luận án mà NCS cần và sẽ tập trung giải quyết, từ đó có thể 

đóng góp thêm những thông tin có giá trị về mặt nhận thức khoa học và thực tiễn. 

Luận án làm rõ nội hàm khái niệm ĐSVH, trong đó ĐSVH được xem xét ở 

đây chủ yếu là ĐSVH tinh thần, cụ thể là đời sống văn hóa tín ngưỡng. Đồng thời, 

xác định những yếu tố cấu thành ĐSVH bao gồm: nhu cầu văn hóa, hoạt động văn 

hóa, sản phẩm văn hóa gắn liền với chủ thể văn hóa là cơ sở lý luận cho các vấn đề 

sẽ được phân tích trong luận án.  

Để làm rõ vấn đề nghiên cứu, luận án - chức 

năng của học giả Bronislaw Malinowski, Radcliffe-Brown trong phân tích vai trò, 

sự ảnh hưởng của Lý Nam Đế trong ĐSVH cộng đồng

thần của cư dân châu thổ Bắc Bộ. 

Việc phụng thờ Lý Nam Đế được hình thành và phát triển trong điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng châu thổ Bắc Bộ. Do đó, NCS tìm hiểu về 

không gian văn hóa vùng châu thổ Bắc Bộ với những đặc để giải thích và làm rõ sự 

hình thành và sáng tạo các giá trị văn hóa trong việc phụng thờ Lý Nam Đế.  
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Chƣơng 2 

 VIỆC PHỤNG THỜ LÝ NAM ĐẾ TỪ TRUYỀN THUYẾT, THẦN TÍCH 

ĐẾN DI TÍCH VÀ LỄ HỘI  

Trên thực tế sự tôn vinh và bất tử hóa của nhân dân đối với hình tượng người 

anh hùng dân tộc mà họ thờ phụng được biểu hiện rất đa dạng. Đó có thể là sự hình 

thành và sáng tạo ra các di sản văn hóa vật thể (đình, đền, miếu…) và di sản văn 

hóa phi vật thể bao gồ , truyền thuyết, thần tích, văn bia và các tư liệu ngữ 

văn khác nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đồng thời là phương thức tôn vinh những 

người có công với dân, với nước . Ở phương diện nào người dân 

cũng dành cho vị thần của mình lòng ngưỡng mộ, trân trọng nhất. 

2.1. Truyền thuyết, thần tích về Lý Nam Đế 

2.1.1. Lý Nam Đế từ lịch sử đến tâm thức dân gian: quá trình huyền thoại 

hóa nhân vật được thờ 

Từ các nguồn sử liệu, chúng ta có thể thấy rằng Lý Nam Đế là một nhân vật lịch 

sử, người anh hùng chống giặc ngoại xâm thời kỳ Bắc thuộc, gắn liền với thời kỳ dựng 

nước của dân tộc: thời Tiền Lý - thế kỷ VI. Hiện nay sử sách chưa thực sự thống nhất 

về năm sinh cũng như năm mất của Ông, không rõ Ông thọ bao nhiêu tuổi nhưng ở hầu 

hết các bộ sử đều ghi rõ: Lý Nam Đế thuộc tầng lớp “hào trưởng địa phương”, họ Lý, 

tên húy là Lý Bí (hay Lý Bôn), sinh ra ở Thái Bình, tổ tiên người phương Bắc. “Tổ tiên 

Ông là vốn là người phương Bắc, vào cuối thời Tây Hán, gặp loạn lạc, mới tránh sang 

đất phương Nam, được bảy đời thì thành người Nam” [74, tr.178]. Là thế hệ thứ 7 

được sinh ra và lớn lên trên đất Việt, Lý Bí đã gắn bó với mảnh đất và con người đất 

Việt, mang trong mình ý chí và tinh thần của người Việt. Với lòng yêu nước, thương 

dân, Lý Bí không chịu làm tay sai cho quân đô hộ, đã từ bỏ chức quan để về quê liên 

kết hào kiệt bốn phương dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương. Tài 

năng và chí khí của Lý Bí được lịch sử và nhân dân ghi nhận. 

Với những chi tiết đặc biệt trong tiểu sử, Lý Nam Đế đã bước vào đời sống 

dân gian và qua từng giai đoạn lịch sử, dường như hồi ức về cuộc đời Ông lại có thêm 
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những chi tiết mới – đậm màu sắc huyền thoại. Nếu như trong chính sử, Ông là một 

vị tướng tài, người có tài liên kết các hào kiệt bốn phương, tập hợp nghĩa quân, điều 

binh khiển tướng thì trong tâm thức dân gian Ông lại là vị thần/thánh đầy uy linh 

được nhân dân thần thánh hóa, linh thiêng hóa qua những chi tiết nằm ngoài chính sử. 

Để thiêng hóa vị thần của làng mình, các tác giả dân gian đã nắm bắt lấy một vài chi 

tiết trong tiểu sử rồi huyền thoại hóa hoặc thêm thắt nhiều chi tiết mới, kỳ ảo để xây 

dựng một hình ảnh hoàn chỉnh về con người mà mình tôn kính. Một phần do lý lịch 

của Ông được ghi chép khá vắn tắt, sơ lược trong chính sử, phần khác nhằm thỏa mãn 

ước vọng của mình về Ông. Màu sắc hư ảo, hoang đường của các câu chuyện huyền 

thoại về Lý Nam Đế một mặt khiến lịch sử trở nên sống động trong hồi ức của nhân 

dân, mặt khác, các truyền thuyết cộng với các nghi lễ thờ phụng lại làm cho các nhân 

vật lịch sử được thiêng hóa trong đời sống tâm linh. Đúng như Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng đã từng nhận xét “Những truyền thuyết dân gian thường có một cái lõi là sự 

thật lịch sử mà nhân dân qua nhiều thế hệ đã lý tưởng hóa, gửi gắm vào đó tâm tình 

thiết tha của mình cũng với thơ và miệng, chắp đôi cánh của trí tưởng tượng và nghệ 

thuật dân gian làm nên những tác phẩm văn hóa mà đời đời con người ưa thích” [56, 

tr.38]. Hầu hết các truyền thuyết về Lý Nam Đế là sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử với 

yếu tố huyền thoại. Đặc biệt để huyền thoại hóa người dân đã sử dụng nhiều chi tiết 

là những “mảnh vỡ của thần thoại” nhằm gia tăng yếu tố “thần” tạo nên sự kỳ vĩ, 

khác thường, siêu phàm cho Ông. Nhưng mặt khác, để tạo nên sự linh thiêng, gia tăng 

niềm tin, sự ngưỡng mộ, sùng bái các truyền thuyết về Ông cũng chứa đựng nhiều 

yếu tố thiêng (điều này có thể thấy rõ trong các truyền thuyết được lưu truyền trong 

dân gian trước đây và hiện nay).  

Trong hầu hết các truyện kể về Ông người đọc, người nghe đều bắt gặp chi 

tiết tương đồng: Lý Nam Đế được sinh ra từ giấc mơ - điềm báo của người mẹ về sự 

xuất hiện của rồng: mộng thấy cưỡi rồng, và nhổ râu rồng bèn cảm ứng có mang 

[PL 2.3, tr.200], nằm mộng thấy rồng vàng quấn mà có thai [137, tr.120], ngôi sao 

xuất hiện rơi vào mồm, rồng vàng chui vào bụng và có mang [PL 2.2, tr.196], nằm 

mộng thấy cưỡi rồng bay lên không trung ôm được mặt trời rơi xuống, rồi vụt tỉnh 
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dậy, biết đó là giấc mộng lành, sau đó thụ thai” [PL 2.1.3, tr.188]. Truyền thuyết làng 

Giang Xá ghi lại khá chi tiết sự kiện này như sau:  

Một hôm, bà vợ nằm chơi ngoài sân, ngủ thiếp đi. Bỗng thấy trời đất tối 

sầm, bà bèn ngửa mặt nhìn lên các đám mây. Bà nhìn thấy trên trời cao 

một đám mây ngũ sắc bay lên, trong đó có hai con rồng: một con màu 

trắng, một con màu vàng. Hai con đang tranh nhau mặt trời. Bỗng nhiên, 

mặt trời sa xuống, rơi đúng vào miệng bà. Còn con rồng vàng thì bay 

xuống đậu thẳng vào bụng của bà. Thế rồi, thốt nhiên bà tỉnh lại, biết 

rằng đó là giấc mộng vậy…Bà vợ tự nhiên thấy trong lòng cảm động, mà 

có thai [PL 2.1.1, tr.172]. 

Đây là motif thường thấy trong các câu chuyện thần thoại về các nhân vật ở 

thời kỳ khai thiên lập ấp gắn với hình ảnh những con người kỳ vĩ. Các tác giả dân 

gian đã mượn chi tiết này để tạo nên sự khởi đầu đặc biệt cho nhân vật, báo hiệu một 

nguồn gốc tiên rồng cao quý của Lý Nam Đế. Ông không phải người bình thường mà 

thuộc nòi giống thần linh. Điều này cũng có thể xuất phát từ tâm thức người Việt với 

dòng dõi “con Lạc cháu Rồng”. Đồng thời thể hiện khát khao của cộng đồng về sự 

xuất hiện của người anh hùng để giải quyết nhiệm vụ cấp bách của lịch sử: mỗi khi 

khó khăn họ lại mong chờ “cha rồng” xuất hiện cứu giúp. Ý nghĩa thiêng này được 

lặp đi lặp lại trong nhiều thần tích và các truyền thuyết lưu truyền trong dân gian ở 

các vùng thờ tự. Sau những giấc mơ - điềm báo ấy là sự ra đời của một con người 

phi thường:   

Cho tới giờ Thìn (khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng), ngày 12, tháng 9 năm 

Quý Mùi, bà sinh hạ được một người con trai. Đứa trẻ có thần thái lẫm 

liệt, thể mạo kỳ dị: “Lông mày như lông mày vua Nghiêu, đôi mắt như 

đôi mắt vua Thuấn, lưng như lưng vua Vũ, vai như vai vua Thang”. Đứa 

trẻ hẳn không phải là người tầm thường! Lại nói, trong khi bà đương sinh 

nở, thì sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo đến, trời tối mù mịt, mưa to đổ 

xuống, hương thơm từ trên trời tỏa lan sực nức cả sinh phòng. Khí lành 

phảng phất khắp gian phòng của bà [PL 2.1.1, tr.172] 
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Thần tích làng Cổ Trai ghi lại: “bà Đào Thị Lan (mẹ Lý Bí) mang thai 12 

tháng 8 ngày, ngày 17 tháng 10 năm 503 sinh Lý Bí, khi sinh đầy nhà thơm nức 

mùi hoa, khác với nhiều kẻ trong vùng” [PL 2.1.2, tr.183]. Ở nhiều truyền thuyết 

khác sự sinh nở thần kỳ cũng được nói tới với nhiều điều khác lạ: “Ông sinh ra 

trong một ánh sáng lạ và hương thơm ngào ngạt” [PL 2.3, tr.200]. “Bà mang thai 

được 11 tháng đến ngày 12 tháng giêng năm Kỷ Sửu, bỗng thấy mây lành, khí tốt, 

mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng, bà Đào sinh ra một cậu con trai mặt rồng mắt 

phượng, trên lưng có 28 vì sao, giữa bụng có ghi chú 4 chữ: Nam Đế Lý Bôn, 

thường gọi là Lý Bí” [137, tr.120]. Thần tích làng An Để (xã Hiệp Hòa), Phương 

Tảo, Hữu Lộc (xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư): Khi trở dạ có một mống đỏ rọi vào 

nhà và hương thơm ngào ngạt khắp chốn. Mọi người đều kêu lên, đây là một đứa 

trẻ đẹp. Ngài tinh thông không học mà biết, phàm trên là thiên văn, dưới là địa lý, 

không gì là không thông suốt [PL 2.1.3, tr.188]. Thần phả làng Tử Đường: khi 

sinh vua, sản phòng tỏa hào quang sáng rực, hương thơm đầy nhà… Vài ngày sau 

có người đi qua xin vào thăm, khen: người này sau dựng đại nghiệp… vua thông 

tuệ khác thường, 3 tuổi biết đủ đường, 5 tuổi biết làm thơ, lớn lên “kinh văn vĩ 

vũ”, dân tôn là “thánh đồng” [37, tr.43]. Có thể thấy rằng, với việc “huyền thoại 

hóa” sự ra đời kì lạ của vua Lý Nam Đế các tác giả dân gian đã tạo ra sự chuẩn bị 

cần thiết để miêu tả chiến công phi thường mà người anh hùng cống hiến cho non 

sông đất nước sau này.  

Cuộc đời người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế tiếp tục được người dân “thi 

vị hóa” trong các bước đường lớn lên và trưởng thành với một trí tuệ siêu phàm, 

những phẩm chất cao quý: thông minh, khí phách siêu quần vượt lên trên mọi 

người, ngôn ngữ chững chạc, thường tỏ rõ mưu cao, thuật lạ trước những người 

trong thôn ấp. Vua tuy còn trẻ tuổi, nhưng tài trí, độ lượng vượt trên người khác. 

Bản tính của vua khoan dung, hòa nhã, hiếu với cha mẹ, đễ với anh em, dáng dấp 

của Vua thực nghiêm trang, anh hùng [PL 2.1.1, tr.172], “…mới 16 tuổi mà Lý Bí 

đã trở thành tráng sĩ, thân dài vai rộng,“Địch lực vạn nhân, văn võ song toàn ví như 

Khổng Mạnh, chấn động cả hai nước Việt, Trung” [PL 2.1.2, tr.181]  “…năm 5 tuổi 
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hiểu được âm luật, 7 -8 tuổi thông niên văn, tường địa lý, giỏi kinh sử và tài thao 

lược, 15 tuổi thân cao 8 thước, sức đối vạn người [PL 2.3, tr.200].  

Và sau này khi mất cái chết của Ông đã được người dân thêu dệt, thần thánh 

hóa khiến cho nó trở nên nhẹ nhàng, bình thản.  

Vua mơ thấy vừng mặt trời, lại có một đám mây đen hình như con chó 

nhỏ chui vào mặt trời, rồi cùng rơi xuống phía chỗ vua nằm, biến thành 

một người, thân cao 1 trượng, y phục chỉnh tề, đứng trước nhà Vua, vừa 

hát vừa múa, đọc thơ rằng: Lý quân hề, Lý quân hề/ Khâm thừa Thiên đế 

chiêu vân thê/ Long xa kim nhật hồi thiên thượng/ Quốc thế truyền lai 

Phật Tử hề (Dịch thơ:Vua ta chừ, Vua ta chừ/Thang mây Thiên đế giục 

nhà vua/Xe rồng một sớm về thiên giới/Thế nước truyền cho Phật Tử 

giờ). Vua nghe đọc bài thơ xong, bỗng thấy sấm chớp xé đất, mưa to đổ 

xuống. Vua giật mình tỉnh dậy, trong người bàng hoàng. Vua đem những 

chuyện trong mộng kể lại cho mọi người. Ngày hôm ấy, bỗng nhiên đau 

đầu, rồi mất [PL 2.1.1, tr.172] 

Hay “Ngày 12 tháng 1 năm Bính Thìn, vua ngồi ở hành cung cựu sở thấy trời 

đất mờ mịt tối như đêm, rồng vàng từ người vua bay vút lên trời. Sau vua lâm bệnh mà 

mất. Nhân dân chép tên húy, tên hiệu phụng thờ nhà vua hương hỏa mãi mãi muôn 

ngàn năm” [PL2.3, tr.200]. “Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, cơn giông nổi lên, mưa rơi 

rầm rập, rồi một tiếng sét long trời lở đất, xua tan bầu không khí âm u, mọi người nhìn 

ra thì thấy con rồng bay lên, và Lý Bí cũng về cõi Phật…” [PL 2.1.2, tr.187]. Đối chiếu 

với chính sử ta dễ dàng nhận thấy có sự khác biệt. Theo sử sách ghi lại thì Ông chết 

vì đau yếu lại nhiễm lam sơn chướng khí ở động Khuất Lão khi trốn quân của Trần 

Bá Tiên. Nhưng cái chết đau đớn ấy đã được các tác giả dân gian huyền thoại hóa. 

Trong tâm thức của nhân dân, linh hồn, khí phách người anh hùng Lý Nam Đế luôn 

bất diệt với non sông đất nước. Người anh hùng được sinh ra từ tự nhiên, trở về với tự 

nhiên, thành khí thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc, có sức sống trường tồn. Cái chết 

của họ không phải là dấu chấm hết, mà mở ra một đời sống mới với cấp độ tinh thần 

cao hơn; người anh hùng được xây dựng để vượt qua sự hữu hạn của một cá nhân, trở 
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thành bất tử… thể hiện không khí hào hùng, lãng mạn trong cảm quan của người kể, 

đồng thời thể hiện quan niệm về người anh hùng bất tử trong lòng nhân dân. Chính vì 

thế, sau khi mất, sự kỳ bí, linh thiêng về Ông vẫn luôn được người dân ở các vùng 

thờ tự sáng tạo và lưu truyền những câu chuyện kể về sự “âm phù, cứu trợ”: trao cho 

Triệu Quang Phục “Long chảo Thần nỏ” giúp đánh dẹp giặc Lương [PL 2.1.3, 

tr.188], phù trợ cho đại thần Nguyễn Thái Úy (Nguyễn Kim) đánh Mạc thắng lợi [PL 

2.1.3, tr.188] cũng như sự trừng phạt của Ông đối với kẻ gian, người xấu tạo nên tâm 

lý tôn kính, sùng bái, gia tăng sự linh thiêng của Ông trong đời sống tâm linh của cư 

dân vùng châu thổ Bắc Bộ.  

Qua các truyền thuyết/thần tích về Lý Nam Đế (truyền thuyết trong thư tịch, 

truyền thuyết truyền miệng), NCS nhận thấy: nhìn chung, nét đặc trưng lớn nhất của 

các truyền thuyết về Lý Nam Đế là cảm hứng tôn vinh của cộng đồng: sự ngưỡng 

vọng, yêu mến dành cho người anh hùng dân tộc, niềm tin đối với nhân vật được 

phụng thờ. Thông qua đó nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý - tinh thần của cộng đồng 

đồng thời hướng sự quan tâm vào đời sống tâm linh tạo nên sức hút và sự lan tỏa 

mạnh mẽ ảnh hưởng lớn đối với toàn thể cộng đồng. Điều được chép trong sử và 

dân gian bổ sung cho nhau nhằm đề cao sự linh ứng của vị thần và làm nên chiều 

sâu của sự linh thiêng mà nhân vật này tạo ra trong tâm thức dân gian. 

2.1.2. Sự tương đồng và khác biệt trong những truyền thuyết/thần tích về 

Lý Nam Đế ở các vùng thờ tự 

Trong quan niệ

. Chính vì vậy, trong quá trình thiêng hóa, bên cạnh việc 

huyền thoại hóa các truyền thuyết còn có xu hướng “địa phương hóa” như một cách 

thức để minh chứng cho sự tồn tại của nhân vật trong đời sống của cộng đồng đồng 

thời giúp lý giải những dấu tích lịch sử gắn với địa phương, lý giải sự thờ phụng cũng 

như những nghi thức nghi lễ riêng biệt, dấu ấn vùng đất.  

Khảo cứu các bản th
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- - - - -

. Đa số các thần tích và truyền thuyết tại các làng mà NCS sưu tầm được đều 

ghi rõ tên thường gọi là Lý Bí (Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc) hay Lý Bôn (chủ 

yếu ở vùng Thái Bình), sau này khi lên ngôi xưng đế Ông được tôn vinh và gọi là 

Lý Nam Đế (vua Tiền Lý/Đức Thánh). Các thần tích/truyền thuyết đã cho thấy lý 

do cộng đồng cư dân ở đây thờ phụng Ông cũng như công trạng mà Ông đã đóng 

góp cho địa phương, cho cộng đồng cư dân. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, các truyền 

thuyết về Lý Nam Đế được hình thành trong sự tương quan với các vấn đề địa văn 

hóa, đặc thù vùng đất, dân cư, nghề nghiệp đồng thời chịu sự chi phối của những 

điều kiện lịch sử xã hội cụ thể. Do đó, truyền thuyết về Ông mang đậm màu sắc địa 

phương gắn liền với lịch sử vùng đất và con ngườ

ậ ản ánh nét 

riêng ở mỗi vùng thờ tự. 

* Truyền thuyết, thần tích ở Hà Nội: tập trung thể hiện những dấu hiệu khẳng 

định tính tất yếu của việc Lý Bí sẽ lên làm vua đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ, 

tôn kính của người dân dành cho Ông với nhiều điểm đáng chú ý: 

Thứ nhất, các truyện kể đều nhấn mạnh tới dấu ấn của Phật giáo trong sự trưởng 

thành của Lý Nam Đế. Khi bố mẹ mất Lý Bí được một vị Pháp tổ thiền sư nhận làm 

con nuôi và theo ngài tu hành đạo Phật. Đến năm 13 tuổi Ông theo nhà sư về huyện 

Đan Phượng, phủ Quốc Oai và sau tu tại chùa Linh Bảo (đất Giang Xá). Như vậy, Lý 

Bí đã lớn lên dưới sự chăm sóc và dạy bảo của Pháp tổ thiền sư. Cuộc đời của Ông 

thấm nhuần tinh thần và tư tưởng của đạo Phật ngay từ khi còn nhỏ.  

Thứ hai, khẳng định sức khỏe phi thường của Lý Bí: Truyền thuyết kể rằng:Lý 

Bí có sức khỏe hơn người. Khi Pháp tổ thiền sư sai cậu bé Lý Bí đi cày, Lý Bí cày miệt 

mài và khỏe đến nỗi con trâu trắng mà Lý Bí mang ra đồng để kéo cày không chịu 

được đã chết, từ đó làng Giang Xá kiêng không nuôi trâu trắng vì nuôi trâu trắng tự 

nhiên sẽ chết. Đây là một motif quen thuộc thường thấy trong kho tàng truyện kể dân 
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gian như hình tượng ông khổng lồ trong thần thoại, hình ảnh người anh hùng sức địch 

muôn người trong truyền thuyết và sau này là hình tượng chàng trai khỏe mạnh trong 

truyện cổ tích. Những dấu hiệu về tướng mạo, ý chí, sức khỏe của Lý Nam Đế chính là 

bước chuẩn bị cho việc khẳng định tất yếu của việc Ông sẽ lên làm vua  

Thứ ba, việc thể hiện quyền phép của Lý Bí trong việc sai khiến thánh thần: 

Truyện thứ nhất kể rằng, khi đi cày về, nhiều khi đói, Lý Bí đã khoét ruột oản để ăn. 

Đức Ông báo mộng cho Pháp tổ thiền sư biết là Lý Bí đã ăn vụng. Pháp tổ thiền sư 

mắng Lý Bí. Lý Bí biết chuyện tức làm liền nhân lúc rảnh rỗi viết chữ “đầy trăm 

dặm” vào sau lưng tượng Đức Ông. Đức Ông phải bỏ chùa đi lang thang gây cháy 

hỏa hoạn ở các làng xung quanh. Dân làng hoảng hốt sợ hãi, nhờ Pháp tổ thiền sư 

cầu thỉnh Phật tổ. Phật tổ báo mộng cho pháp tổ thiền sư rằng: sau này Lý Bí sẽ làm 

vua nên phải đối xử với Lý Bí và dạy dỗ tử tế. Từ đó sư tổ ra sức dạy dỗ Lý Bí cả 

văn lẫn võ. Chẳng bao lâu Lý Bí thi đỗ làm quan [PL 2.2., tr.196]. Truyện kể này 

khiến NCS nhớ đến truyền thuyết về vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) cũng với 

chi tiết tương tự: Lý Công Uẩn trừng phạt Hộ pháp khi dám báo mộng cho sư 

biết Ông ăn oản trước Phật. [108, tr.17]. Hai truyện kể này có cùng một motif 

tương tự nhau. Theo tác giả Trần Thị Mai Hương, ở thời Tiền Lý (thế kỷ VI), Phật 

giáo chắc chắn chưa có ảnh hưởng một cách thật sự sâu rộng như truyền thuyết về 

Lý Nam Đế kể lại. Chính vì vậy,  khả năng có sự vay mượn, hoán vị hoặc lắp ghép 

truyền thuyết của vị vua Lý sau (Lý Thái Tổ) vào cho vị vua Lý trước (Lý Nam Đế) 

trong quá trình truyền thuyết dân gian lưu truyền trong dân chúng và cả trong quá 

trình mà người biên soạn có nhiều khi tam sao thất bản [56, tr. 59]. 

Truyện thứ hai kể về việc Lý Bí trách phạt Long thần. Chuyện kể rằng, khi 

ở chùa Ông thường ngồi tọa bên ban thờ Long thần. Có lần có kẻ gian có kẻ gian 

ăn cắp áo cà sa của sư chùa, không thể tìm lại được. Ông bị hiền sư mắng trông 

coi không cẩn thận. Giận với Long thần Ông lấy bút viết lên tượng, nói “Ta nay 

giáng cấp Long thần” khiến Long thần biến sắc, mặt xanh như lá, chốc lát kẻ gian 

tự trói tay dâng áo mũ nhà sư đến. Sau đó người vật trong làng không yên ổn, 

nhân dân tức Giang Xá lo sợ, bèn lập đàn cầu đảo tế trời đất cầu an. Dân làng 
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được mộng báo biết được nguyên nhân liền tụ tập tại chùa nói hết chuyện báo 

mộng với nhà sư. Sau nhờ Lý Bí tẩy bỏ chữ đi Long thần lại biến sắc, hoan hỉ, 

tượng gỗ đều như cử động, nhân dân hành lễ và được yên lành” [PL 2.1.1, tr. 172]. 

Qua truyện kể ngắn này, người kể chuyện muốn khẳng định quyền uy vạn năng 

của Lý Bí người có quyền uy cao hơn cả cả các vị thần linh khác. Bởi theo quan 

niệm dân gian Long thần là vị thần tự nhiên rất có quyền năng trong dân chúng. 

Đây là vị thần rồng, thần nước thường ban phúc giáng họa cho dân, nhất là những 

cư dân sống ở vùng sông nước. Trong rất nhiều truyền thuyết các vị thần đều chịu 

khuất phục trước sự xuất hiện của vua bởi vua là chủ của bách thần. Ở đây cả Đức 

Ông và Long thần đều khuất phục trước Lý Bí. Chi tiết này là sự báo hiệu cho việc 

khẳng định Lý Bí sẽ là vua sau này. 

Hình thành trong một vùng văn hóa ngàn năm văn hiến với những dấu tích 

lịch sử và văn hóa hào hùng dường như những truyền thuyết về Lý Nam Đế cho 

thấy sự ngưỡng vọng, nhu cầu tin tưởng và thờ cúng của người dân dành cho Ông. 

Với khả năng sáng tạo kỳ diệu những dòng kể về Lý Nam Đế đã thu hút, hấp dẫn 

người đọc, người nghe bởi những chi tiết kỳ ảo, đặc biệt khi đặt Ông trong sự đối 

sánh với những vị thần đặc biệt của dân gian, hay sự vay mượn, lắp ghép từ truyền 

thuyết về vua Lý Thái Tổ góp phần khẳng định uy quyền, tài năng siêu phàm của 

một con người vĩ đại sau này. 

* Truyền thuyết, thần tích tại Thái Bình: lại được kể với cách kể thô sơ, có 

phần mộc mạc, dung dị phản ánh tâm tư của những con người nơi đồng ruộng 

chiêm trũng. Các câu chuyện ở đây đã lược đi rất nhiều chi tiết lịch sử thay vào đó 

là sự xuất hiện nhiều yếu tố, chi tiết mới không có trong chính sử và truyền thuyết ở 

các vùng miền khác. Có một điều đặc biệt là trong hầu hết các thần tích/truyện kể 

về Lý Nam Đế dường như với ước mong đây là quê hương sinh ra người anh hùng, 

người dân Thái Bình đều khẳng định và tin rằng Ông sinh ra ở xã Thụy Hải, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Không những thế người dân Thái Bình còn tự hào đây là 

mảnh đất được chính dòng họ Lý khai thiên lập địa với nhiều đóng góp, công trạng. 

Người dân làng Cổ Trai (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) tự hào rằng: 
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Vào thế kỷ thứ VI, cách đây hơn một ngàn bốn trăm sáu mươi hai năm, cụ 

Lý Tấn, Lý Toàn ông cha Lý Bí đã về đây: đất Long Hưng - Kẻ Giai (tức 

làng Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) lập nghiệp. Chính tại mảnh 

đất này vào ngày 17 tháng 10 năm 503 bà Đào Thị Lan đã sinh ra cậu bé 

mang trên mình nhị thập bát tú linh (28 vì sao lấp lánh tỏa hương thơm 

ngát sản đường). Đó là người anh hùng dân tộc Lý Bôn, sớm có lòng yêu 

nước thương nòi”. Chính tại mảnh đất này Lý Nam Đế đã giúp dân “khai 

thông đường xá trong vùng, cho bắc cầu sang Thâm Động Thượng Hộ. 

Cải tạo gò đống đầm lầy thành khu chăn nuôi trồng trọt như hồ ao phe, 

chuôm mả, chuôm cầu đất, các chuôm hồ này đều thả sen, nuôi rùa mang 

lại thú vui cho gia đình, dòng họ và dân binh [PL 2.1.2, tr.181] 

Cho đến nay, nhiều ý kiến của các nhà sử học, các nhà nghiên cứu khẳng 

định Thái Bình không phải là quê gốc của Lý Bí nhưng người dân Thái Bình vẫn 

luôn tự hào bởi dẫu sao thì đây cũng là mảnh đất đã sinh ra bà Đỗ Thị Khương 

người mà Lý Nam Đế đã chọn làm vợ và phong cho bà là hoàng hậu. Hiện nay 

trong hầu hết các thần tích/truyền thuyết về Lý Bí ở vùng Thái Bình đều lưu truyền 

một câu chuyện:  

Trong cuộc chiến có lần nghĩa quân của Lý Bí rơi vào thế bất lợi, quai 

chèo bị đứt, trong đó có cả thuyền của Lý Bí, bất thần nhận được tơ từ một 

cô gái buôn tơ thả trên sông. Nhờ đó mà nghĩa quân của Ông củng cố lực 

lượng rồi phản công buộc quân giặc phải tháo chạy. Chiến thắng làng Giai 

đã làm nức lòng nhân dân nước Âu Lạc. Sau chiến thắng, Lý Bí mở hội ăn 

mừng nhưng vẫn không quên cô gái bán tơ hôm nào giúp ông trong lúc 

lâm nguy. Ông đã cắt cử người đi tìm và một tháng sau ngày 10/3 âm lịch 

tình cờ người lính đồn Hậu Tái gặp bà ở quê hương An Để. Người lính 

mừng rõ về báo vua. Được tin vua đích thân đưa thuyền sang đón bà về 

Long Hưng kẻ Giai mừng công thắng trận. Cô gái đó chính là bà Đỗ Thị 

Khương quê ở An Để (xã Xuân Hòa, Vũ Thư ngày nay). Bà được vua 

phong làm hoàng hậu, dạy con cháu làng Giai và các đồn trú Hậu Tái, 
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Thượng Hộ nghề tằm tơ, cùng chồng bàn việc quân,việc nước, củng cố 

thành lũy, mở rộng lân ấp. Mùa xuân năm 541, nghĩa quân Lý Bí từ làng 

Giai và vùng phụ cận tiến đánh Long Biên giải phóng đất nước, mở nền 

độc lập tự chủ cho nước Âu Lạc. Sau chiến thắng, Lý Bí lên ngôi, xưng Lý 

Nam Đế, đóng đô ở Long Biên đặt niên hiệu là Thiên Đức, quốc hiệu là 

Vạn Xuân. Theo đề nghị của bà Đỗ Thị Khương, Lý Bí cấp cho Hậu Tái 

một giải yếm ruộng thần hậu để kỷ niệm ngày tìm được bà. Trong những 

năm làm vua, Lý Bí nhiều lần về thăm quê hương - nơi chôn rau cắt rốn, 

nơi có từ đường Tiên tổ [PL 2.1.2, tr.181]. 

Câu chuyện này hiện nay được lưu truyền ở rất nhiều làng như Hữu Lộc, thôn 

Hương, Hai Thôn, Thượng Hộ, Hậu Tái, Hậu Thượng. Rõ ràng trong những câu 

chuyện kể về Lý Nam Đế ta thấy dấu ấn văn hóa của một vùng đất mới được khai phá, 

vùng đồng bằng chiêm trũng với nghề nông trồng lúa nước cùng nghề thủ công ươm tư 

dệt lụa của những người nông dân hiền lành, đôn hậu với những mong ước về một 

cuộc sống no đủ, yên vui. Chính vì vậy khác với một hình ảnh Lý Nam Đế phi thường, 

siêu phàm trong truyền thuyết/thần tích về ông ở Hà Nội, Lý Nam Đế trong tâm tư 

người Thái Bình hiện lên gần gũi, mộc mạc và dung dị trong vai trò là người anh hùng 

giúp họ khai phá lập làng, giúp họ đối diện với cuộc mưu sinh đầy khó khăn, vất vả và 

sau này là công cuộc chống giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi. 

Có thể nói, truyền thuyết không phải là những văn bản khô cứng, bất biến mà 

nó luôn vận động trong không gian và thời gian, luôn thay đổi tùy thuộc vào niềm 

tin, cảm hứng của người kể chuyện. Vì vậy, khi nghiên cứu truyền thuyết cần đặt nó 

trong mối quan hệ với không gian, di tích, tổ chức sinh hoạt, phong tục, nghi lễ thờ 

cúng. Mặt khác từ truyền thuyết sẽ giúp người đọc/người nghe hiểu, lý giải về 

những kiêng kị, tục hèm diễn ra trong đời sống hàng ngày cũng như những nghi 

thức, nghi lễ trong lễ hội. 

2.2. Hệ thống di tích thờ Lý Nam Đế 

Các di tích lịch sử văn hóa là những giá trị văn hóa vật thể được nhân dân ta 

xây dựng, tôn tạo và giữ gìn như một cách tri ân, tưởng nhớ tới anh hùng dân tộc, 
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những người có công với nước, với cộng đồng. Đó còn là “không gian thiêng”, nơi 

diễn ra các hoạt động thờ cúng, thể hiện sự tương tác giữa con người với các vị 

thần/thánh và giữa những con người có cùng niềm tin tín ngưỡng. Sự tồn tại của các 

di tích thông qua sự phân bố, các loại hình thờ tự, sự bố trí điện thờ… thể hiện sự 

nhìn nhận của cộng đồng về vị thần được tôn thờ, là sự “vật chất hóa niềm tin tín 

ngưỡng” [17, tr.205] minh chứng cho tấm lòng của con người với các bậc tiền nhân, 

các anh hùng hào kiệt. 

2.2.1. Các loại hình di tích thờ tự 

Hiện nay, Lý Nam Đế được người Việt thờ cúng ở các loại hình di tích 

khác nhau, trong đó chủ yếu ở đình, đền, miếu và một số ngôi chùa mang dấu tích 

của Ông. Ở mỗi loại hình di tích này Ông có thể được thờ độc lập hoặ

ịa phương. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên- kinh tế và quan niệm tâm 

linh mà người dân các làng xã có thể xây dựng các loại hình di tích khác nhau để 

tưởng niệm và tôn thờ Lý Nam Đế

di tích thờ đức vua Lý Nam Đế đề

ừ ặc điểm kiế

ản văn hóa vật thể ức vua Lý 

Nam Đế, đượ ạ ịch sử

ột bậc Đế ời dân. Mỗi 

loại hình kiến trúc có những điểm chung, đồng thời cũng có những nét riêng độc đáo. 

2.2.1.1. Các loại hình di tích thờ Lý Nam Đế ở Thái Nguyên 

Tại Thái Nguyên hiện có 3 di tích thờ Lý Nam Đế, đó là chùa Hương Ấp, 

nhà thờ vua và đền Mục. Quy mô kiến trúc cũng như kỹ thuật xây dựng của các di 

tích ở đây khá khiêm tốn, đơn sơ.  

Chùa Hương Ấp tọa lạc trên một khu đất cao và rộng, không gian thoáng đãng 

tương truyền là nơi mà tuổi thơ Lý Nam Đế đã nương nhờ trong suốt quãng thời gian 

thơ ấu và theo học vị Pháp tổ thiền sư. Ngôi chùa có bố cục hình chữ “Đinh” với kết 

cấu ba gian hai chái. Trong không gian tòa thượng điện và tiền đường của ngôi chùa, 

các lớp tượng được bài trí gần như giống với motif chung của ngôi chùa Việt Nam. 
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Điều đáng chú ý là tại nhà tổ của chùa hiện nay có thờ pho tượng tổ chính là chân dung 

vị thiền sư (theo đại đức Thích Minh Tâm trụ trì chùa Hương Ấp cho biết). Để ghi nhớ 

công ơn người nuôi dạy đức vua, trước đây di ảnh và bài vị của Lý Nam Đế được thờ 

cùng tượng tổ trên ban thờ nhà tổ. 

Bên trái chùa là nhà thờ được xây dựng năm 2011 với bố cục hình chữ “Đinh”, 

phía trước đền là hai trụ biểu, trên mặt ngoài và mặt phía trong của trụ có đắp nổi hai 

đôi câu đối chữ Hán ca ngợi công ơn của vua Lý Nam Đế. Ở bên trong nhà thờ, vị trí 

trang trọng nhất đó chính là hậu cung nơi đặt tượng thờ Lý Nam Đế. Tượng ngồi trên 

long ngai được sơn son thiếp vàng uy nghi lộng lẫy và phía trước là bài vị, trên đó có 

khắc dòng chữ Hán: “Quốc vương thiên tử Tiền Lý Nam Đế thánh vị”.  

Nếu chùa Hương Ấp là nơi nuôi dưỡng vua Lý Nam Đế thời niên thiếu thì 

đền Mục là nơi phụng thờ Ông với tư cách là vùng đất sinh ra Lý Nam Đế. Đền 

được xây dựng ở vị trí trung tâm của thôn Bình Tiến, nằm trên một gò đất cao với 

thế đất đẹp “Long chầu, hổ phục, Tây Nam phương tiền nhân bái, tiểu lộ nhân hành, 

đầu gối sơn, chân hội thủy”. Đền có quy mô nhỏ, vì vậy kết cấu kiến trúc khá đơn 

giản nhưng vẫn mang phong cách kiến trúc truyền thống. Theo cộng đồng cư dân 

địa phương cho biết, đền Mục rất linh thiêng, nơi có điện thờ Lý Nam Đế và Cao 

Sơn Quý Minh với tư cách là thành hoàng của làng. 

2.2.1.2. Các loại hình di tích thờ Lý Nam Đế ở Hà Nội 

Hà Nội là một trong những trung tâm tập trung khá nhiều di tích thờ Lý Nam 

Đế với 2 loại hình chính là đình và đền. So với các di tích ở Thái Nguyên, Thái Bình, 

di tích thờ Lý Nam Đế ở đây có quy mô lớn hơn. Trong các di tích đáng chú ý là cụm 

di tích, bao gồm đình - đền- chùa ở thôn Giang Xá, Trạm Trôi, Hoài Đức với ý nghĩa 

khá đặc biệt: ngôi chùa tương truyền là nơi mà Lý Nam Đế trải qua tuổi ấu thơ và 

những ngày đầu khởi nghiệp, gắn liền với công lao dạy dỗ của Pháp tổ thiền sư; ngôi 

đền là nơi thờ cúng Lý Nam Đế sau khi ông qua đời, còn ngôi đình là nơi ông được 

thờ cúng như một vị thành hoàng làng. Như vậy, chỉ với một làng thôi, Lý Nam Đế 

đã được thờ cúng với 3 tư cách khác nhau: một người con của Phật, một phúc thần và 

một người anh hùng dân tộc. Điều này đã khẳng định vị thế của Lý Nam Đế trong đời 
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sống tinh thần của người dân Giang Xá, và cũng chính là sự thể hiện sâu sắc lòng tôn 

kính, ngưỡng vọng của người dân Hoài Đức dành cho Ông.  

Đình Giang Xá thuộc thôn Giang Xá, thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội. Đình nằm ở ngay đầu làng, mặt trông hướng Đông Bắc. Theo các vị 

cao niên trong làng kể lại, lúc đầu đình được xây dựng làm đình trạm trên quan lộ 

để nhân dân và công vụ lấy chỗ trú chân. Đến giữa thế kỷ thứ VI, khi Giang Xá 

được nghinh sắc chỉ Đức Tiền Lý Nam Đế về thờ, đình (vốn là đình trạm) được sửa 

soạn lại làm nơi thờ Người làm thành hoàng làng. Còn trạm (nơi dừng chân cho du 

khách) được chuyển dịch ra phía tây bắc, phía tay trái cổng làng (cách khoảng 

200m, cạnh nghĩa trang xứ Đạo bây giờ). Đình là nơi hội họp, dân làng bàn việc 

nước, việc làng và là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của làng. Thông qua 

22 đạo sắc phong thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn, trong đó, sắc cổ nhất có niên 

đại Cảnh Trị thứ 8 (1670); cùng với hệ thống di vật trong đình, các cấu trúc nghệ 

thuật… có thể thấy, đình Giang Xá được xây dựng muộn nhất là vào thế kỷ XVII.  

Đình Giang Xá có cấu trúc hình chữ Đinh, gồm đại đình và hậu cung. Đại đình 

có 5 gian 2 chái. Trước đây, hai bên vách Thượng, Hạ là nơi đặt ban thờ của bát giáp 

trong các dịp lễ tiết quan trọng của làng. Từ sau cải cách ruộng đất, bát giáp ở Giang 

Xá không còn, người dân lập ở mỗi bên vách một ban thờ rồi rước bát nhang của các vị 

tổ họ trong làng về thờ chung, nhân dân vẫn quen gọi là ban thờ giáp. Ở gian bên phải 

của đình còn đặt bàn thờ thần Nông (còn gọi là Tiên Ông), vào những ngày lễ tiết quan 

trọng của làng đặc biệt là vào các dịp “xuống đồng”, “lên đồng”, “xôi mới” người dân 

đều có lễ bên ban thờ thần Nông để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. 

Từ gian lòng thuyền chạy thẳng vào trong là Hậu cung, nơi thờ Long ngai 

Thánh vị của Lý Nam Đế. Trước cửa Hậu cung có cửa võng, dưới có nhang án sơn 

son thếp vàng lộng lẫy, bên trái có bức hoành phi 4 chữ: “Vạn Xuân triệu thống” (Đặt 

nền Vạn Xuân). Ngoài những giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật, hiện nay đình Giang 

Xá còn lưu giữ được nhiều di vật rất có giá trị. Đó là 22 đạo sắc phong do các đời vua 

từ triều Lê cho đến triều Nguyễn phong tặng cho Thành hoàng của làng là Lý Nam 

Đế. Cùng với các đạo sắc phong trên, trong đình còn nhiều hiện vật khác như cuốn 

thần phả được chép bằng chữ Hán trên giấy dó cổ
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; các bức hoành 

phi, câu đối sơn son thiếp vàng, các nhang án và nhiều đồ thờ có giá trị.  

Đền Giang Xá (còn gọi là quán Giang) thuộc xã Đức Giang, huyện Hoài 

Đức, Hà Nội. Ngôi đền nằm ở phía tây của làng, hướng quay về phía tây nam. Theo 

truyền thuyết dân gian ở địa phương và căn cứ vào tấm bia đá của đền dựng năm Tự 

Đức thứ 5 (1852), vị trí của đền hiện nay chính là ngôi chùa xưa kia (Linh Bảo tự) 

nơi gắn liền với thời thơ ấu của Lý Nam Đế và cũng là nơi Ông bắt đầu khởi 

nghiệp. Sau này chính tại mảnh đất này dân làng đã lập ngôi sinh từ để thờ bái vọng 

khi Ông còn sống và khi Ông mất nhân dân đã lập đền thờ ngay trên mảnh đất chùa. 

Chùa bị hư nát nên chuyển ra đầu làng ở vị trí hiện nay, đổi tên là chùa Bảo Phúc. 

Ngôi đền tọa lạc trên một khu đất cao, rộng và thoáng ở giữa thôn Giang Xá, phía 

trước và phía sau có 2 cái giếng lớn tương truyền là mắt rồng, xung quanh trồng 

nhiều muỗm và nhãn cổ thụ. Đền Giang Xá hiện nay là một công trình tín ngưỡng 

có giá trị với quy mô kiến trúc khá bề thế với các hạng mục kiến trúc tiêu biểu: tam 

quan, sân đền, nhà tiền tế, nhà đại bái và hậu cung. Hậu cung và đại bái nối liền 

nhau tạo thành kiểu kết cấu hình chữ Đinh. Trong hậu cung có các nhang án, sập 

thờ, các đồ tự khí, long ngai bài vị, đặc biệt trong khám thờ có bức tượng Lý Nam 

Đế. Hiện nay đền Giang Xá bảo lưu được một khối lượng di vật đồ sộ, phong phú 

và đa dạng về loại hình, chất liệu như: các bộ long ngai bài vị, 3 bộ kiệu rước đời 

Lê, nhiều nhang án, nhiều bức cuốn thư, hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng, đặc 

biệt có tấm bia đá ghi lại sự tích về thân thế và sự nghiệp của Lý Nam Đế do Đông 

các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn và được khắc vào năm Tự Đức thứ 5. 

2.2.1.3. Các loại hình di tích thờ Lý Nam Đế ở Thái Bình 

Các loại hình di tích thờ Lý Nam Đế ở Thái Bình chủ yếu là đình, miếu. Các di 

tích ở đây có quy mô nhỏ, đượm màu cổ kính, thâm nghiêm và giữ nét cổ xưa.  

Đình Các Đông thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Đây là nơi đức vua dừng chân khi đánh giặc. Đình nằm ở trung tâm của xã, theo 

hướng Tây Bắc với không gian rộng rãi thoáng đãng. Ngôi đình có niên đại thời 

Hậu Lê và được trùng tu, tôn tạo qua nhiều năm  
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Đình Các Đông có bố cục mặt bằng tổng thể hình chữ Đinh gồm các đơn 

nguyên: đại đình và hậu cung. Theo các cụ cao niên trong làng cho biết, tòa Đại 

đình ngày trước có kết cấu 5 gian, 2 chái nhưng vì bị mục hỏng mất hai chái nên sau 

này khi dựng lại thì ngôi đình có kết cấu như hiện nay: 5 gian tường hồi bít đốc. 

Tòa Đại đình có kết cấu vững chắc với bộ vì được làm theo kiểu: thượng kẻ suốt 

quá giang, hạ chồng rường, đỡ lấy câu đầu là các đầu dư được trang trí mang đậm 

phong cách mĩ thuật thời Hậu Lê. 

 Trong hậu cung, ở vị trí trung tâm và cao nhất đó là khám thờ, bên trong có 

đặt bài vị của đức vua Lý Nam Đế, ở hai bên là ngai và bài vị của hai vị Đại vương 

được phối thờ. Đình Các Đông hiện còn lưu giữ được các mảng chạm ở hai bên vì 

nách và khám thờ thời Hậu Lê rất tinh xảo và quý giá. Hệ thống đồ thờ và việc bài 

trí trong đình rất đa dạng như hệ thống hoành phi, câu đối, y môn, cửa võng tại Đại 

đình, ngai thờ… đều toát lên vẻ uy nghiêm nơi thờ tự. 

 Đình làng Cổ Trai thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

Với thế đất thiêng gắn liền với những huyền thoại nửa thực, nửa mầu nhiệm, đình 

Cổ Trai được xây dựng và tồn tại trên mảnh đất được coi là nơi đầu tiên dòng họ 

Tiền Lý đặt chân và gây dựng sự nghiệp. Ngôi đình tọa lạc trên một khu đất cao, 

rộng và thoáng. Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo ngôi đình đã có nhiều thay đổi. 

Song, nhìn vào mặt bằng tổng thể của ngôi đình hiện nay, các yếu tố về địa thế, 

không gian và cảnh quan của di tích vẫn được đảm bảo. Đình Cổ Trai có bố cục 

hình chữ Đinh gồm tòa Đại đình và Hậu cung, ngoài ra còn có các đơn nguyên khác 

như: sân đình, bình phong, cổng đình và hồ nước lớn hình chữ nhật... tạo nên bố cục 

hoàn chỉnh cho công trình kiến trúc.  

Trong thần điện của đình Cổ Trai, thờ Tam vị đế vương, gồm: Lý Nam Đế, 

Lý Tấn (ông nội nhà vua) và Lý Toàn (thân phụ của vua). Chính giữa đặt tượng đức 

vua Lý Nam Đế ngồi trên ngai vàng được đúc bằng chất liệu hiện đại (bê tông) với 

kích thước lớn. Lý Nam Đế được suy tôn là đấng thượng đẳng tối linh “Đế vương 

sự nghiệp khai thiên địa/Thần thánh uy thanh tự cổ kim” (Dựng nghiệp đế vương 

mở ra trời đất/Nức danh là thánh thần xưa nay) và với người dân Cổ Trai Ông còn 

được suy tôn là đức Thành hoàng bản thổ. 
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Đền (miếu) Hai Thôn: Nếu như đình Các Đông và đình Cổ Trai thờ Lý Nam Đế 

như một vị thành hoàng thì đền (miếu) Hai Thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư(Thái 

Bình) thờ đức vua và hoàng hậu Đỗ Thị Khương như hai vị thánh với những công lao 

to lớn đối với quê hương và nhân dân hai làng An Để và Phương Tảo. Tương truyền, 

xã Xuân Hòa là nơi sinh ra hoàng hậu Đỗ Thị Khương. Bà là người con gái tài sắc vẹn 

toàn, thông minh, dũng cảm đã giúp vua Lý Nam Đế cai quản cơ đồ tại nơi đây khi 

Ngài đi vắng. Để tưởng nhớ công lao của hai vị, nhân dân hai thôn trên đã góp công 

sức và tiền của làm nên ngôi miếu (thực chất là ngôi đền thờ) để quanh năm chiêm bái. 

Ngôi miếu có bố cục hình chữ Tam khá đồ sộ mang kiến trúc độc đáo. Trung tâm của 

điện thờ miếu Hai Thôn là bức phù điêu chạm khắc gỗ mô tả đức vua Lý Nam Đế và 

hoàng hậu Đỗ Thị Khương cùng bá quan văn võ. Bức phù điêu cổ hiện không còn, bản 

gốc đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam, do vậy bản trong điện thờ chỉ 

là bản phục chế. Được biết, bức tranh cổ của miếu Hai Thôn có niên đại vào khoảng 

thế kỉ XVII, tranh cao 1.6m và rộng 2.2m. Phía dưới có thờ mũ và bài vị của đức vua 

và hoàng hậu. Qua sắc phong cho thấy, đình làng thờ vua Lý Nam Đế, hoàng hậu và bộ 

tướng của ngài - võ tướng Phạm Tu. Về tổng thể thì miếu Hai Thôn là công trình kiến 

trúc có thiết kế đẹp và tiêu biểu cho hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Thái Bình.Trải 

qua những thăng trầm và sự phá hủy của thời gian, con người, ngôi miếu vẫn đứng đó, 

vẫn giữ dáng vẻ cổ kính khiến những người tới tham quan không khỏi trầm trồ thán 

phục tài nghệ của tiền nhân. 

2.2.2. Bố trí điện thờ 

Có thể thấy rằng việc bố trí điện thờ ở các di tích hiện nay là sự phản ánh vị 

thế của nhân vật được phụng thờ trong tâm thức nhân dân. Sự khác biệt về ngôi vị 

trên điện thờ cho thấy vai trò, vị trí của những nhân vật được thờ, phản ánh ngôi vị 

chính/phụ giữa các thần đồng thời cho thấy các đặc điểm và sự biến động của các di 

tích thờ thần ở địa phương. Chính sự biến động này đã tạo nên sự đa dạng trong đặc 

điểm phối thờ giữa Lý Nam Đế và các vị thần khác ở trong vùng, nó cũng tác động 

phần nào tới các lễ hội về Lý Nam Đế và sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân 

ở mỗi nơi thờ tự Ông. 
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Qua tìm hiểu các di tích thờ Lý Nam Đế tiêu biểu ở các tỉnh Hà Nội, Thái 

Nguyên, Thái Bình và một số địa bàn khác, NCS nhận thấy ở hầu hết các di tích, Lý 

Nam Đế luôn được thờ ở hậu cung – nơi trang trọng và linh thiêng nhất. Tại các di tích, 

Lý Nam Đế có thể được thờ riêng hoặc được phối thờ cùng các vị thần khác. Tuy 

nhiên, theo khảo sát của NCS, hầu hết ở các di tích Lý Nam Đế đều được phối thờ với 

các vị thần khác: tướng của Ông, họ hàng, thân tộc và các thần linh địa phương.    

Các di tích có sự phối thờ giữa Lý Nam Đế với các tướng của Ông, như: đình 

làng Ngọc Than (Hà Nội) thờ bài vị Lý Nam Đế và Phạm Tu; đình làng Đại Tự (Hà 

Nội) thờ ngai và bài vị đức vua Lý Nam Đế đặt ở chính điện trong hậu cung, bên 

cạnh là hai vị bộ tướng Trình Đô Hộ Quốc Đại Vương và Tam Cô Hộ Quốc Đại 

Vương ở bên cạnh trong hai miếu thờ nhỏ; đình làng Các Đông (Thái Bình) thờ Lý 

Nam Đế và hai vị Đại vương là Bạch Đế Anh Uy Thánh Đế Đại Vương và Thái Bình 

Anh Uy Thánh Đế Đại Vương.  

Trong nhiều di tích có sự phối thờ Lý Nam Đế với họ hàng, thân tộc: tại 

đình làng Cổ Trai (Thái Bình) có thờ tượng vua Lý Nam Đế ngồi trên ngai vàng 

đặt ở chính giữa hậu cung, hai bên là ngai, bài vị và mũ thờ của ông nội (Lý Tấn) 

và thân phụ (Lý Toàn). Hiện nay trên đất Thái Bình, các làng Hữu Lộc, Phương 

Tảo, An Để (Xuân Hòa, Vũ Thư), Hậu Thượng, Hậu Trung (Bạch Đằng - Đông 

Hưng), Cổ Trai (Hồng Minh - Hưng Hà), Các Đông (Thái Thụy)… nơi nào có đền 

thờ Lý Nam Đế đều có phủ mẫu: hoàng hậu Đỗ Thị Khương kề cạnh đền vua 

(trong cùng một khuôn viên đền vua) hoặc được phối thờ trong hậu cung. Tại 

trung tâm của điện thờ miếu Hai Thôn (Xuân Hòa, Vũ Thư) là bức phù điêu chạm 

khắc gỗ mô tả đức vua Lý Nam Đế và hoàng hậu cùng bá quan văn võ, phía dưới 

thờ mũ và bài vị. Điều mà NCS đặc biệt quan tâm là sự phối thờ giữa Lý Nam Đế 

với các thần linh địa phương: sơn thần, thủy thần, thần nông nghiệp... 

Tại điện thờ trong đền Mục (Thái Nguyên) là nơi ngự của vua Lý Nam Đế và 

thánh Cao Sơn, Quý Minh với tư cách là thành hoàng của làng. Chức năng quan trọng 

đó được thể hiện thông qua việc sắp đặt tượng thờ cũng như đồ thờ trong hậu cung: 

ban thờ thứ nhất bài trí ngai thờ, bài vị ghi tên vị hiệu vua Lý Nam Đế: “Quốc vương 
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thiên tử Tiền Lý Nam Đế thánh vị”. Đặc biệt trong hậu cung có pho tượng vua Lý 

Nam Đế, được tạo tác giống với phong cách của pho tượng trong điện thờ đền Giang 

Xá (Hoài Đức, Hà Nội). Pho tượng được đặt trên một bục cao nhất giáp với tường 

hậu, tạc trong tư thế đang ngồi, mặc áo long bào bên ngoài chùm vải màu đỏ, chân đi 

hia, tay kết ấn, đầu đội mũ vương, mắt sáng, tai to và kéo dài từ đuôi mắt đến gần 

cằm. Ban thờ thứ hai là nơi thờ thành hoàng làng Cao Sơn, Quý Minh, trên bài vị ghi 

dòng chữ Hán: “Cung phụng Cao Sơn, Quý Minh thần thành hoàng”. 

Tại Thái Bình, nhiều di tích phối thờ Lý Nam Đế với các thủy thần như Linh 

Lang Đại Vương, Đông Hải Đại Vương (tại đình Thượng Hộ, đình Tịnh Xuyên)... Hay 

sự phối thờ Ông với thần nông nghiệp: đình làng Giang Xá, Hà Nội có ban thờ Thần 

Nông (đặt bên phải đình). Vào những ngày lễ tiết quan trọng của làng, đặc biệt là các 

dịp “xuống đồng”, “lên đồng”, “xôi mới” người dân đều có lễ bên ban thờ Thần Nông 

để cầu mong công việc đồng áng, cày cấy gặp nhiều thuận lợi, may mắn.  

Điều đáng chú ý là sự xâm nhập của đạo Tứ phủ vào điện thờ Lý Nam Đế. 

Trong những năm gần đây, với sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ của tín ngưỡng 

thờ Mẫu nhiều di tích thờ Lý Nam Đế đã có sự dung hợp với tín ngưỡng này nhằm 

đáp ứng nhu cầu của người dân sở tại. Chính vì vậy nhiều điện thờ Mẫu được xây 

dựng bên cạnh các di tích thờ Lý Nam Đế như đình Thượng Hộ - Vũ Thư, đình An 

Điện - Đông Hưng,Thái Bình; đền Di Trạch, Hà Nội...Tuy nhiên việc phối thờ trên 

không làm phai nhạt độ đậm nhạt của tục thờ Lý Nam Đế mà trái lại trong bất cứ 

một điện thần nào Lý Nam Đế vẫn là một nhân vật trung tâm được phụng thờ và tại 

các di tích các hoạt động tâm linh tín ngưỡng (lễ hội, cúng tế) đều diễn ra xung 

quanh việc phụng thờ người anh hùng dân tộc này. 

 Việc bố trí điện thờ trên cho thấy tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế trong quá trình 

tồn tại và phát triển đã có sự dung hợp nhiều hình thức tín ngưỡng dân gian khác. 

cho thấy sự đan xen, hòa đồng, dung hợp trong tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt.  

Một điều đáng chú ý là sự “phối thờ cơ học” diễn ra tại các di tích thờ Lý Nam 

Đế trong thời gian gần đây. Tiêu biểu là đình Thượng Hộ thờ Lý Nam Đế và 7 vị tôn 

thần làm thành hoàng làng. Theo các cụ trong làng kể lại rằng trước làng đều có đền, 
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miếu thờ thần khác, nhưng sau đó những đền thờ thần này bị hỏng, các thần đã được 

“quy tụ” về di tích thờ Lý Nam Đế và ngẫu nhiên tạo nên một sự phối thờ giữa các 

thần linh. Như vậy, sự phối thờ trên một điện thờ còn chịu sự tác động của các yếu tố 

khách quan. Sự “dễ dãi” trong bố trí nơi thờ các thần linh đã phản ánh suy nghĩ đơn 

giản của người dân. Họ cho rằng, dù là thần (bình thường) hay thần thành hoàng thì 

các thần vẫn có cùng vai trò bảo trợ cộng đồng, đây là điều mà họ cần. Chính vì thế, 

người dân đã rất linh hoạt trước hoàn cảnh và điều kiện vật chất của mình khi bố trí 

thờ tự tại “ngôi nhà chung” cho các thần linh. Đặc điểm này cho thấy quá trình biến 

đổi của các di tích thờ Lý Nam Đế và các ngôi đền thờ thần ở các làng làm cho việc 

phụng thờ Lý Nam Đế ở các nơi trở nên phong phú hơn các sắc thái biểu hiện. 

2.3. Lễ hội thờ Lý Nam Đế 

Với công trạng và những đóng góp to lớn, Lý Nam Đế được thờ phụng ở 

nhiều làng xã vùng châu thổ Bắc Bộ và được nhân dân suy tôn là thành hoàng, vị 

phúc thần bảo trợ sinh mệnh cho cộng đồng. Chính vì vậy, cư dân các làng đã tổ 

chức nhiều nghi thức thờ cúng ở những thời điểm khác nhau nhằm tưởng nhớ và tôn 

vinh Ông, đồng thời gửi gắm những mong muốn cho cuộc sống của chính họ. Hình 

tượng Ông được bảo lưu và hiện diện trong đời sống tâm linh qua những lễ hội, trò 

diễn, trò chơi dân gian, tục hèm… một cách sinh động và chân thực. 

2.3.1. Lịch thờ cúng và nghi thức thờ cúng 

2.3.1.1. Lịch thờ cúng 

Nhìn chung, ở các làng thờ Lý Nam Đế ngoài lịch cúng thường niên vào 

ngày rằm, mồng một theo truyền thống văn hóa của người Việt thì nghi thức thờ 

cúng Ông diễn ra quanh năm trải dài suốt từ tháng giêng cho đến tháng 12 âm lịch. 

Đặc biệt lễ hội thờ Lý Nam Đế ở các làng xã đều được tổ chức trang trọng, linh 

thiêng và thành kính tập trung vào 2 thời điểm “xuân thu nhị kỳ” từ tháng giêng cho 

đến tháng 3 và từ tháng 8 cho đến tháng 11 là những khoảng “thời gian rỗi” của cư 

dân nông nghiệp, nhưng nó cũng là khoảng “thời gian thiêng” theo quan niệm 

“tháng tám giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ” trong tâm thức của người Việt. Tại các làng thờ 

Lý Nam Đế dù thờ Ông hay có sự phối thờ cùng với các vị thần linh khác thì bao 
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giờ Lý Nam Đế cũng giữ vai trò quan trọng nhất, vị thần tối linh trong đời sống tâm 

linh của họ. Chính vì vậy, thời điểm tổ chức lễ hội của làng bao giờ cũng gắn liền 

với những thời điểm quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của Lý Nam Đế.  

Hà Nội lại là một trung tâm lớn thờ Lý Nam Đế với rất nhiều các di tích thờ 

tự và hệ thống lễ hội, nghi thức thờ cúng khá đậm đặc. Lễ hội thờ Lý Nam Đế ở đây 

thường diễn ra vào mùa xuân: ngày 12/1 (làng Giang Xá, Lưu Xá, Miêu Nha), 10/2 

(làng Di Trạch), 7/3 (Đại Tự), duy chỉ có làng Ngọc Than tổ chức lễ hội vào tháng 

11 (ngày 8/11)...Mỗi làng đều có lý do riêng để lựa chọn thời điểm tổ chức lễ hội. 

Cùng lấy ngày 12 tháng giêng là ngày tổ chức lễ hội nhưng với làng Giang Xá đó là 

ngày lên ngô của Lý Nam Đế, còn với làng Miêu Nha đây lại chính là ngày mà Ông 

hành quân qua làng. Lễ hội làng Đại Tự diễn ra vào ngày 7 tháng 3 vì đây là ngày 

tuyển quân của Lý Nam Đế, còn lễ hội đình làng Ngọc Than được tổ chức từ ngày 

mồng 8 đến ngày 15 tháng 11 âm lịch hàng năm vì đó là quãng thời gian Lý Nam 

Đế về làng chiêu tập binh lính đánh giặc. Tại Di Trạch dân làng mở hội vào ngày 10 

tháng 2 vì theo quan niệm của dân làng đây là ngày giỗ của Lý Nam Đế, chính ngày 

này Ông đã đi khỏi làng và không bao giờ trở về nữa.  

Các làng thờ Lý Nam Đế ở Thái Bình thời gian diễn ra lễ hội thường bắt đầu 

từ tháng giêng cho đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Mở đầu là lễ hội làng Gia Lạc, 

Thượng Hộ vào ngày 12/1 tưởng nhớ ngày sinh và ngày thành lập nước Vạn Xuân 

của Lý Nam Đế, tiếp đó là ngày 10/2 (đình làng Tử Các) và ngày 10/3 (đình làng 

Cổ Trai)...Đây là những thời điểm mà Lý Nam Đế đã đến làng và đóng quân tại đó.  

Lễ hội thờ Lý Nam Đế ở các địa phương khác: tại Thái Nguyên người dân tổ 

chức lễ hội tưởng nhớ Lý Nam Đế trong 3 ngày gắn liền với những sự kiện trọng 

đại trong cuộc đời Ông: ngày 12 tháng giêng (ngày lên ngôi hoàng đế), ngày 02 

tháng 5 (ngày mất) và ngày 12 tháng 9 (ngày sinh). Tại Vĩnh Phúc, làng Yên Lập 

(Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thường tổ chức lễ hội bơi chải vào ngày 25 và 26 tháng 6 

âm lịch hàng năm. Làng Mộ Đạo (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) lễ hội tổ chức ngày 10 

tháng 2 (ngày thần hóa) và 10 tháng 10 (ngày thần sinh). Làng Văn Lang, xã Văn 

Lang, huyện Tam Nông, Phú Thọ) người dân vẫn theo thói quen đến thắp hương 
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cho đức vua Lý Nam Đế vào các ngày mồng 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng mà 

không có ngày tế tự chính.  

Có thể thấy tại các di tích thờ Lý Nam Đế ở châu thổ Bắc Bộ đều có lịch thờ 

tự chính được thực hiện liên quan đến thân thế, sự nghiệp và cuộc đời Ông: ngày 

sinh, ngày hóa, ngày khởi binh, ngày xưng đế, lập nước Vạn Xuân. Thời gian tổ 

chức lễ hội ở các nơi thờ Lý Nam Đế tương đối đồng nhất theo những sự kiện được 

ghi trong chính sử. Sự khác biệt chỉ có ở một số làng chủ yếu do dấu tích mà Lý 

Nam Đế gắn với địa phương: ngày Ông đến vùng tuyển quân đánh giặc, ngày nhân 

dân chuẩn bị lương thực cho quân sĩ... 

2.3.1.2. Nghi thức thờ cúng 

Trong các hình thức tưởng niệm và tôn vinh, nghi thức thờ cúng đóng vai trò 

quan trọng biểu hiện niềm tin, sự thành kính của con người đối với vị thần được tôn 

thờ. Theo tác giả Nguyễn Chí Bền “nghi thức thờ cúng là một thành tố tàng ẩn 

nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng” [17, tr.298] nó biến không gian hiện hữu trở 

thành không gian thiêng. Hoạt động tế, lễ là việc thực hiện các nghi lễ với thần 

thánh. Vì vậy, trong lễ hội cũng như những ngày lễ tiết trong năm các hoạt động tế, 

lễ là một nội dung rất quan trọng cần tuân thủ theo những quy tắc nhất định. Do đó, 

để đảm bảo cho các cuộc tế, lễ diễn ra trang trọng, thành kính và linh thiêng cần có 

sự chuẩn bị công phu, chu đáo và luyện tập cẩn thận. 

Lý Nam Đế là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, được nhân dân tôn vinh là 

“bậc đế vương” - vua (vua Tiền Lý), được thờ cúng ở các làng xã Bắc Bộ với tư 

cách là vị thần/thánh và thành hoàng làng. Ông được triều đình sắc phong là thượng 

đẳng thần. Chính vì vậy, nên nghi thức thờ cúng Ông được diễn ra quy củ, trang 

trọng và linh thiêng. Những nghi thức thờ cúng được lịch trình hóa trong các dịp lễ 

hội: lễ mở cửa đình, cửa đền; lễ rước nước, lễ mộc dục, lễ phong y (tế gia quan); lễ 

phụng nghinh; lễ rước trong ngày chính hội, lễ tế cùng các trò diễn, trò chơi dân 

gian và các tục hèm. Trước đây, tại các nơi thờ chính như Giang Xá (Hà Nội), Tử 

Các (Thái Bình) nghi thức thờ cúng Ông được liệt vào hàng quốc lễ với đích thân 

quan làm chủ tế và thực hiện theo nghi thức tế lễ của triều đình một cách trang 
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trọng. Theo trí nhớ của dân làng Giang Xá, trước đây, ngày 12 tháng giêng là ngày 

chính hội và đồng thời cũng là dịp tế xuân của làng. Vào dịp này triều đình phong 

kiến có cử các quan tế của Viện Hàn lâm về tế theo các quy tắc rất chặt chẽ. Chính 

vì vậy, người dân Giang Xá vẫn thường gọi ngôi đền làng mình là “đền quan tế”. 

Về sau, việc đón rước quan tế của triều đình về tế lễ gây ra nhiều phiền phức cho 

dân chúng nên dân làng làm đơn xin triều đình cho được ứng tế. Đến năm Vĩnh Thọ 

thứ 5 đời vua Lê Thần Tông (1662), triều đình mới cho phép dân được quy tế. Từ 

đó đến nay, mọi công việc tế lễ đều do dân làng tự đảm nhận nhưng vẫn tuân thủ 

theo những quy định rất khắt khe từ xưa truyền lại. 

 Ở hầu hết các làng thì việc tế lễ Lý Nam Đế chủ yếu do những người dân làng 

thực hiện theo nghi thức tế lễ dân gian. Thành phần tham gia tế lễ là những người dân 

làng, được lựa chọn kỹ lưỡng theo những tiêu chuẩn nhất định. Các nghi thức tế lễ 

đều được thực hiện thành kính, nghi thức thờ tự Ông được tiến hành theo điển lệ thờ 

một vị thần, một vị anh hùng dân tộc truyền thống vùng Bắc Bộ với những quy định 

và tiêu chuẩn khắt khe (về tế tự, lễ vật, người tham gia lễ hội...) để cầu mong ông phù 

hộ cho cộng đồng yên vui, phát đạt. Có một điều đặc biệt là khi tế lễ hay cúi lạy Lý 

Nam Đế người dân thường phải lễ 5 lễ bởi đức Thánh ở đây là hoàng đế nên mọi 

người đều phải tôn kính. Nhìn chung, hầu hết các làng xã ở Bắc Bộ, nghi thức tế lễ 

Lý Nam Đế khá tương đồng mà không có khác biệt lớn. Sự khác biệt chỉ diễn ra ở 

một số chi tiết nhỏ gắn liền với dấu tích địa phương mà Lý Nam Đế đã để lại. 

2.3.2. Một số lễ hội tiêu biểu thờ Lý Nam Đế 

Trong gần 50 di tích có phụng thờ Lý Nam Đế, NCS đã có dịp tham dự lễ 

hội ở một số làng: lễ hội làng Giang Xá, Lưu Xá, Đại Tự, Miêu Nha, Ngọc Than 

(Hà Nội), lễ hội miếu Hai Thôn, Thượng Hộ, Gia Lạc, Cổ Trai, Tử Các, Các Đông 

(Thái Bình), lễ hội làng Mộ Đạo, Tứ Yên (Vĩnh Phúc)… Nhìn chung, các lễ hội thờ 

Lý Nam Đế đều diễn ra một cách long trọng, thành kính, nơi tập trung nhất tình 

cảm, lòng ngưỡng mộ của nhân dân dành cho Lý Nam Đế. Ở các làng thờ Lý Nam 

Đế tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, đặc điểm vùng đất con người và ước nguyện của 

người dân mà lễ hội được tổ chức theo những quy mô, hình thức khác nhau.  
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2.3.2.1. Lễ hội thờ Lý Nam Đế ở Hà Nội 

Lễ hội làng Giang Xá (Hà Nội): Những năm làng tổ chức đại đám lễ hội 

thường có 4 đám rước: rước phụng nghinh hồi đình, rước cỗ và đệ văn, rước hoàn 

cung thánh giá về đền. Trong đó, đám rước quan trọng nhất là rước phụng nghinh 

hồi đình vào sáng ngày 11 tháng giêng. Đoàn rước đi từ đền đến đình với ý nghĩa 

nghênh thần về đình trong ngày hội làng. Lễ rước chính là dịp cả dân làng được 

nghênh đón, chiêm ngưỡng thần. Bởi vậy người dân trong và ngoài làng ở mọi lứa 

tuổi đứng chật hai bên đường thành tâm đứng hành lễ nhìn đoàn rước đi qua hay 

kiên nhẫn đi theo suốt hành trình của đám rước. Các gia đình hai bên đường làng 

sắm sửa những mâm lễ bái vọng đặt trang trọng trên bàn trước cửa nhà mình thắp 

nén hương thơm tỏ lòng thành kính.  

Lễ hội làng Miêu Nha có 2 lễ tế chính: tế túc trực (tối 11/1) và tế nhập tịch vào 

sáng sớm ngày 12/1. Theo tương truyền nghĩa quân của Lý Nam Đế hành quân qua 

đây, ở tối 11 và sáng 12 đi. Vì vậy mà ở Miêu Nha có tục tế tối và sáng sớm. Vì là tế 

tối và tế sáng nên trong các buổi tế đều có hai cây đình liệu do dân làm (dài 6m, đường 

kính rộng 5 tấc) được đốt cháy với ý nghĩa tạo ánh sáng cho buổi tế đồng thời nhắc lại 

việc dân làng dùng đuốc soi đường cho nghĩa quân của Lý Nam Đế.  

Tại lễ hội làng Ngọc Than: ngoài các lễ chính như: tế thiên quan (lễ kính cáo 

trời đất về việc làng mở hội), tế kỳ phúc, tế chủ khao quân, lễ mộc dục, tế nhập 

tịch... còn có một buổi tế phụng nghinh - lễ đón tiếp Lý Nam Đế đến địa phương 

(ngày mồng 10/11). Lễ rước diễn ra trong một khoảng thời gian đặc biệt. Đoàn rước 

bắt đầu khởi hành từ đình vào 16 giờ chiều ngày 12/11 đến 18 giờ đến miếu rồi 

khoảng 20 giờ rước từ miếu về đình với sự tham gia của đông đảo người dân trong 

làng. Trong đám rước, kiệu của Lý Nam Đế rước trước, kiệu của Phạm Tu rước đi 

sau. Trong lễ rước từ đình đến miếu, mọi người không được ồn ào, phải thận trọng, 

chỉ khi rước từ miếu về đình thì mới trống rong cờ mở, múa lân và đốt đuốc sáng 

rực trời. Theo cách giải thích của dân làng, khi xưa các ngài đem quân đi đánh giặc 

theo lối du kích, khi đi thì lặng lẽ để không bị quân địch phát hiện rồi bất ngờ đánh 

úp chúng, khi trở về thắng trận mới nổi chiêng trống đình đám khao quân ăn mừng. 
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Như thế, lễ rước của đình Ngọc Than chính là nghi lễ tái hiện tích thần, là một dạng 

“biệt lễ” của lễ hèm.  

2.3.2.2. Lễ hội thờ Lý Nam Đế ở Thái Bình 

Là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử với nhiều lễ hội đặc sắc, 

người dân Thái Bình tự hào là mảnh đất lưu giữ nhiều dấu tích của đức vua Tiền 

Lý Nam Đế và là quê hương của hoàng hậu Đỗ Thị Khương. Với phần đông dân 

làng vẫn sống trong nông thôn nông nghiệp, quá trình ĐTH diễn ra chậm và chưa 

xuất hiện những đô thị trung tâm cho nên lễ hội thờ Lý Nam Đế ở đây mang đậm 

sắc thái văn hóa nông nghiệp. Do đó, lễ hội ở đây vẫn thuần túy là những nghi 

thức hội lễ nông nghiệp, diễn ra ở quy mô nhỏ hẹp trong làng, ngoài làng và thu 

hút một số ít du khách thập phương các tỉnh lân cận. Đáng chú ý sự kết hợp giữa 

tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế với các vị thần phối thờ và tín ngưỡng thờ Mẫu trong 

nhiều hoạt động lễ hội.  

Lễ hội đình làng Thượng Hộ: được tổ chức vào ngày sinh của đức vua Lý 

Nam Đế. Theo thông lệ cứ 5 năm làng tổ chức lễ chính một lần trong 3 ngày từ 

ngày 10 - 12 tháng giêng, các năm khác lễ lệ trong 2 ngày. Trong ngày chính hội có 

rước văn, tế thần và chân nhang của thần phi công chúa từ miếu thần phi về đình 

khai hội. Lễ khai mạc có đọc diễn văn nói lên công đức của thần, lễ dâng hương, lễ 

tế thần, diễn xướng cung đình, lễ tất. Phần hội có tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống. Ngoài lễ hội chính kỷ 

niệm ngày sinh, địa phương còn tổ chức kỷ niệm ngày hóa của Đức Tiền Lý Nam 

Đế ngày 10 tháng 3 âm lịch. 

Hội đình Cổ Trai mở vào tháng 3 âm lịch hàng năm (ngày khai hội 10/3, ngày 

ra hội 16/3). Trong ngày chính hội 10/3 nhân dân trong làng tổ chức rước kiệu thánh 

vua Lý Nam Đế với hàng ngàn người tham dự. Đi với kiệu thánh là đôi cờ thần, long 

đình, bát bửu, chấp kích. Theo sau là đội tế quan, đoàn các bậc cao niên, các tổ chức 

đoàn thể xã hội, các tín phật tử và nhân dân. Lễ rước vua được tiến hành tuần tự từ 

đình Giai sang chùa Long Khánh về Nghè Tây (thờ Triệu Quang Phục) qua chùa Mục 
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Đồng lên đền trên (thờ con gái vua Trần) rồi vòng quanh làng Giai để trở về đình làm 

lễ tế thánh, sau mở các trò hội “đăng minh” (múa đèn), vật, cờ, đàn, hội, hội chọi gà, 

múa rồng, múa lân...để vui chơi, đua tài, tranh giải. Hội làng Cổ Trai từ xưa đã trở 

thành một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc quê hương.  

Hội miếu Hai Thôn (Hiệp Hòa, Vũ Thư): thường diễn ra trong 3 ngày từ ngày 

10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trước đây Phương Tảo và An Để thuộc 

cùng một thôn nên có cùng đền thờ, sau khi tách ra cả 2 làng vẫn thờ chung vị thành 

hoàng làng Lý Nam Đế. Vì vậy mở đầu lễ hội thường là lễ rước kiệu từ đình Sài (thôn 

Phương Tảo) và đình An Để (thôn An Để) về miếu để tế lễ. Chiều ngày mồng 10 có 

lễ rước kiệu Ông (từ miếu Hai Thôn) đi đón kiệu Bà (được rước từ miếu Hữu Lộc). 

Hai kiệu gặp nhau giữa đường và thường có trò kiệu bay/quay rất náo nhiệt, sau đó 

kiệu Bà được đón về miếu qua một đêm ngày hôm sao mới rước về. Trong rất nhiều 

làng thờ Lý Nam Đế ở Vũ Thư, Hai Thôn được coi là nơi thờ tự chính vì vậy trong lễ 

hội các làng lân cận (Hữu Lộc, thôn Hương) đều rước kiệu ra miếu để tế lễ.  

2.3.2.3. Lễ hội thờ Lý Nam Đế ở Thái Nguyên 

Tại các di tích thờ Lý Nam Đế ở Thái Nguyên, người dân thường tổ chức các 

ngày lễ trọng tưởng nhớ vua Lý Nam Đế vào các ngày12 tháng giêng (ngày Ông lên 

ngôi hoàng đế), ngày 02 tháng năm (ngày mất), ngày 12 tháng 9 (ngày sinh). 

Tại chùa Hương Ấp, lễ hội thường diễn ra trong một ngày với nghi thức cúng 

tế chủ yếu do sư thầy trụ trì thực hiện vào sáng sớm ngày 12. Từ 8 giờ 30 phút đến 

10 giờ là khoảng thời gian đội nữ dâng hương thực hành nghi lễ trước cửa đền thờ. 

Từ sau 10 giờ là thời gian dành cho dân làng vào dâng lễ lên cung vua.  

Tại đền Mục, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, diễn ra trong 3 ngày từ 

11 đến 13 tháng giêng hàng năm. Sau khi thực hiện các nghi thức mở cửa đền, lễ mộc 

dục, nghi thức tế được thực hiện vào ngày 12 chính hội do đội tế nữ trong trang phục 

chỉnh tề thực hiện. Trong lễ hội các lễ vật dâng cúng Thánh, như: bánh tẻ chay, bánh 

giầy và đặc biệt là món cơm hòm - loại lương thực được người dân địa phương và quân 

lính của vua Lý Nam Đế làm để làm quân lương dùng khi hành quân ra trận. Cùng với 



  75 

thời gian diễn ra phần lễ, làng cũng tổ chức phần hội với các trò trơi dân gian: đấu 

vật, chạy phỗng, đẩy gậy, đi cầu phao, cờ tướng… thu hút đông đảo dân làng tham 

gia và hưởng ứng. Đây vốn là những trò chơi gắn liền với quá trình luyện quân của 

Lý Nam Đế, gợi nhớ lại những ngày tháng hào hùng chuẩn bị cho cuộc chiến chống 

giặc Lương của Ông.  

2.3.2.4. Lễ hội thờ Lý Nam Đế ở các địa phương khác 

Tại Vĩnh Phúc: tiêu biểu có lễ hội làng Yên Lập (làng Dạng/Yên Lập/Tứ 

Yên) với lễ bơi chải diễn ra vào ngày 25, 26 tháng 6 âm lịch hàng năm. Theo các 

cụ kể lại thì đây là một lễ hội gợi nhớ tới việc vua Lý Nam Đế thường đi thuyền 

ra xem quân sĩ đua thuyền độc mộc mới được dân làng phục dựng lại trong thời 

gian gần đây (từ năm 2010).  

Lễ hội làng Mộ Đạo, huyện Bình Xuyên: mở hội vào ngày thần hóa (10/2) và 

ngày thần sinh (10/10). Trung tâm của lễ hội làng Mộ Đạo là lễ tế thần tại miếu do 

ban tế của làng đảm nhận. Buổi tế thần phải qua 3 tuần tế (diễn ra khoảng 2 giờ), 

phải có tuyên đọc chúc văn. Sau lễ tế là lễ rước thần từ miếu về đình làng. Đoàn 

rước có 2 kiệu, một kiệu tư (4 người khiêng kiệu văn và lễ phẩm) đi trước, đi sau là 

kiệu 8 (kiệu bát cống) trên là long ngai, bài vị thần. Dẫn đầu đoàn rước là chiêng, 

trống, cờ, nhạc bát âm cử điệu “lưu thủy” tàn, lọng, đội chấp kích… Đi sau kiệu là 

đoàn tế, quan viên chức sắc, lão ông lão bà và đông đảo dân làng, tạo nên không khí 

vô cùng náo nhiệt, lôi cuốn tất cả các thành phần nam, phụ, lão, ấu, trai, gái, dâu rể 

của làng đều về dự tế, rước và tham gia hội làng. Đoàn rước bài vị thần về đình làng 

có một tuần tế an vị rồi theo thứ lớp, các gia đình dâng lễ bái thần, ngưỡng mong 

thần phù hộ độ trì cho dân khang vật thịnh, yên ấm, hài hòa, công danh thành đạt, 

phúc lộc lâu dài…Việc dâng cúng lễ vật của dân chúng kéo dài suốt 3 ngày hội 

làng. Ngoài hương, hoa, trà, tửu, lễ chay hoa quả, oản xôi, thì loại phẩm vật nhất 

thiết phải có là bánh dày. Các gia đình trong làng đều giã bánh dày và nấu cháo se ( 

là món ăn dân dã, được làm từ bột gạo tẻ, nấu trong nước xương và thịt nạc băm. 

Điều đặc biệt khi chế biến là bột sẽ được đem ra se. Những năm bột được hai lòng 

bàn tay xoe xoe đều đều, từ từ chảy thành con se to bằng ngón tay trỏ người lớn. 
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Khi lăn nhẹ, bột ướt dần dần chảy từng sợi nhỏ giữa hai lòng bàn tay vào nồi cháo 

đang sôi nên xuống đến đâu thì bột chín đến đó. Vì vậy, mà người dân gọi là cháo 

se), làm bánh hòn bột lọc dâng cúng thần làng và tổ tiên trên bàn thờ gia tiên, sau đó 

cháu con cùng thụ hưởng lộc. Sau khi rước bài vị thần về đình làng tế an vị, làng cắt 

cử vị cao niên, đức hạnh, chuẩn mực khai ba hồi trống hội, từ đó các trò chơi, tích 

diễn truyền thống lần lượt được tổ chức. Ở lễ hội làng Mộ Đạo có những trò truyền 

thống là vật, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt... Ngày nay hội làng không được tổ chức 

vì nhiều lý do nhưng phần lễ, tế, rước vẫn duy trì đều đặn, những tục hèm cũng mai 

một nhưng cốt lõi đạo đức vẫn được khuyến khích, răn dạy trong từng gia đình, các 

chuẩn mực đạo đức, lối sống vẫn được tôn trọng và bảo lưu trong đời sống thường 

nhật. Sự gắn bó trong làng hết sức bền vững, những quy định của làng như: đóng góp 

kinh phí tu bổ đình, miếu, các việc liên quan đến thần làng, nếu được phân công cắt cử, 

ai nấy đều cảm thấy điều vinh dự, nhiệt tình, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành. Hầu 

hết các gia đình có việc trọng như hôn nhân, dựng nhà, thi cử, thành đạt công danh đều 

có sắm lễ ra miếu dâng thần, cầu xin hay tạ ơn tùy sự, bằng tất cả lòng cung kính, thành 

tâm nhất dâng lên thành hoàng Lý Nam Đế.  

Có thể thấy rằng, lễ hội thờ Lý Nam Đế là một lễ hội lịch sử gắn liền với 

thần tích, truyền thuyết, lai lịch, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc. Thông qua các 

nghi thức, nghi lễ thiêng liêng cùng trò chơi và trò diễn trong lễ hội, dân gian đã tái 

hiện lại những chiến công hào hùng của người anh hùng Lý Nam Đế trong cuộc 

chiến chống quân Lương. Cũng có thể nhận thấy ở đây những dấu ấn của nghi lễ 

nông nghiệp. Nó thể hiện ở thời gian mở hội của các lễ hội thờ Lý Nam Đế được tập 

trung vào ba tháng: giêng, hai, ba và các tháng mùa thu những khoảng thời gian phù 

hợp với thời tiết và thời vụ nông nghiệp. Các hành động hội in dấu vết của các hình 

thức cầu mưa của cư dân gốc nông nghiệp lúa nước. Các trò chơi dân gian gắn liền 

với thực tiễn đời sống của những cư dân nông nghiệp. Và trong các nghi lễ cầu cúng 

của lễ hội, dân gian không chỉ nhắc nhở công trạng của Lý Nam Đế mà còn cầu 

cúng mùa màng phong đăng, mưa thuận gió hòa. Như vậy, lễ hội thờ Lý Nam Đế là 

sự kết hợp giữa lễ hội lịch sử và lễ hội nông nghiệp. 
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Tiểu kết 

Bằng chứng cứ các văn bản thần tích, những truyền thuyết đã được ghi chép, 

biên soạn và lưu truyền trong dân gian, các di tích thờ phụng, các nghi thức tế lễ hội 

hè, NCS nhận thấy rằng, có một hiện tượng tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế tồn tại một 

cách phổ biến, khách quan trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ.  

Từ một nhân vật lịch sử, một anh hùng chống giặc ngoại xâm trong chính 

sử, qua những câu chuyện truyền thuyết/thần tích được ghi chép, biên soạn và 

lưu truyền trong dân gian Ông đã được nhân dân huyền thoại hóa, địa phương 

hóa trở thành một vị thần/thánh luôn hiện diện trong đời sống tâm linh người 

Việt vừa chân thực vừa mang sức mạnh siêu nhiên, kỳ bí đáp ứng nhu cầu văn 

hóa của cộng đồng. 

Các di tích thờ Lý Nam Đế được phân bố ở nhiều nơi trên vùng châu thổ Bắc 

Bộ, trong đó tập trung đậm đặc ở các làng ven sông vùng đồng bằng sông Hồng, 

chủ yếu ở hai tỉnh Hà Nội, Thái Bình và rải rác ở các tỉnh ở phía bắc châu thổ như 

Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ông được người Việt thờ cúng ở các loại hình 

di tích khác nhau, trong đó chủ yếu ở đình, đền, miếu và một số ngôi chùa mang 

dấu tích của Ông. Ở mỗi loại hình di tích, Ông có thể được thờ riêng hoặ

ịa phương. Sự tồn tại của các di tích thờ Lý Nam Đế vùng châu thổ 

Bắc Bộ cho thấy có sự tồn tại của không gian tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế.  

Để tưởng nhớ và tôn vinh công trạng của Lý Nam Đế, hàng năm người dân 

vùng châu thổ Bắc Bộ vẫn duy trì và tổ chức các lễ hội. Lễ hội thờ Lý Nam Đế 

mang những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng 

đồng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người 

dân nơi đây.  

Có thể nhận thấy rằng, tính chất bao trùm trong việc phụng thờ Lý Nam Đế 

là sự tưởng niệm, tôn vinh người anh hùng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn 

của dân tộc ta. Cũng có thể nhìn thấy ở đây tinh thần tự hào dân tộc của người dân 

các làng xã thông qua sự tưởng nhớ và kính trọng đối với vị thần mà họ thờ cúng.  



  78 

Chƣơng 3 

VAI TRÒ CỦA VIỆC PHỤNG THỜ LÝ NAM ĐẾ TRONG ĐỜI SỐNG  

VĂN HÓA CỦA CƢ DÂN VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ 

Có thể nhận thấy rằng, việc phụng thờ Lý Nam Đế từ lâu đã có ảnh hưởng nhất 

định đến ĐSVH của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ thông qua các hoạt động văn hóa 

mà biểu hiện rõ nét nhất là trong lễ hội và các sinh hoạt văn hóa tâm linh tại các di tích 

thờ tự nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của cộng đồng, từ đó hình thành nên các sản 

phẩm văn hóa mang những đặc trưng riêng biệt gắn liền với nhân vật được phụng thờ.  

3.1. Vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối với chủ thể và nhu cầu 

văn hóa 

3.1.1. Nhận thức, niềm tin của cộng đồng về Lý Nam Đế 

Xuất phát từ

người dân

Ô

.   

Theo kết quả điều tra của NCS cho thấy cư dân trong các làng được khảo sát 

đều ít nhiều ghi nhớ về tên gọi, lai lịch và những đóng góp to lớn của Lý Nam Đế đối 

với lịch sử dân tộc. Hơn 55, 02 %  số người trả lời đều cho biết Ông là một vị tướng tài 

ba trong lịch sử, 86,02% cho biết là người có công với làng và có một số người được 

hỏi không biết về Ông (22,70%). Trong đó, có người nắm rõ về những công trạng của 

Lý Nam Đế: 47,30% số người trả lời cho biết Ông là người có công chống giặc 

Lương giành độc lập; 39,44% cho biết Ông là người đầu tiên xưng đế, đặt niên 

hiệu Thiên Đức, 34,06% người biết Ông chính là vị vua khai sinh ra triều đại Tiền 

Lý và lập nên nhà nước Vạn Xuân.  

Bên cạnh đó, những người sinh sống ở các làng xã thờ Lý Nam Đế vẫn luôn 

dành một sự tôn sùng đặc biệt đối với vị thần của làng mình, đặc biệt khi vị thần đó 

đã được triều đình phong kiến nhiều lần sắc phong là thượng đẳng thần. Bằng chứng 

là người dân ở các làng xã hiện nay vẫn dành một không gian tâm linh đặc biệt thờ 
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cúng Ông với tư cách là vị thần/thánh, vị thần thành hoàng, người bảo trợ cho cả 

làng, gắn liền với vận mệnh của cả cộng đồ

n . Khi được hỏi “

? đa số người dân các làng xã đều tự hào 

trả lời rằng: đây là quê hương gốc của Ông, chiếm 65,64%; là nơi Ông lớn lên và 

tuyển, mộ quân, chiếm 7,9%; là địa bàn gắn với cuộc khởi nghĩa của Ông 87,77%; vì 

Ông là người có công với dân với nước 95,63%. Có một điều thú vị là hầu hết người 

trả lời đều khẳng định làng mình, quê mình là quê hương gốc của Lý Nam Đế. Điều 

này xác thực đến đâu có lẽ vẫn cần thời gian và sự minh chứng của các nhà khoa học, 

các nhà lịch sử nhưng điều đó cho thấy tình cảm của người dân với Ông, mong muốn 

được “sở hữu” Ông, bởi đó là niềm tự hào, niềm vinh dự của nhân dân. 

Có thể thấy rằng, việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống xưa và nay ngoài 

ý nghĩa tưởng niệm và tôn vinh còn xuất phát từ niềm tin thiêng liêng của người dân 

về Ông. Theo kết quả điều tra của NCS cho thấy phần đông những người đến lễ tại 

di tích thờ Lý Nam Đế trước hết vì sự linh thiêng của di tích (85, 73%) bên cạnh 

các lý do khác: di tích của làng (76,41%), do thói quen (44, 54%), nhiều người 

đến (35,37%), tiện đường đi lại (16,15%). Và khi thực hành các nghi lễ ở đây họ 

đều có được sự linh ứng từ Lý Nam Đế. 

 

Biểu đồ 3.1: Biểu đồ thể hiện sự linh ứng khi thực hành các nghi lễ thờ Lý Nam Đế       

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 
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Để biết được mức độ niềm tin của người dân về Lý Nam Đế, NCS đã tiến hành 

gặp gỡ, phỏng vấn người dân tại các địa bàn thờ tự. Các câu trả lời đều cho thấy cộng 

đồng cư dân đều tin vào sự linh ứng của Lý Nam Đế từ sự chứng nghiệm của họ. 

Tại đền (miếu) Hai Thôn, bác Đỗ Thị Bình – một du khách đến từ Nghệ An 

khẳng định: 

 “Sự linh thiêng và sự uy nghiêm của Ngài là thầm lặng kín đáo, không có cái 

gì của Ngài là khuyếch trương. Nói về sự linh thiêng thì không kể hết được. 

Khi bác bước chân vào đến cung cấm, đầu tiên nhìn rất tối và khó nhìn nhưng 

sau khi lạy Ngài, mong Ngài cho chúng con được nhìn thấy long thể cũng như 

hình thức của Ngài, cho chúng con nhìn thấy được sự linh thiêng của Ngài thì 

từ từ bác thấy cung cấm sáng lên, nhìn rõ nhìn tỏ 2 vị hình người trên bức 

khám đó” [BBPV số 9, tr.237]. 

 Như để minh chứng thêm cho niềm tin ấy cụ Trịnh Văn Hài (82 tuổi, Xuân 

Hòa,Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chia sẻ:  

“Nói về tâm linh thì dân ở trong làng và trong vùng thì quả thực là “nhất tâm”. 

Ai có thời gian hay không có thời gian đều tranh thủ một nén nhang ra lễ đức 

Thánh. Tôi ở đây bao năm tôi thấy có rất nhiều trường hợp tất nhiên có thể là 

trùng hợp. Ví dụ cháu ra đây xin cầu danh, đa số 10 người xin thì phải có đến 8 

người đạt. Sự linh nghiệm của ngôi đền khiến cho nhiều người đến đây lễ để cầu 

xin về học hành thi cử, kể cả ở các tỉnh khác đến như Nam Định, Hưng Yên, Hà 

Nam… Số lượng học sinh trường Lý Bôn đỗ đại học bao giờ cũng cao nhất 

trong toàn tỉnh Thái Bình” [BBPV số 7, tr.227]. 

Tại đền Giang Xá (Hà Nội), cụ từ Lê Văn Bình sau 4 năm đảm nhận công 

việc trông coi đình đền qua nhiều lần chứng kiến các câu chuyện của những người 

đến lễ và bản thân đã từng được sự “phù trợ” của Lý Nam Đế chia sẻ với NCS:  

“Ở đây nếu có tâm xin thì chủ quan mà nói 7 người xin thì 5 người qua được. 

Qua được không phải là Ngài cho thuốc mà là tự nhiên cứ gặp được thầy 

được thuốc. Như chú biết có ông Lê Văn Phượng người làng bị xơ vữa động 

mạch tưởng chết. Sau về lễ tổ ra lễ Thánh thì gặp thầy gặp thuốc chuẩn đoán 

bệnh đúng và chữa khỏi. Hay bản thân chú năm 2013 sau khi ra hầu Thánh bị 

đau dây chằng thần kinh lấy thuốc uống mãi không đỡ. Sau khi đi khám bác 
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sĩ chuẩn đoán bị dịch tràng màng phổi, bị lao màng phổi phải nhập viện. Chú 

nằm viện đến 23 tết về phục vụ nhà Thánh thì lại thấy khỏe ra không việc gì. 

Cơ duyên và cũng là số mình được hưởng” [BBPV số 3, tr.218].  

Và trong suốt cuộc trò chuyện cụ khẳng định đi khẳng định lại rằng: 

 “Đã vào đây làm lễ thì 7/10 người đều đạt nguyện vọng… Chắc phải có ứng 

thì bách gia mới nhất tâm… Đa phần mọi người đến lễ đều trở về làm lễ tạ… 

Đức Thánh thiêng nhiều, cầu gì được nấy.” [BBPV số 3, tr.218].  

Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn người dân ở các làng xã khác NCS nhận 

thấy họ đều “rất tin” vào sự linh thiêng của đức Thánh Lý Nam Đế. Từ niềm tin 

thiêng liêng ấy mà cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ từ xưa đến nay luôn tôn thờ, lễ bái 

cầu mong cho hiện thực cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tâm linh của họ. 

Từ niềm tin thiêng liêng về sự phù trợ của Lý Nam Đế, ngày nay càng nhiều 

người đến lễ tại các di tích thờ Lý Nam Đế, đặc biệt là những dịp lễ hội. Theo kết 

quả điều tra của NCS, người đến lễ xét về giới tính chiếm ưu thế vẫn là nữ giới 

(60,76%), nam giới (39,24%). Những người tích cực tham gia vào các lễ hội thờ Lý 

Nam Đế tại các làng xã hiện nay chủ yếu ở độ tuổi trung niên từ 55 tuổi trở lên 

(33,48%), dưới 55 tuổi (66,52%).  

 

Biểu đồ 3.2: So sánh về tỷ lệ nam/nữ đi lễ Lý Nam Đế 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 

39.24

70.76
Nam giới

Nữ giới
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Nhóm người đến lễ và tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế hiện nay trở nên đa 

dạng và phong phú hơn. Họ có thể là những người dân sống ở làng, người dân các 

làng xã lân cận và các vùng miền, tỉnh khác nhau với sự đa dạng các ngành nghề. 

Họ có thể là nông dân (18,92%), công nhân (13,53%), hưu trí (14,70%), CBVCNN 

(4,70%), giáo viên (4,94%), học sinh (8,15%)… 

Bảng 3.1: Thành phần, nghề nghiệp người dân tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế 

TT Thành phần Tần số (ngƣời) Tần suất (%) 

1 Nông dân 130 18,92 

2 Công nhân 93 13,53 

3 Giáo viên 34 4,94 

4 Học sinh, sinh viên 56 8,15 

5 Kinh doanh, buôn bán 96 13,97 

6 CBVCNN 76 11,06 

7 Nghề tự do 67 9,75 

8 Nội trợ 34 4,94 

9 Hưu trí 101 14,70 

10 Khác 0 0 

Tổng số 687 100 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 

Sự đa dạng thành phần đi lễ và tham gia lễ hội thờ Lý Nam Đế cho thấy 

người dân các làng xã hiện nay không còn là một cộng đồng khép kín sau lũy tre 

làng với tâm lý “Trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ” nữa mà 

đã trở thành một cộng đồng mở, thu hút sự tham gia của nhiều người và nhiều tầng 

lớp xã hội. Hiện nay rất nhiều các di tích thờ Lý Nam Đế đã trở thành điểm đến 

của các đoàn khách hành hương, các du khách thập phương trên những vùng miền, 

tỉnh thành khác nhau trong cả nước. Tại miếu Hai Thôn (Vũ Thư, Thái Bình) NCS 

đã có dịp gặp gỡ vào tiếp xúc với những người từ miền đất Nghệ An ra chiêm bái 

và cúng lễ Ông. Họ đến đây với sự sùng kính và lòng ngưỡng mộ từ sự linh thiêng 

của Đức Thánh. Khi NCS hỏi “Vì sao bác biết về ngôi miếu này?”, bà Đỗ Thị 

Bình, 65 tuổi, Nghệ An cho biết:  

“Con bác xem trên goole rồi bảo ở Vũ Thư, Thái Bình có cái miếu thiêng lắm. 

Vì vậy bác sắp xếp cùng một số anh chị em đi ngay” [BBPV số 9, tr.237]. 
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Tại đền Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội) vào ngày mồng một hằng tháng 

theo quan sát của NCS người đến lễ ở đây ngoài những người dân làng còn có 

những người ở các làng lân cận như: Lưu Xá, Cao Xá Hạ, người ngoài thị trấn 

Trạm Trôi… Theo cụ Lê Văn Bình, thủ từ tại đền: 

“Người dân ở địa bàn xung quanh cũng sang đây lễ vào ngày rằm, mồng một. 

Trong năm người ở các tỉnh khác như Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, 

Vĩnh Phú, Hòa Bình, Tuyên Quang, kể cả Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh 

cũng đến đây. Có những gia đình ở Nam Bộ không ra được thì gửi lễ” [BBPV 

số 3, tr.218].  

Có những người đã lặn lội từ các địa phương khác đến để một lần được 

chiêm bái Ông nơi cửa điện linh thiêng  

“Tôi là thủ từ đền Thượng, Ba Vì. Tôi đã đến đây lần này là lần thứ 3 mới 

được chiêm bái Đức Thánh, trong 2 lần trước mới được bái yết từ bên ngoài 

vì không mở cửa” (TLPV tháng 1/2015) 

Sự linh thiêng của các di tích thờ Lý Nam Đế ngày càng thu hút đông số 

người đến lễ Thánh. Vì vậy, trong số những người được hỏi, NCS nhận thấy đa 

phần họ đã đến di tích rất nhiều lần. Bảng thống kê số lượng người đến ở các mức 

khác nhau thể hiện rõ điều nêu trên. 

Bảng 3.2: Thống kê tần số người đến các di tích thờ Lý Nam Đế 

TT Tham dự Số phiếu (Ngƣời) Tỷ lệ (%) 

1 Lần đầu tiên 93 13,54 

2 Lần thứ 2 156 22,71 

3 Trên 3 lần 438 63,75 

 Tổng số 687 100 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 

Và không chỉ đến khi có lễ hội mà những dịp khác trong năm như đầu năm, 

cuối năm, những ngày lễ liên quan đến đức Thánh, khi gia đình, cá nhân có việc, 

ngày rằm, mồng một… người dân cũng ra lễ tại di tích. Trong đó đông nhất vẫn vào 

các dịp cuối năm và đầu năm (ngày rằm tháng giêng và rằm tháng chạp). Những 

ngày thường chỉ ở một số người có việc, người làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ 

thường xuyên ra lễ hơn. Theo em Sơn, làng Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội cho biết:  
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“Em đến thường xuyên vì nhà em làm đồ thờ, tượng Phật trong nội cung. Em làm 

đồ thờ nên càng phải tâm linh. Ở đây em thường ra ngày mồng một còn rằm nhiều 

việc. Hoặc lễ chính thì em ra 12/1, 12/9. Đức Thánh rất thiêng. Hàng tháng đến lễ 

cảm thấy an tâm” [BBPV số 4, tr.221].  

Tại nhiều làng thờ Lý Nam Đế trước mỗi sự kiện quan trọng trong cuộc đời 

như cưới xin, đỗ đạt người dân làng không bao giờ quên ra trình đức Thánh như 

một sự báo cáo, xin phép đồng thời mong muốn có được sự che chở, phù hộ của 

Ông. Tất cả những điều đó đã cho thấy Lý Nam Đế có vai trò, sự ảnh hưởng tới đời 

sống tâm linh, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ.  

3.1.2. Việc phụng thờ Lý Nam Đế đáp ứng nhu cầu tâm linh của cư dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ  

Theo các nhà nghiên cứu tâm lý học tôn giáo thế giới “Các điều kiện sống 

thực tế đã hình thành nên những trạng thái tâm lý nhất định của con người. Khi con 

người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, không tìm được cách giải quyết, thì họ đã 

tin vào cái gì đó có thể giúp đỡ cho họ. Cái mà con người tin vào là các lực lượng 

thần thánh đầy bí hiểm” [29, tr.4]. Nhận định này có sự tương đồng với luận điểm của 

trường phái lý thuyết chức năng của Malinowski mà NCS đã dẫn ở trên: môi trường 

càng bất trắc và kết quả càng bấp bênh thì con người lại càng cần đến lễ nghi phù 

phép [21, tr.159]. Như vậy, có thể thấy rằng, nhu cầu tâm linh tín ngưỡng luôn là một 

nhu cầu thường trực trong mỗi con người. Nhu cầu ấy càng tăng lên khi con người 

phải đối diện với những rủi ro bất trắc trong cuộc sống, khi con người cảm thấy 

chênh vênh, yếu đuối cần một chỗ dựa dù đó chỉ là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin “hư 

ảo”. Tác giả Phan Phương Hảo cho rằng: “Nhu cầu tâm linh đó có hạt nhân là vai trò 

của niềm tin mà dù cho nó hão huyền và phi lý đến đâu, nó vẫn là cứu cánh của cuộc 

sống và là hạt nhân của mọi mối quan hệ đối với sự tồn tại cân bằng và ổn định của 

mỗi xã hội, mỗi cộng đồng và mỗi cá nhân trong xã hội, cộng đồng ấy” [40, tr.64]. 

Có thể thấy rằng, cũng như nhiều nhân thần khác, Lý Nam Đế đã tác động 

vào đời sống tinh thần để con người thỏa mãn nhu cầu chủ quan đáp ứng các yêu 

cầu về tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống. Trước hết, đối với người dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ, trong quá khứ và hiện nay Lý Nam Đế vẫn luôn là điểm tựa tinh 
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thần cho họ. Trước đây trong xã hội nông nghiệp, khi phải thường xuyên đối mặt 

với những thiên tai, dịch bệnh, những bấp bênh trong lao động sản xuất người dân 

coi Lý Nam Đế như một vị thần bảo trợ về mặt tinh thần. Họ đến lễ Ông trước hết 

xuất phát từ tấm lòng thành kính, sự biết ơn và sau đó là những lời cầu xin về sức 

khỏe, sự bình an, mưa thuận gió hòa để có được một mùa màng tươi tốt. 

Ngày nay, khi đời sống thay đổi người dân có nhiều cơ hội để nâng cao trình độ, 

sự hiểu biểu và mức sống nhưng họ vẫn phải đối diện với nhiều rủi ro, bất trắc, luôn có 

cảm giác bất an trong cuộc sống. Và họ lại tìm đến Lý Nam Đế với niềm tin rằng bằng 

những quyền năng của mình Ông sẽ che chở, bảo vệ họ. Các tư liệu phỏng vấn cũng 

như kết quả điều tra xã hội học đã cho thấy rằng người dân đến cầu cúng tại các di tích 

thờ Lý Nam Đế với nhiều mục đích khác nhau, trong đó mong muốn của cộng đồng 

tập trung chính vào các vấn đề: sức khỏe, bình an, tài lộc chiếm 89,81%; gia đình hạnh 

phúc, chiếm 84,71%; cầu thăng quan tiến chức, chiếm 70,59%. Trong khi đó, nhu cầu 

về xin con cái và vãng cảnh, vui chơi chỉ chiếm dưới 20%. 

 

Biểu đồ 3.3: Nhu cầu của cộng đồng khi đến lễ tại di tích thờ Lý Nam Đế 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 

Trong đời sống xã hội hiện nay bên cạnh những mong muốn về sức khỏe, 

bình an, gia đình hạnh phúc thì những nhu cầu trong làm ăn buôn bán, sự thăng tiến 

về công danh sự nghiệp được đặc biệt chú trọng. Qua quan sát, ghi chép tại các di 

tích thờ Lý Nam Đế, tiếp cận với những người làm lễ (cụ từ), phỏng vấn những 
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người đi lễ NCS nhận thấy những người đến lễ ở đây không có mục đích giống 

nhau và có sự phân hóa theo nghề nghiệp. Thực tế là mỗi ngành nghề khác nhau sẽ 

dẫn tới niềm tin tín ngưỡng khác nhau nơi họ. Người kinh doanh buôn bán mong có 

được sự phù trợ từ Ông sự hanh thông, buôn may bán đắt, thuận lợi trong làm ăn. 

Cụ Lê Văn Bình, thủ từ đền Giang Xá cho biết:  

“Có rất nhiều người kinh doanh buôn bán đến đây xin cầu lộc. Cháu cứ đi 

khắp thị trấn này hỏi về đình, đền Giang Xá 10 người thì có đến 9 người nói 

rằng thiêng” [BBPV số 3, tr.218]. 

Trong những người đến lễ, có nhiều người là cán bộ trong các cơ quan 

nhà nước và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Cần, cán bộ văn hóa thị trấn Trạm 

Trôi cho biết: 

“Đến lễ Đức Thánh cầu tài cầu danh là linh nghiệm lắm. Những lãnh đạo 

cấp huyện, cấp thành phố về đây lễ nhiều được toại nguyện nên đến lễ 

nhiều; giáo viên, học sinh, sinh viên… họ đi lễ Ông không chỉ cầu về sức 

khỏe, bình an mà còn mong muốn về công danh, sự nghiệp, việc học hành, 

thi cử. Vì vậy, trước mỗi kỳ thi quan trọng nhiều gia đình đã đưa con em 

mình đến xin lộc Lý Nam Đế và trên thực tế đã có rất nhiều người được toại 

nguyện” (TLPV, tháng 2/2016) 

Theo cụ Lê Văn Bình, thủ từ đền Giang Xá kể lại: 

 “Ông Vũ Đại Phong ở Hải Phòng có con là Vũ Thị Tố Uyên thi Đại học Y Hà 

Nội năm 2013. Trước khi con đi thi ông đã đến đây xin Ngài phù hộ. Con gái 

ông đi thi được 27,5 điểm trong khi Đại học Y năm đó lấy 28 điểm và không 

xét nguyện vọng 2.  Sau đó ông vẫn đến làm lễ tạ và xin cho cháu được xét 

nguyện vọng 2, 3. Đến tháng sau Bộ lại cho phép nguyện vọng 2. Con cháu lại 

đỗ đầu tiên. Ông ấy đánh hẳn một chuyến xe từ Hải Phòng về đây làm lễ”. 

[BBPV số 3, tr.218]. 

Bác Đỗ Thị Bình (Nghệ An) cho biết:  

“Mình xin nguyện vọng của mình: thứ nhất bản gia bản họ chị em chúng con cầu 

được ước thấy sức khỏe sống cho vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Việc thứ 2 xin 
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Ngài là các cháu học hành sự nghiệp công danh cho xã hội được tấn tới. Việc 

thứ 3 người nào việc nấy việc nào cũng tấn tới. Xin làm ăn nghiêm túc chứ làm 

ăn vớ vẩn đừng xin, Ngài chẳng cho đâu. Ngài cho cái gì sức khỏe, sống cho vui 

vẻ, con cháu đoàn kết không chia rẽ, gia đình hạnh phúc, làm ăn chính đáng, 

đàng hoàng. Cho sức khỏe để vào cửa cha, ra cửa mẹ đứng trước cửa Ngài được 

như ý nguyện, sở như cầu” [BBPV số 9, tr.237]. 

Theo khảo sát của NCS, cũng có rất nhiều người đến trước cửa Thánh để cầu 

an, sám hối, giải hạn, mong thoát khỏi những vận hạn trong cuộc sống. Chị Nguyễn 

Thị Thủy, 43 tuổi, người làng Lưu Xá cho biết: 

 “Chị người gốc Lai Xá, lấy chồng làng Lưu Xá nhưng hiện nay sinh sống ở 

Giang Xá. Chị làm quản lý một quán hát karaoke ở ngoài thị trấn Trôi. Hàng 

tháng chị thường xuyên đến lễ tại đây vào những dịp lễ lớn trong năm.Việc quan 

trọng thì ngày bình thường ra nhờ cụ từ kêu lễ. Khi đến lễ trước tiên là cầu sức 

khỏe bình an, cầu buôn bán thuận lợi. Năm nay bố thằng cu hạn nặng nên ra đây 

kêu xin” (TLPV, tháng 2/2016).  

Ngoài ra tại đền Giang Xá, NCS gặp cô Lê Thị Tiến, 55 tuổi với khuôn mặt 

buồn rầu như ẩn chứa nhiều lo âu, suy nghĩ. Sau khi vào dâng trình lễ đức Thánh, 

trong khi ngồi đợi hạ lễ cô tâm sự với NCS về câu chuyện gia đình cô:  

“Cô làm nghề kinh doanh gạo ở ngoài thị trấn Trôi , 5 - 7 năm về trước khi cần 

vốn để làm ăn cô đã nhẹ dạ cả tin nghe theo một cô bạn và bị lừa. Người bạn đó 

nói sẽ đứng ra vay ngân hàng giúp cô 800 triệu trong vòng 8 năm đến năm 2017 

mới phải trả với điều kiện cô đưa sổ đỏ cô ta sẽ giúp. Đang lúc cần tiền gặp được 

người giúp đỡ như “chết đuối vớ được cọc”. Cô đồng ý. Mất 40 triệu hoa hồng. 

Cô chú ký giấy ủy quyền. Người bạn đó đã vay giúp cô 800 triệu nhưng trong 

hợp đồng ngân hàng số tiền lại lên đến 2,1 tỷ. Từ năm 2009 đến giờ sau nhiều 

lần tòa án xử sơ thẩm đưa ra quyết nghị: nếu người vay không đứng ra trả thì sẽ 

phát mại tài sản của nhà cô chú. Cô đang làm đơn kháng cáo với hy vọng tòa sẽ 

xử công bằng cho cô. Con kia giờ đã trốn mất rồi, nó là con lừa đảo. Giờ cả lãi là 

3 tỷ chín, không tính lãi phạt thì là 3 tỷ mốt. Nếu mình không trả số tiền đó thì 

mình mất nhà. Cô ở gần đây nên hàng tuần và rằm, mồng một cô vẫn đến đây để 

lễ cầu xin đức Thánh giúp cho” [BBPV số 5, tr.222]. 
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Như vậy, có thể thấy người dân hiện nay không chỉ coi Lý Nam Đế thuần túy 

là vị anh hùng lịch sử, đối tượng thờ của những người làm nông nghiệp mà Ông còn 

trở thành vị thần bảo hộ sức khỏe, công danh, sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán và 

đáp ứng mong muốn, ước nguyện của người dân. Họ tìm đến Ông mong một sự phù 

trợ, một chỗ dựa của niềm tin, một giải pháp tâm lý hữu hiệu, tìm sự bình an sau tất 

cả những bộn bề của cuộc sống.  

Trong những nhu cầu của người dân đến lễ hiện nay có những nhu cầu có xu 

hướng giảm so với các nhu cầu khác như cầu mùa (48, 18%), cầu tự (10,91%).  

Theo các cụ cao niên kể lại trước đây khi gia đình hiếm muộn hoặc con cái khó nuôi 

thường đến cầu xin sự che chở, ban phước của Đức Thánh. Gia đình phải sửa lễ ra 

đình, ra đền và làm lễ bán khoán cho đứa trẻ, đến 10, 12 tuổi làm lễ chuộc về. Sau 

khi đã trải qua lễ bán khoán, đứa trẻ được coi là con nuôi của Đức Ông, con nuôi 

của Đức Thánh (được gọi là “con mày”) và đó là niềm vinh dự cho gia đình. Ngày 

lễ, ngày tết, rằm, mồng một hàng tháng các gia đình đó đều phải ra đền làm lễ. 

Ngày xưa có rất nhiều người bán khoán. Theo sư thầy Thích Minh Tâm (83 tuổi) trụ 

trì chùa Hương Ấp và cụ Ngô Văn Sáu (61 tuổi) thủ từ tại đền Mục (Thái Nguyên) 

cho biết:  

“Trước đây trên 80% số dân trong làng đều được bán khoán tại chùa và đền. Đặc 

biệt khi đứa trẻ sinh ra mà khó nuôi (như ốm đau, khóc đêm nhiều…) các gia 

đình thường biện lễ vật và đem đứa trẻ lên chùa và đền nhờ thầy chùa hoặc cụ 

thủ từ làm nghi lễ bán khoán với mong muốn được vua Lý Nam Đế che chở, phù 

hộ cho đứa trẻ được mạnh khỏe” (TLPV tháng 7/2015) 

Nhưng ngày nay nhu cầu này không còn phổ biến nữa, cả làng chỉ còn vài ba 

nhà giữ lại tục lệ này. Các gia đình hiện nay thường đến chùa để xin ân huệ của đức 

Phật hay tìm đến những địa chỉ thiêng để cầu xin phúc lộc con cái. Do đó, trong 

những mục đích đi lễ cho thấy số người đến xin cầu tự chiếm tỷ lệ nhỏ hơn các nhu 

cầu khác. Tuy nhiên, việc phụng thờ Lý Nam Đế vẫn luôn đáp ứng nhu cầu tâm linh 

của cộng đồng cư dân Bắc Bộ về sức khỏe (90,82%), học hành, thi cử, thăng quan 

tiến chức (72,92%), xóm làng yên vui, không có dịch bệnh (70,16%), mùa màng 

tươi tốt (51,96%), làm ăn thuận lợi (42,21%).  
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Biểu đồ 3.4: Vai trò của Lý Nam Đế trong đời sống tâm linh của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 

3.1.3. Việc phụng thờ Lý Nam Đế tác động vào chính bản thân đời sống cá 

nhân, điều chỉnh hành vi ứng xử của cá nhân 

Cũng như các vị thần được thờ cúng trong đời sống tâm linh, với lòng ngưỡng 

mộ, sùng tín trước sự linh thiêng của Lý Nam Đế người dân vùng châu thổ Bắc Bộ đã 

tạo ra một hệ thống các chuẩn mực, những giá trị nhằm điều chỉnh hành vi của con 

người có niềm tin. Những hành vi được điều chỉnh ở đây không chỉ là những hành vi 

trong thờ cúng mà cả ở cuộc sống hàng ngày, trong gia đình và xã hội.  

Từ niềm tin, sự ngưỡng mộ, sùng bái đối với Đức Thánh, con người luôn luôn 

tâm niệm và làm những điều tốt đẹp bởi họ tin rằng “Ngài rất linh”, “không việc gì có 

thể qua được mắt Ngài”. Theo cụ Lê Văn Bình, thủ từ đền Giang Xá cho biết: 

 “Trên có đức thánh tượng. Long ngai bài vị của Ngài ở đây thiêng, không phải 

như các nơi khác bởi tượng Ngài bằng đồng nhưng long nhãn nhà Ngài rất linh, 

có hồn. Người tâm không trọng tự mình cảm thấy rờn rợn, ghê ghê” [BBPV số 

3, tr.218].  

Vì vậy, trước cửa nhà Thánh, nơi đình trung điếm sở người dân luôn phải 

biết ăn nói có chừng mực, nếu nói gì có “động” đến Ngài thì câu cửa miệng bao giờ 

cũng là “Lạy Ngài xá khẩu”. Nếu không may vi phạm sẽ bị Ngài phạt: bị dở, ốm 

đau, bệnh tật… Khi điền dã tại các làng thờ Lý Nam Đế, NCS đã được người dân 
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làng kể cho nghe rất nhiều những câu chuyện về “việc phạt vạ”. Cụ Lê Văn Bình 

(làng Giang Xá) kể lại: 

 “Năm 2011 đền Giang Xá sửa lại hạ từ có thuê một tốp thợ chủ yếu là những 

thanh niên trẻ tuổi. Khi đang làm có thằng cháu con giai phó cả bị đau bụng phải 

đi cấp cứu ở bệnh viện nghi bị đau ruột thừa, sau chuyển viện 108 xác định phải 

mổ. Sáng hôm sau một cậu ra nhờ cụ từ kêu cầu đức Thánh giúp. Ngày hôm sau 

lại không phải mổ vì chẩn đoán sai. Có lẽ do trong ăn nói tục tĩu vào đúng giờ 

linh nên Ngài phạt.” [BBPV số 3, tr.224].  

Theo tục lệ từ xưa và nay ở hầu hết các làng thờ Lý Nam Đế đều có một số 

kiêng kị như một luật bất thành văn mà ai cũng phải tuân thủ. Hầu hết người dân 

các làng thờ Lý Nam Đế hiện nay đều nắm được những quy định này: kiêng tên húy 

của vua không dùng từ “quả bí” mà phải thay bằng “quả bầu” (87,48%), kiêng 

không sử dụng màu vàng tía, màu đỏ - màu áo của Thánh (62,29%) và một số các 

quy định khác tập trung ở một số địa phương, vùng miền khác nhau: kiêng không 

được nuôi trâu trắng (22,70%), chủ yếu ở vùng Hoài Đức, phải xướng tên Thánh 

khi cúng lễ vì theo truyền thuyết về cuối đời Ngài bị mù cả hai mắt (13,10%), kiêng 

kị này chủ yếu ở vùng Phú Thọ, Vĩnh Phúc… Ngày xưa nếu ai vi phạm sẽ bị làng 

phạt vạ, phải chuẩn bị cơi giầu, nửa lít rượu ra sám hối với nhà Thánh. Với người 

Việt Nam xưa, ai bị phạt vạ sẽ mang tai tiếng với cả làng, ảnh hưởng tới uy tín của 

gia đình và dòng họ. Đây là điều tối kị, tất cả mọi người đều cố gắng tuân thủ 

những quy định của cộng đồng làng xã. Ngày nay kiêng kị đều được giảm nhẹ hơn, 

nếu ai vi phạm thì chỉ bị nhắc nhở, khiển trách nhưng đó vẫn luôn là những chuẩn 

mực, quy tắc góp phần điều chỉnh hành vi của con người.  

Trong một cuộc họp tại đền Giang Xá ngày 20/3/2015, NCS đã chứng kiến 

các cụ họp tại đình bàn lại vấn đề kiêng kị ở làng: do vừa rồi có “ông sãi chở đò 

mặc quần đỏ” điều này là không được. Các cụ cho rằng trong đời sống hàng ngày 

cũng không được, là tối kị. Dù thế nào mình cũng phải giữ làm sao cho nề nếp 

phong tục tập quán của làng thờ Lý Nam Đế cho tố hảo. Tại đình trung điếm sở phải 

nhắc nhở”. Ông Nguyễn Văn Cần, cán bộ VH&TT thị trấn Trạm Trôi phải xin phép 

các cụ sau ngày lễ chúng cháu sẽ giải quyết(Trích Nhật ký điền dã ngày 20/3/2015). 
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Ngoài ra khi làm bất cứ điều gì động đến “nhà Ngài” người dân cũng phải 

sửa lễ trình Thánh, xin phép. Trong quá trình sửa chữa, tôn tạo phải luôn luôn cẩn 

thận nếu không sẽ bị Ngài giận mà ảnh hưởng đến vận mệnh chung của cả làng. 

Theo cụ Lê Văn Bình (đền Giang Xá) cho biết: 

 “Năm 2011 khi sửa lại đền do sơ suất nên khi làm nóc thiếu hiệu. Khi ra đây làm lễ 

lên hương vòng châm được 3 ban đến ban 4 thì cả vòng hương ở chính giữa cung 

cháy hết rơi chụp cả vòng, cả bát hương cháy bùng bùng. Sau phải bào bỏ lại và 

thêm dòng chữ “Việt Nam dân chủ cộng hòa”, có hiệu ứng ngay. Lòng dân rất có 

tâm niệm và nhất tâm không ai dám bổ báng” (TLPV, tháng 5/2016). 

Bên cạnh đó, những câu chuyện về sự linh thiêng, trừng trị những kẻ trộm đồ 

thờ trong di tích thờ Lý Nam Đế khá phổ biến trong cộng đồng cư dân ở châu thổ 

Bắc Bộ. Những điều đó một mặt thể hiện niềm tin vào sự linh thiêng, phù trợ của 

đức Thánh đồng thời cũng là những lời răn dạy giúp con người điều chỉnh hành vi, 

có lối sống tốt đẹp phù hợp với những chuẩn mực đạo đức theo truyền thống văn 

hóa tốt đẹp của cha ông. 

3.1.4. Việc phụng thờ Lý Nam Đế giúp con người khẳng định phẩm chất, 

năng lực và hoàn thiện bản thân 

Đối với người Việt, gia đình - dòng họ - làng xã luôn là chỗ dựa vững chắc 

có ý nghĩa cực kì quan trọng. Tinh thần đoàn kết cộng đồng, ý thức cộng đồng luôn 

thường trực trong bản thân mỗi người. Vì vậy, trong mối quan hệ với cộng đồng họ 

luôn đặt cái tôi cá nhân, lợi ích riêng ra sau và trên hết là những việc làm vì cộng 

đồng. Trong môi trường tập thể ấy, con người ý thức được trách nhiệm của bản 

thân, có hành vi, lối sống tích cực. Chính vì vậy, thông qua việc tham gia vào các 

hoạt động văn hóa trong việc phụng thờ Lý Nam Đế đã giúp con người khẳng định 

phẩm chất, năng lực và hoàn thiện bản thân.  

Khi trực tiếp tham gia vào lễ hội thờ Lý Nam Đế, mỗi cá nhân sẽ đảm nhận một 

vai trò nhất định trong lễ hội (tham gia ban tổ chức lễ hội, ban bộ lễ, ban khánh tiết, 

đoàn rước, khiêng kiệu, vác cờ, vác lọng…). Đối với  mỗi người được làm việc nhà 

Thánh vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và cả dòng 

họ. Theo cụ Giang Văn Thăng, người làng Giang Xá cho biết:  
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“Ngày xưa, gia đình nào có con cháu tham gia vào đội rước Thánh rất vui mừng, 

hãnh diện với bạn bè, hàng xóm láng giềng. Gia đình tự chuẩn bị sắm sửa quần áo, 

khăn lụa đỏ để cho con cháu đi phục vụ nhà Thánh. Hay nhà nào được phân làm cỗ 

thì che rạp mời nhân dân đến làm cùng và vinh hạnh thông báo rằng: Lạy Thánh, 

lạy nhà quan năm nay vợ chồng nhà em được nâng lễ mời các bác ông bà tới làm 

giúp nhà em” (TLPV tháng 2/2016).  

Theo tư liệu điền dã, đại diện cộng đồng ở đây cho biết, nội tộc thân tình phải 

đến chơi trước nửa tháng hỏi han để có sự trợ giúp về kinh tế để lo chu toàn cho việc 

Thánh. Tuy nhiên, muốn trở thành một thành viên trong tổ chức đó mỗi người sẽ phải 

đạt những tiêu chuẩn nhất định đồng thời phải tuân thủ những quy định bắt buộc. 

Ở các làng xã Bắc Bộ nói chung và các làng thờ Lý Nam Đế nói riêng người 

được giữ trọng trách coi giữ di tích (thường được gọi là cụ từ) và cầu phúc cho bách 

gia trăm họ phải đảm bảo những tiêu chuẩn rất khắt khe: phải là người có phẩm chất 

đạo đức tốt, không có điều tiếng gì, gia đình song toàn, con cái có giai có gái, nhà 

không có bụi, đồng thời phải là người hiểu về lễ tiết, giảo hoạt, linh hoạt, việc làng, 

lời lẽ… Ra hầu Thánh là đại diện cho toàn dân, cầu phúc cho bách gia, thứ hai tiếp 

xúc với rất nhiều các thành phần xã hội từ hạ lưu đến thượng lưu, từ người giàu đến 

người nghèo, từ người lành đến không lành thì làm sao phải có ứng xử hài hòa, ai 

nghe cũng được, mọi thứ phải chừng mực, đúng mức từ lời lẽ câu từ. 

Chọn người chuẩn bị và tham gia lễ hội là việc đầu tiên và là khâu rất quan 

trọng, đòi hỏi phải tuyển chọn cẩn thận, kỹ lưỡng. Vì theo quan niệm của làng 

những người tham gia vào “việc Thánh” phải là những người có phẩm chất đạo đức 

tốt, gia đình song toàn, không vướng bụi. Ban tổ chức thường nhằm vào Hội đồng 

canh (là lực lượng nòng cốt trong làng) từ 18 tuổi trở lên để phân công công việc và 

tuyển chọn vào những vị trí khác nhau như: chọn hàng đô cho đoàn rước là những 

“trai thanh”, “gái lịch” với độ tuổi từ 18 đến 20, chưa lập gia đình, có ông bà, bố mẹ 

song toàn, bản thân người đó phải khỏe mạnh, có đạo đức, nhà không có tang chế; 

ban tổ chức cũng đặc biệt chú trọng chọn người làm chủ tế và chủ văn. Đó phải là 

nam giới, ở độ tuổi từ trung niên trở lên, am hiểu tường tận việc lễ nghĩa và đặc biệt 

có uy tín với dân làng, gia đình có nề nếp gia phong. Ngoài ra, năm nào làng tổ 
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chức hội cờ người thì ngay từ khi chuẩn bị, ban tổ chức đã phải chọn ra các “quân 

cờ”. Người tham gia đóng vai các quân cờ cũng phải là nam thanh, nữ tú, chưa lập 

gia đình, đang ở độ tuổi trăng tròn, mười tám, đôi mươi, gia đình song toàn, không 

“vướng bụi”; thêm vào đó, phải chọn những người có chiều cao ngang nhau, có 

thân hình cân đối, khuôn mặt có nét, có sắc sao cho có được đội hình đẹp nhất… 

Trên thực tế, dù tham gia dưới hình thức nào thì đối với người dân, ý thức về 

vị trí của mình trong tổ chức mà họ là thành viên luôn luôn cao hơn ý thức về con 

người cá nhân của họ, góp phần điều chỉnh hành vi của các cá nhân, trao cho họ 

những trách nhiệm nhất định đối với cộng đồng. Và đối với mỗi cá nhân, làm tròn 

trách nhiệm của mình với cộng đồng cũng là một cách để thể hiện giá trị của bản 

thân họ. Bởi “việc gia nhập hội vẫn có một lực tinh thần nào đó thúc đẩy, chí ít 

cũng do “cái tiếng” kẻ sống giữa làng mà nếu không đứng trong hội dễ bị lên án 

ngầm, bị coi là kẻ lạc lõng” [141, tr.25]. Mặt khác, khi trở thành thành viên của một 

tổ chức, người tham gia sẽ phải chú ý và rèn luyện cho mình hành vi giao tiếp ứng 

xử đúng mực, lời ăn tiếng nói phù hợp, tôn trọng tính tôn ty trật tự trong vai vế, 

chức tước trong làng. Theo cụ Nguyễn Văn Khang, người làng Giang Xá, cho biết: 

“Giờ các anh thanh niên không lựa lời mà nói ai cũng cá mè một lứa ai giải 

quyết. Ông thư kí nói “Tôi giải thích để các cụ nghe” là không được mà phải nói 

là nếu có gì các cụ chửa rõ thì nói lên để nhà cháu xin thuật lại. Đó là không 

được.Về phong tục nói đình trung điếm sở như đinh đóng cọc, nói câu gì phải 

nghĩ trước nghĩ sau” [BBPV số 2, tr.215].  

Như vậy, sự uốn nắn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, trong hành vi giao tiếp 

ứng xử hàng ngày từ các cụ cao niên trong làng sẽ giúp cho các thành viên hoàn 

thiện mình hơn và biết cách ứng xử hơn. 

Được tham gia vào “công việc nhà Thánh” mỗi người ngoài việc hoàn thiện 

phẩm chất đạo đức bản thân để phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra còn phải tuân thủ theo 

những quy định bắt buộc. Trường hợp việc tế lễ ở đình, đền phải tuân thủ theo 

những quy tắc rất chặt chẽ vì thế người tham gia trong các ban tế lễ, ban chấp sự 

phải học rất chi tiết tỉ mỉ. Thời gian luyện tập có thể kéo dài hàng tháng để sao cho 

người tham gia phải thuần thục động tác, cách đi đứng khoan thai, thực hiện sao cho 
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đều, đẹp, nhịp nhàng với tiếng nhạc của phường bát âm, của chiêng, trống điểm trên 

sân tế… Quá trình tập luyện này sẽ giúp cho mỗi thành viên hiểu hơn việc tế lễ nhà 

Thánh, ý nghĩa của mỗi động tác đồng thời giúp rèn luyện cho mình đức tính cẩn 

thận, kiên trì. Ngoài ra, những quy định của các làng về ngôi thứ, vai vế, quy định 

trong viêc tham gia lễ hội sẽ giúp cho mỗi người tự ý thức được về bản thân mình 

và sự tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ những người khác trong công việc chung của làng. 

3.2. Vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối với các hoạt động văn hóa 

3.2.1. Hoạt động sáng tạo và hưởng thụ các sản phẩm văn hóa 

Có thể thấy rằng, tất cả các sản phẩm văn hóa gắn liền với việc phụng thờ Lý 

Nam Đế đều do cộng đồng sáng tạo và đồng thời cộng đồng cũng chính là người 

hưởng thụ những thành quả của quá trình sáng tạo ấy.  

Trước hết, trên bước đường chinh phục, khai phá vùng đồng bằng châu thổ Bắc 

Bộ, khi phải đối diện với nhiều rủi ro, bất trắc người Việt đã sáng tạo nên hệ thống các 

vị thần nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm linh của mình. Lý Nam Đế từ một nhân 

vật lịch sử, người anh hùng dân tộc có công chống giặc ngoại xâm Ông đã trở thành 

một vị thần trong hệ thống bách thần của người Việt. Ông đã được nhân dân sáng tạo, 

huyền thoại hóa trở thành vị thần bảo trợ cho đời sống tâm linh của con người với 

nhiều chức năng khác nhau: phù trợ cho con người sức khỏe, sự bình an, ban phát phúc 

lộc, tiền của, con cái, phù hộ con đường công danh sự nghiệp, thăng quan tiến 

chức…thông qua những câu chuyện linh thiêng của ngôi đền thờ, sự phù giúp của thần, 

những hành động thiêng được kể lại về những điều thấy được, cảm nhận được từ thực 

tiễn đời sống khách quan, sự trải nghiệm của cá nhân người kể chuyện. Trong môi 

trường diễn xướng (đặc biệt là lễ hội) những câu chuyện về thần được kể lại qua các 

nghi thức, nghi lễ, phong tục những trò chơi, trò diễn dân gian. Vì vậy tính chất thiêng 

về thần tác động tới người nghe/người xem một cách rõ ràng, sâu sắc nhất. Và vì vậy 

hình ảnh của Lý Nam Đế cũng như sự linh thiêng của người luôn được bảo tồn trong 

cõi tâm linh từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Bên cạnh đó, ở hầu hết các nơi có dấu tích gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của 

Lý Nam Đế, người dân địa phương đều xây dựng các di tích thờ tự với sự đa dạng về 
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loại hình, bao gồm đình, đền, miếu, chùa…Có thể nói, mỗi loại hình di tích đều đóng 

một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của những người dân làng xã. 

Với sự tôn sùng Lý Nam Đế, người dân bao giờ cũng lựa chọn những nơi có thế đất đẹp, 

phù hợp phong thủy, gắn liền với dấu tích của Ông và cho xây dựng các di tích để thờ, 

nơi thực hành các nghi thức tín ngưỡng, gửi gắm niềm tin, cầu mong sự che chở và tấm 

lòng biết ơn đối với công lao của Lý Nam Đế. Tuy có khác nhau giữa các loại hình di 

tích thờ về đặc điểm kiến trúc và chức năng sử dụng nhưng ở hầu hết các di tích Lý Nam 

Đế đều được thờ ở hậu cung thâm nghiêm, trong đó đặt ngai, bài vị hoặc tượng thánh. 

Không chỉ là nơi trú ngụ của thần, các di tích thờ Lý Nam Đế còn là trung tâm, diễn 

trường lớn của lễ hội dân gian, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng, nơi diễn ra 

các hoạt động vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa của cộng đồng cư dân. 

Tồn tại song hành cùng các di tích là những lễ hội dân gian gắn liền với việc 

phụng thờ Lý Nam Đế. Dân gian đã sáng tạo ra lễ hội, ở đó có các hoạt động mang tính 

chất ứng xử với thần linh, nhằm tôn vinh, đề đạt những ước vọng và cầu mong sự che 

chở. Lễ hội thờ Lý Nam Đế hàng năm đã trở thành sinh hoạt văn hóa chung cho cộng 

đồng, là thời điểm người dân có thể đến cùng hưởng thụ bầu không khí linh thiêng của 

các hoạt động nghi lễ, hội ngộ, gặp gỡ và giao lưu với người thân, bạn bè, xóm làng sau 

những ngày bộn bề của cuộc sống. Theo kết quả điều tra cho thấy đa phần những người 

dân ở các làng xã đều tích cực tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế. 

 
 

Biểu đồ 3.5: Tần suất tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 

75,10

19,36

5.54

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Không tham dự
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Lễ hội là “thời gian thiêng”, “thời điểm mạnh” diễn ra các nghi thức, nghi lễ 

cúng tế thần linh. Đến đây, người dân có thể thực hiện các nghi thức tâm linh một 

cách thành kính: thắp hương (100%), cúng lễ (98,1%), cầu xin (100%)… để tỏ lòng 

thành kính, cầu xin những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân và cộng đồng được 

toại nguyện những sở nguyện ý cầu.  

Bên cạnh đó là hoạt động vui chơi, giải trí, có hoạt động nghệ thuật như hát 

chèo, quan họ, dân ca…; có thi đấu võ nghệ như đấu vật, đấu gậy…; có các  trò 

chơi dân gian như chọi gà, thổi cơm thi, chạy phỗng (người chơi trong tư thế ngồi 

xổm, hai tay cầm phỗng rơm – con phỗng làm bằng rơm tẻ và rơm nếp khô tạo hình 

nộm có vẽ mắt, mũi, miệng chạy theo vòng tròn quy định và tuân thủ theo hiệu 

lệnh) …Tất cả những hoạt động đó mọi người đều có thể tham gia với tư cách là 

người chơi, người tham gia trực tiếp hoặc đơn giản chỉ là khán giả cổ vũ nhưng tất 

cả họ đều đang cùng nhau sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa mà lễ hội đem 

lại. Trong không gian thiêng, thời gian thiêng ấy, con người tạm quên đi những 

nhọc nhằn, khó khăn trong cuộc sống thường ngày hòa mình vào không khí náo 

nhiệt của lễ hội, của những hoạt động văn hóa tinh thần tạo nên niềm hứng khởi, lạc 

quan để họ có thể sẵn sàng bước vào những chặng đường tiếp theo của cuộc sống.  

Trong đời sống hôm nay, trước những biến động và đổi thay của xã hội, người 

dân các làng thờ Lý Nam Đế với những nhu cầu mới họ vẫn không ngừng sáng tạo, 

thay đổi, bổ sung, bồi đắp thêm những yếu tố mới, loại bỏ những yếu tố lạc hậu, 

không phù hợp với cuộc sống đương đại để Lý Nam Đế luôn sống mãi trong đời sống 

văn hóa của cộng đồng.   

3.2.2. Hoạt động lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa 

Trong đời sống văn hóa, cộng đồng cư dân luôn là chủ thể sản sinh, bao chứa 

và lưu giữ sự hiện diện của Lý Nam Đế. Bằng nhiều phương thức khác nhau họ 

luôn giữ trong mình hình ảnh một vị vua – thần luôn sống mãi trong hiện thực và 

trong tiềm thức của mỗi con người.  

Trước hết, đó là sự lưu giữ bằng biểu hiện vật chất thông qua các thiết chế 

tín ngưỡng tôn giáo. Sự hiện tồn của các di tích thờ tự qua hàng ngàn năm lịch sử, 
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vượt qua biết bao những biến cố thăng trầm cho đến ngày nay là minh chứng cho sự 

nỗ lực không ngừng của những người dân trong suốt thời gian dài. Đây là nơi để 

bảo lưu, duy trì và trao truyền bản sắc văn hóa một cách tốt nhất, nơi có thể giúp 

con người biết được cội nguồn, gốc gác, bảo lưu và duy trì tâm thức dân gian.  

Ở hầu hết các làng xã hiện nay, việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa 

thường là sự phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và người dân. Trong đó người 

dân là những chủ thể nắm giữ và thực hành những hoạt động văn hóa. Các làng đều 

thành lập ra một Ban quản lý di tích với có cấu tổ chức nhất định bao gồm các thành viên 

chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ những công việc, sự vụ liên quan đến thờ phụng Lý 

Nam Đế. Hiện nay, tại các di tích, dân làng đều cử người trông coi (gọi là các cụ từ). Cụ 

từ sẽ là người đại diện cho dân làng, cầu phúc cho bách gia trăm họ chịu trách nhiệm 

chính trong việc hương khói, sửa lễ hàng ngày, trông coi và quét dọn di tích, đảm bảo 

mọi việc được suôn sẻ, phong quang, sạch sẽ. Ngoài ra, để công việc hầu Thánh được 

chu đáo, vẹn toàn các làng còn thành lập ra Ban Khánh tiết, Ban Bộ lễ…tập hợp những 

người trong các độ tuổi nhất định, đảm bảo những yêu cầu tham gia vào việc làng. 

Bên cạnh đó, việc giữ gìn, trùng tu và tôn tạo di tích luôn được coi trọng.  Trải 

qua những năm tháng chiến tranh, thời kỳ “tiêu thổ kháng chiến”, trước sự tác động 

khắc nghiệt của thời gian nhiều di tích đã bị tàn phá, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều 

di vật bị hư hỏng, thần tích, thần sắc, sắc phong, câu đối… cũng không còn. Vì vậy, 

với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hảo tâm đóng góp của nhân dân, nhiều di tích đã 

được khôi phục lại và tu bổ, tôn tạo. Đình Các Đông (Thái Bình) đã được nhiều lần 

trùng tu tôn tạo: tu bổ lại phần mái (1930), năm 2002 nhân dân trong làng đã kết hợp 

cùng các ban ngành đã cho hạ giải ngôi đình và thực hiện một cuộc đại trùng tu đến 

năm 2014, ngôi đình được kè lại ao, xây tường bao và lát gạch sân để bảo vệ đất di 

tích và không gian cảnh quan. Đình làng Cổ Trai (Thái Bình) được tôn tạo qua các 

năm 1924 và 2001. Đình Thượng Hộ (Thái Bình) từ khi xây dựng cho đến nay đã trải 

qua 5 lần tu sửa vào các năm 1771,1886, 1907, 1944, 2010. Nhớ lại quãng thời gian 

đó cụ Nguyễn Duy Phiệt chia sẻ với NCS về những nỗ lực mà bản thân ông và dân 

làng đã phải vượt qua để lưu giữ một di sản văn hóa lâu đời mà ông cha để lại:  
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“Kinh phí xây dựng lúc đầu chỉ có sự nhiệt tình và hai bàn tay trắng. Các cụ đã 

thành lập Ban chỉ đạo kiến thiết đình làng, chia nhau đi từng cơ sở, động viên lòng 

hảo tâm công đức của nhân dân địa phương và khách thập phương dâng cúng. 

Nhiều người đã đi tận Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội quyên giáo lòng hảo tâm 

công đức của bà con sống xa quê. Những năm 2008 – 2009 cụ Nguyễn Duy Phiệt 

đã dành một chuyến đi miền Nam vượt hơn hai ngàn cây số đi 6 tỉnh quyên góp 

được gần 25 triệu đồng, đi Hà Nội được hơn 5 triệu đồng. Các cá nhân, tổ chức 

như hợp tác xã nông nghiệp Hồng Xuân ủng hộ 30 triệu đồng, ông Bùi Công 

Xuyến  Việt Kiều xa quê gửi về 400 USD…Nhiều cụ già ngoài 80 tuổi cũng đã 

dành một phần tiền con cháu biếu để tiến cúng vào đình. Các cụ thường xuyên 

thăm nom động viên thợ sửa chữa. Từ ấm trà, bao thuốc đến những lời khích lệ ân 

tình…Ngày khởi công tu sửa đình làng thực sự là một ngày hội làng từ già trẻ, gái 

trai không một ai phải điều công nhắc nhở, đã tự nguyện hội tụ tại đình làng để 

tham gia lao động công đức. Có những ngày lực lượng lao động lên tới 120 người. 

Công việc thi công trong ngày hè nắng chói chang oi bức; phải dỡ đi các di sản cũ 

như kho thuốc sâu, mái cao vật liệu hỏng nhưng trăm người một ý, nghìn dân một 

lòng không việc gì là không làm nổi” [82, tr.17 – 18].   

Từ xưa đến nay việc công đức đã đi vào đời sống tâm linh của người Việt, 

được xem như một phần của sinh hoạt tín ngưỡng và trở thành một phong tục, một 

nét đẹp văn hóa được coi trọng. Công đức là một khái niệm ảnh hưởng từ Phật giáo: 

“Công đức (guna) có hai nghĩa: chỉ công năng phúc đức có được nhờ làm những việc 

thiện đồng nghĩa với phúc đức (punya); Ám chỉ trí huệ thanh tịnh, quả vị xuất thế, 

không thể đạt được qua các pháp nhân duyên sinh, phụ thuộc” [28, tr.49 – 55]. Như 

vậy, công đức được hiểu là làm việc tốt, việc thiện để lấy phúc đức cho cá nhân và 

gia đình đồng thời là một cách tu tập Phật pháp theo quan niệm dân gian mà không 

nhất thiết phải xuất gia. Việc làm công đức xuất phát từ quan niệm của Phật giáo đã 

lan tỏa trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, “một hành động “tu đạo” 

của nhiều “tín đồ” trong thực hành tín ngưỡng đa thần của người Việt” [140, tr.148]. 

Ý nghĩa đó được cụ thể hóa bằng những việc làm vì lợi ích chung của cộng đồng như 

đóng góp tiền của, công sức xây dựng, tu bổ, sửa chữa các di tích thờ tự, giúp đỡ 



  99 

người nghèo, người ốm đau bệnh tật, người gặp khó khăn…Công đức vừa là cách 

giúp con người “tu nhân tích đức” đồng thời là cách giúp lưu giữ và bảo tồn các giá 

trị văn hóa. Theo ghi chép của Ban tổ chức lễ hội ở các làng, thông qua sổ ghi công 

đức, số tiền công đức hiện nay đã tăng hơn so với trước đây. Trường hợp trong lễ hội 

ở miếu Hai Thôn, tỉnh Thái Bình, ban tổ chức lễ hội cho biết: năm 2016, lễ hội đã thu 

được khoảng 135 triệu đồng tiền công đức và tăng hơn so với năm 2015 là 31,2 triệu 

đồng (TLPV, tháng 5/2016). Người đi lễ tùy theo điều kiện kinh tế và dịp lễ có thể 

đóng góp nhiều hay ít, thường thì số tiền đóng góp nằm trong khoảng từ 50 nghìn đến 

100 nghìn đồng, trừ một số ít các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp tư nhân đóng 

trên địa bàn địa phương, các chủ giám đốc, doanh nghiệp hoặc những người con của 

làng đi làm ăn nay trở về quê hương…số tiền công đức của họ có thể lớn hơn nhiều 

lần (có thể là 500 nghìn hoặc trên 1 triệu). Thậm chí có những doanh nghiệp sẵn sàng 

bỏ ra vài trăm triệu đồng lo kinh phí tổ chức lễ hội. Ngoài tiền công đức nhiều cá 

nhân, gia đình tổ chức công đức bằng cách cung tiến đồ thờ cúng. Trường hợp tại di 

tích đình làng Miêu Nha, qua khảo sát được biết, từ năm 2010 đến nay, các đồ thờ 

như hoành phi, câu đôi, nhang án, đèn đồng, cờ… đều được người dân công đức vào 

di tích, riêng năm 2015, số tiền công đức mua đồ thờ tự ước tính lên tới trên 100 triệu 

đồng. Do đó, hiện nay khi đến các di tích thờ Lý Nam Đế bên cạnh những đồ thờ cổ 

xưa ta thường bắt gặp những đồ thờ mới, hiện đại được người dân các nơi cúng tiến 

qua các năm (TLPV, tháng 5/2016). 

 Việc làm công đức có thể xuất phát từ những lý do khác nhau nhưng phần 

đông người dân đều mong muốn góp phần tu bổ, tôn tạo di tích (42, 74%) thể hiện 

sự ngưỡng vọng và tỏ lòng tôn kính đối với người có công với dân với nước. 

Bảng 3.3: Mục đích công đức của người dân khi tham dự lễ hội 

TT Mục đích công đức Số phiếu (489) Tỷ lệ (%) 

1 Góp phần tu bổ, tôn tạo di tích 209 42,74 

2 Tích phúc cho con cháu 157 32,11 

3 Theo trào lưu 71 14,52 

4 Ý kiến khác 52 10,63 

 Tổng 489 100 
(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 
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Ngoài ra, theo một số người làm công đức được xem như một cách tạo phúc 

mong sẽ có may mắn trong cuộc sống (32,11%). Quan niệm này được phát huy 

mạnh mẽ trong các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo bởi nó phù hợp với thuyết nhân 

quả của nhà Phật và cũng là quan niệm của người Việt “tu nhân tích đức”. Người đi 

lễ đều tin rằng việc làm công đức của mình hay sự cúng lễ của mình sẽ được 

thần/thánh “chứng giám”, hiểu được “tấm lòng thành” mà phù hộ cho họ trong cuộc 

sống, cho những ước muốn được toại nguyện. 

Thứ hai, với ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa của cha ông để lại, cộng đồng 

luôn là những người lưu trữ, giữ gìn các quy định cổ liên quan đến lễ tục, luật lệ tổ 

chức lễ hội của người dân địa phương. Có thể thấy rằng, trong lễ hội thờ Lý Nam Đế, 

truyền thuyết về Ông là xương sống của lễ hội. Lễ hội được thực hiện trên cơ sở những 

truyền thuyết/thần tích được ghi lại trong thư tịch và được truyền tụng trong dân gian. 

Do vậy căn cứ để các nhà nghiên cứu và thế hệ hôm nay tìm hiểu về việc thờ cúng Lý 

Nam Đế là truyền thuyết, thần tích. Các văn bản truyền thuyết/thần tích hiện nay đang 

được lưu giữ tại di tích của làng và trong tâm trí của các cụ cao tuổi trong làng. Hiện 

nay trong đình làng Giang Xá còn lưu giữ cuốn thần phả được chép bằng chữ Hán trên 

giấy dó cổ, nội dung ghi chép về sự tích Lý Bí do Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ 

Nguyễn Bính soạn và được dân làng sao chép lại dưới thời Nguyễn. Tuy nhiên, do 

được chép trên giấy dó cổ - thứ giấy mỏng, dễ ẩm, rách cho nên về lâu dài chúng ta khó 

có thể đảm bảo chắc chắn được sự nguyên vẹn của nó. Vì vậy việc bảo tồn, giữ gìn nó 

là cần thiết. Theo NCS được biết thì năm 2007, chính quyền địa phương, dân làng cùng 

cụ Giang Văn Thăng (một cụ cao tuổi trong làng) với tâm huyết của mình đã cùng con 

cháu trong gia đình mài công, vất vả chép lại cuốn thần phả bằng đồng cung tiến cho 

làng. Có thể nói, đây  ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc gìn 

giữ những di sản văn hóa của cha ông để lại. 

Thứ ba, đó là sự lưu giữ thông qua các hoạt động tinh thần trực tiếp có định 

kỳ: tổ chức lễ hội hàng năm và các sinh hoạt văn hóa tâm linh tại các di tích thờ tự. 

Hàng năm cứ thành thông lệ vào các dịp “xuân thu nhị kỳ“ và những ngày lễ liên 

quan đến cuộc đời và sự nghiệp của đức Thánh: ngày sinh, ngày hóa, ngày lên ngôi, 

ngày Ông đến làng, ngày hưng binh khởi nghĩa...người dân các làng lại nô nức tổ 
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chức lễ hội nhằm tôn vinh và tưởng nhớ tới vị anh hùng dân tộc. Có thể nhận thấy 

rằng, tính chất bao trùm của lễ hội thờ Lý Nam Đế là sự tưởng niệm, tôn vinh người 

anh hùng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Điều này được thể 

hiện ở tiến trình của lễ hội, các nghi thức tế, lễ, các trò diễn, trò chơi dân gian trong 

các hoạt động hội mà NCS đã đề cập ở trên. Có thể nói, lễ hội đã trở thành môi 

trường lưu giữ đầy đủ, sinh động, hấp dẫn nhất các giá trị văn hóa. Trong lễ hội, 

người dân các làng xã được sống lại không khí lịch sử qua việc chuẩn bị và trải 

nghiệm lễ hội. Các công việc chuẩn bị thờ cúng, lễ vật, tập luyện, các trò chơi, trò 

diễn… đưa lại cho người dân ý thức rõ rệt về sự hiện diện một nhân vật lịch sử trên 

quê hương mình. Hành trạng của nhân vật được tái hiện lại trong lễ hội qua các nghi 

thức, nghi lễ, phong tục những trò chơi, trò diễn dân gian… Vì vậy, hình tượng Lý 

Nam Đế với tư cách người anh hùng dân tộc và tính chất thiêng về Ông tác động tới 

người nghe/người xem một cách rõ ràng, sâu sắc nhất. 

Ngoài phần lễ thì phần hội trong hệ thống lễ hội thờ Lý Nam Đế ở vùng châu 

thổ Bắc Bộ mang những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện tinh thần 

đoàn kết cộng đồng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự sáng tạo và hưởng thụ sáng 

tạo văn hóa của người dân nơi đây. Nó đã góp phần làm nên không khí vui tươi của 

lễ hội. Ngoài những trò chơi phổ biến trong các lễ hội truyền thống vùng châu thổ 

Bắc Bộ (đánh cờ người, tổ tôm điếm, bắt vịt...) thì hầu hết các trò chơi ở đây mô 

phỏng lại các hoạt động của nghĩa quân Lý Nam Đế khi đánh giặc khi xưa. Đó là trò 

đấu vật, bơi chải mô phỏng lại việc vua rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ ngày xưa, trò 

nấu cơm thi, thi làm bánh... mô phỏng lại việc dân làng chuẩn bị lương thực cho 

nghĩa quân đi đánh giặc khi qua làng. Trong các trò chơi dân gian, thi đấu vật là trò 

chơi được tái hiện trong hầu hết các lễ hội thờ Lý Nam Đế, thu hút đông đảo người 

tham gia. Tương truyền, trước đây, Lý Nam Đế cũng tuyển quân bằng cách thi vật, 

chính vì thế, hội vật ngoài ý nghĩa vui chơi thể thao còn có thêm ý nghĩa là sự nhắc 

lại một sự kiện lịch sử thiêng liêng về người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế. 

3.2.3. Hoạt động giáo dục và truyền bá văn hóa 

Với mong muốn bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, một 

trong những hoạt động được nhiều địa phương lưu tâm: đó là giáo dục và truyền bá 
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văn hóa. Các thế hệ hôm nay bằng nhiều hoạt động khác nhau đã và đang góp phần 

tích cực vào việc giữ gìn, lưu truyền những giá trị cha ông để lại. Cùng với các anh 

hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo…những bài học lịch sử về Lý Bí 

và cuộc khởi nghĩa chống giặc Lương của Ông luôn hiện diện trong những trang 

sách được truyền thụ và học tập tại các nhà trường. Không những vậy, nó còn được 

tái hiện lại một cách chân thực và sinh động qua những thước phim tài liệu, phim 

hoạt hình lịch sử Việt Nam. Tại Tam Nông, Phú Thọ các em được học tập, lắng 

nghe giới thiệu, cảm nhận sự hiện diện của Lý Nam Đế tại chính di tích thờ Ông.  

Hiện nay, ở nhiều địa phương ở Thái Bình nhiều trường học, con đường mang tên 

Ông (như Trường cấp III Lý Bôn, đường Lý Bôn) và hàng năm vào các dịp lễ hội 

thầy trò nhà trường đều đến lễ rất đông, thắp nén hương thành kính; thường xuyên 

tổ chức các buổi nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và công lao của Lý Nam Đế và 

hoàng hậu Đỗ Thị Khương, tổ chức về nguồn báo công, xây dựng quỹ khuyến học 

mang tên Lý Bôn…Đoàn thanh niên xã phối hợp với đoàn thanh niên các trường 

nhận chăm sóc thường xuyên di tích cụ thể hàng tháng, hàng quý, tổ chức tổng dọn 

vệ sinh môi trường. Theo quan sát của NCS tại lễ hội làng Lưu Xá, Đại Tự, Giang 

Xá (Hà Nội) có rất nhiều các cháu học sinh từ cấp tiểu học đến phổ thông trung học 

đều tham gia vào lễ hội (đội rước, đội cờ, múa sênh tiền…) và làm lễ dâng hương 

trước ban thờ Lý Nam Đế. Chính những hoạt động đó đã đem đến cho các thế hệ trẻ 

niềm tự hào và ý thức sâu sắc hơn về người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế. 

Ở các làng thờ Lý Nam Đế hiện nay có một thực tế là lớp người già – những 

người lưu giữ văn hóa của làng đang ngày càng thưa vắng. Hơn nữa, thời gian và tuổi 

tác đã dần khiến các cụ không còn nhớ một cách chi tiết và đầy đủ, chính xác về những 

phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của làng. Chính vì vậy, vấn đề trao truyền 

văn hóa cho thế hệ kế tiếp là vô cùng cần thiết. Ở nhiều làng hiện nay việc tham gia 

vào các ban, các tổ chức chuẩn bị lễ hội của làng vừa là niềm vinh dự nhưng đồng thời 

cũng là trách nhiệm, thậm chí bắt buộc đối với các thành viên trong làng. Tại làng 

Giang Xá (Hà Nội), theo quy định của làng, Ban Khánh tiết bao gồm tất cả nam giới 

trong hội Đồng canh của lứa tuổi 50 phải ra gánh vác việc làng một năm. Như vậy tất 
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cả mọi người đàn ông trong làng đều lần lượt phải/được làm ban Khánh tiết một năm. 

Họ sẽ phải tham gia vào việc chuẩn bị lễ vật trong tất cả các tuần tiết của làng trong 

năm đó, kể cả các ngày sóc, vọng. Chính nhờ quá trình tham gia này, họ sẽ có những 

hiểu biết nhất định về việc làng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, đến những khi làng mở 

hội, những người đó sẽ được cắt cử, được tham gia vào các chức việc quan trọng. Để 

các hoạt động tế, lễ diễn ra trang trọng, làng sẽ thành lập ra ban Bộ lễ, ban Chấp sự là 

những người chịu trách nhiệm trực tiếp về tế, lễ, giữ trọng trách quan trọng, thay mặt 

cho dân làng thực hiện các nghi lễ với thần thánh. Vì vậy, họ phải tập luyện rất tỷ mỉ và 

nghiêm túc từ cách làm lễ, cách đi đứng sao cho thật khoan thai mà vẫn nghiêm trang, 

cách để tay khi dâng rượu, dâng hương, cách quỳ ở chiếu…Tất cả những điều đó đã 

đem lại cho chính thành viên tham gia sự am hiểu về việc thực hiện các nghi lễ và sau 

này chính họ là những người trao truyền cho các thế hệ tiếp theo.  

Không chỉ giữ gìn, tôn vinh, trao truyền các giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ 

Lý Nam Đế, ở các làng xã hiện nay, người dân bằng nhiều hình thức khác nhau đã và 

đang tiếp tục truyền bá các giá trị văn hóa đó. Đó là các hoạt động giới thiệu, tuyên 

truyền, quảng bá nó trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đến với các làng 

thờ Lý Nam Đế trước ngày lễ hội du khách có thể cảm nhận thấy không khí rộn ràng, 

náo nức, rực rỡ bởi những băng rôn, áp phích quảng cáo, những thông tin cập nhật về 

công tác tổ chức lễ hội từ các loa phát thanh của xã, phường, thị trấn. Trên các mạng 

xã hội (trang web của thị trấn, trang Facebook của cá nhân, và cả những trang 

fanpage được lập ra…) thường xuyên đưa tin và cập nhật những hình ảnh về công tác 

chuẩn bị, hoạt động lễ hội, đặc sản địa phương…nhằm giới thiệu cho bạn bè và du 

khách thập phương. Bởi thế mà trong những năm qua từ một lễ hội của làng với quy 

mô và phạm vi ảnh hưởng nhỏ hẹp, lễ hội thờ Lý Nam Đế hiện nay đã dần có sự ảnh 

hưởng ra phạm vi các làng lân cận, các vùng miền, địa phương khác.  

“Những năm gần đây số lượng người tham dự lễ hội tại di tích ngày một tăng, 

năm 2016 mỗi ngày ước tính khoảng có hàng 2-3 nghìn lượt khách tham dự, thành 

phần tham dự lễ hội cũng đa dạng hơn trước đây chủ yếu là người dân địa phương 

nhưng bây giờ có nhiều người dân làng khác, xã khác, huyện khác, tỉnh khác về 

tham dự lễ hội thông qua sổ nghi nhận công đức mà chúng tôi nắm bắt được” 



  104 

(Chia sẻ của anh Đỗ Văn Mạnh, trưởng ban Văn hóa xã Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái 

Bình – Nhật ký điền dã tháng 5/2016).  

Chính vì vậy, hiện nay cán bộ và nhân dân xã Xuân Hòa đang có kế hoạch xây 

dựng mở rộng di tích miếu Hai Thôn nhằm phát huy tối ưu những giá trị di sản văn 

hóa, có văn bản đề nghị các cấp có thẩm quyền lập dự án để đưa di tích vào tua du 

lịch tâm linh của tỉnh Thái Bình. Hay nhiều đặc sản địa phương vốn là những lễ vật 

dâng lên Lý Nam Đế như bánh bác, bánh cốm làng Giang nay đã trở thành “món quà 

hạnh phúc” được giới thiệu, quảng bá trên các chương trình truyền hình quốc gia 

(chương trình S Việt Nam của Đài truyền hình Việt Nam), có mặt trong các đám hỏi, 

đám cưới, là món bánh truyền thống gợi nhớ quê hương của những người con xa quê, 

những Việt kiều xa Tổ quốc. Có thể thấy rằng, chính quyền và nhân dân địa phương 

đã và đang có rất nhiều nỗ lực để truyền thông, quảng bá về những giá trị văn hóa của 

làng cùng với niềm tự hào về người anh hùng dân tộc của quê hương mình.  

3.2.4. Hoạt động giao lưu và gắn kết cộng đồng 

Từ xa xưa với nền kinh tế nông nghiệp lúa nước người Việt từ bao đời luôn 

sống quần tụ trong một cộng đồng làng xã. Làng gần như một xã hội thu nhỏ, trong đó 

có cộng đồng cư dân sống gắn bó với nhau khi cùng chung một địa vực, lãnh thổ, trong 

mối quan hệ họ hàng, làng xóm và cao hơn hết là mối “cộng mệnh”, “cộng cảm”. Có 

thể nói, việc thờ cúng chung một vị thần bảo trợ cho sinh mệnh của mỗi người đã trở 

thành sợi dây vô hình cố kết con người trong mối quan hệ bền chặt nhất. Chính vì vậy, 

việc thờ cúng Lý Nam Đế ở các làng xã Bắc Bộ hiện nay có vai trò quan trọng trong 

việc gắn kết cộng đồng và tạo dựng môi trường giao lưu, cộng hưởng giữa những 

người dân trong một cộng đồng làng xã và với các làng lân cận, các vùng miền khác.  

Lễ hội phụng thờ Lý Nam Đế được tổ chức hàng năm ở các làng xã của Hà 

Nội và Thái Bình cùng các địa phương khác đã tạo ra sự củng cố, sự cố kết và thống 

nhất giữa các thành viên trong cộng đồng làng xã. Tất cả mọi người trong làng ai 

cũng có phần việc của mình, ai cũng cảm thấy mình trở thành một thành phần của lễ 

hội, của làng. Tuy mỗi người phải đảm nhận những phần việc khác nhau nhưng mọi 

người đều có chung một tình cảm, một mục đích là cầu mong sự an khang thịnh 

vượng cho cả làng, và do đó cũng là công việc của gia đình, của dòng họ, của các 
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nhóm xã hội mà trong đó họ là thành viên. Vì vậy, tất cả mọi người, dù không trực 

tiếp tham gia phục vụ lễ hội, cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ cho 

những người khác bằng vật chất, công sức và kinh nghiệm. Chính quá trình này đã 

thắt chặt thêm các mối quan hệ giữa các thành viên trong cùng một nhóm và giữa các 

nhóm xã hội trong làng. Thông qua các sinh hoạt văn hóa chung mà những người 

trong làng gần gũi nhau hơn, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Do đó, lễ hội như 

một chất keo kết dính, củng cố tính cố kết cộng đồng. Ở đây, cái cá nhân dường như 

bị xóa nhòa trong cộng đồng, hòa mình vào cộng đồng. Theo cụ Giang Văn Thăng, 

người làng Giang Xá, cho biết: 

“Trước đây mỗi năm làng mở hội cả làng không ai bảo ai đều dừng hết mọi 

công việc đồng áng, ruộng vườn để chuẩn bị hội làng. Gia đình nào cũng có 

một mâm lễ thật thịnh soạn với đầy đủ những vật phẩm cúng tế như xôi, gà, 

bánh bác, bánh cốm, bánh gai… Đến ngày vào đám cả sân đình chật ních các 

mâm cỗ cúng tế của các gia đình trải suốt từ trong đình ra đến ngoài. Cả làng 

luôn sống trong không khí rộn ràng, tấp nập, khẩn trương cho đến hết tháng 

giêng âm lịch…” (Trích TLPV cụ Giang Văn Thăng, tháng 2/2016). 

Để lễ hội được diễn ra thành công và hiệu quả, ở các làng xã đều bầu ra một 

ban tổ chức lễ hội. Ban tổ chức có thể là sự phối kết hợp giữa chính quyền địa 

phương với cộng đồng địa phương. Nhưng về cơ bản cộng đồng vẫn là chủ thể của 

lễ hội, chính quyền và các đoàn thể địa phương chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo 

chung. Ban tổ chức sẽ lên kế hoạch cụ thể, phân chia công việc và giao nhiệm vụ 

cho từng tổ chức cá nhân, chịu trách nhiệm thực hiện. Thường thì ngay từ cuộc họp 

cuối năm trước, dưới sự điều hành của các bậc cao niên trong làng đã định ra những 

kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội năm sau. Những tiểu ban chịu trách nhiệm việc tế lễ 

quanh năm đã được bầu ra ngay từ cuộc họp này: ban Bộ lễ, ban Khánh tiết… và 

các tiểu ban thư ký, tiểu ban lễ tân… Khi cùng đảm nhiệm công việc chung của 

làng các thành viên sẽ có sự chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành trọng trách được 

giao và có thêm sự hiểu biết nhất định về việc làng. Như vậy, chính quá trình này đã 

giúp cho họ có được sự gắn bó, đoàn kết và tương hỗ nhau. 
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Khi lễ hội diễn ra mỗi người có cơ hội để gia nhập vào các hội nhóm, để giao 

lưu, gặp gỡ mời bạn bè thân thiết tham dự vừa như một dịp để quảng bá, giới thiệu 

quê hương vừa để củng cố, phát triển mối quan hệ. Lễ hội là thời điểm cho những 

người con xa quê được trở về với quê hương, đoàn tụ với gia đình, họ hàng; là dịp 

tạo nên mối quan hệ “cộng mệnh”, “cộng cảm” (chữ dùng của GS.Ngô Đức Thịnh). 

Chính vì vậy, theo kết quả điều tra cho thấy, người đến lễ hội Lý Nam Đế thường đi 

cùng gia đình, người thân (56,62%), đi theo đoàn/nhóm, hội (23,87%), số người đi 

một mình chiếm tỷ lệ nhỏ (18,19%) và đi theo các hình thức khác (5,53%).  

 

Biểu đồ 3.6: Hình thức đi lễ của người dân 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp điều tra của NCS) 

Tại lễ hội làng Giang Xá, Lưu Xá, Đại Tự (Hà Nội), sau khi các cụ ông làm 

lễ tế Thánh, từng tổ chức đoàn thể trong những trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh 

lần lượt vào dâng hương lễ Thánh. Họ có thể đến từ các cơ quan Nhà nước, các ban 

ngành khác nhau, là giáo viên, học sinh các trường học đóng trên địa bàn hoặc là 

những tổ chức tự phát được thành lập trên cơ sở những điểm tương đồng: theo giới 

tính, theo lứa tuổi, những người con dâu lấy chồng thiên hạ… nhưng đều hội tụ về 

đây với tấm lòng thành kính, tri ân công ơn của Đức Thánh. Sau nghi thức lễ Thánh 

các thành viên tập trung, tề tựu trò chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc 

56,62

23,87

18,19
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Đi cùng gia đình, người thân 

Đi theo đoàn/nhóm, hội

Đi một mình 

Đi theo các hình thức khác
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sống, ôn lại những kỷ niệm để ngày mai họ chia tay và rồi lại trở về vào lễ hội năm 

sau và tình cảm được bồi đắp và nhân lên mỗi khi được gặp lại. 

Tại lễ hội làng Giang Xá, trong ngày lễ chính 12/1 âm lịch hàng năm gần 

như 100% các gia đình đều có lễ ra đình. Để tránh sự chồng chéo, tranh giành, chen 

lấn xô đẩy nhau trong việc đặt lễ ban tổ chức hội làng đã đưa ra quy định: Nhà nào 

ra ngoài đình dâng lễ vào 4 giờ sáng thì 12 giờ trưa ngày hôm sau mới được hạ lễ, 

nhà nào dâng lễ vào 12 giờ trưa thì 5 giờ chiều ngày hôm đó mới được hạ lễ. Đó là 

những năm đại đám lễ to nhiều việc, còn mọi năm đám lệ thì thời gian hạ lễ có thể 

rút ngắn hơn: Dâng lễ 4 giờ sáng thì 6 giờ đã có thể hạ lễ, 6 giờ dâng lễ thì 12 giờ… 

Để tránh sự nhầm lẫn mỗi mâm lễ của gia đình sẽ kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi 

tên gia chủ. Có thể nói, sự linh hoạt trong tổ chức, phân bố công việc của lễ hội làng 

Giang Xá đã tạo nên sự tôn trọng lẫn nhau, sự đoàn kết trong cộng đồng tránh 

những xung đột, mâu thuẫn không đáng có làm mất đi giá trị thiêng liêng của lễ hội. 

Do đó, mỗi khi làng vào hội ai cũng cảm thấy phấn chấn, tự hào và thêm yêu quê 

hương mình, hình thành lối sống nhân văn cao đẹp cho con người. Hiện nay, những 

quy tắc ứng xử theo tục lệ vẫn còn được duy trì khá đậm nét trong các làng xã Bắc 

Bộ nói chung và các làng thờ Lý Nam Đế nói riêng. 

Lễ hội cũng là dịp để các gia đình mời bạn bè, họ hàng những bữa cơm thân 

mật nhằm càng củng cố mối quan hệ bền chặt. Cho nên vào dịp lễ hội ngoài việc 

dâng đồ lễ tại đình, đền (89,22%); các gia đình thường làm lễ cúng gia tiên 

(68,99%); tổ chức mời khách, liên hoan tại nhà (52,25%). Tuy nhiên, xu hướng này 

thường xuất hiện chủ yếu ở các làng ven đô Hà Nội khi con người có điều kiện tiếp 

xúc, mở rộng các mối quan hệ mới, đặc biệt trong làm ăn kinh doanh. Lễ hội làng 

chính là dịp thuận lợi để họ “đãi khách” cũng như nâng cao những mối quan hệ của 

mình. Chú Nguyễn Văn Cần, làng Giang Xá vui vẻ chia sẻ:  

“Cô chú có 3 người con: 2 trai, 1 gái. Anh cả lấy vợ và ở cùng với cô chú thì 

không nói làm gì, còn 2 em hiện đều đang theo học tại Trung Quốc. Đến ngày lễ 

hội các em về cả gia đình được đoàn tụ vui lắm. Thêm nữa chú mời thêm anh 

em, bạn bè đến. Cả năm mải mê làm ăn không có dịp được trò chuyện, gặp gỡ 

như thế này đâu” (TLPV, tháng 2/2016).  
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Hiện nay thành phần tham gia lễ hội thờ Lý Nam Đế không chỉ thu hẹp trong 

phạm vi làng xã mà ngày càng có xu hướng mở rộng ra bên ngoài. Đặc biệt trong 

nhiều năm trở lại đây giữa các làng thờ Lý Nam Đế có mối liên hệ, gắn bó rất chặt 

chẽ, thân thiết. 

Vũ Thư là huyện có khá nhiều di tích thờ Lý Nam Đế. Trên cùng một dải đất 

dọc theo con đường nối liền giữa các làng ở xã Xuân Hòa là đền (miếu) Hai Thôn, 

miếu Hương (thôn Hương), miếu Hữu Lộc (thôn Hữu Lộc) và liền cạnh là đình Gia 

Lạc, Thượng Hộ (xã Xuân Hòa)… Theo quan niệm dân gian đền (miếu) Hai Thôn 

là nơi thờ tự chính, các nơi khác thờ vọng Ông. Vì vậy trong ngày lễ hội 10/2 

thường có sự giao lưu giữa các làng: dân các làng tổ chức lễ rước kiệu từ đình Sài 

(thôn Phương Tảo) và đình An Để (thôn An Để) về miếu để tế lễ. Chiều ngày mồng 

10 có lễ rước kiệu Ông (từ miếu Hai Thôn) đi đón kiệu Bà (được rước từ miếu Hữu 

Lộc). Hai kiệu gặp nhau giữa đường và thường có trò kiệu bay/quay rất náo nhiệt, 

sau đó kiệu Bà được đón về miếu qua một đêm ngày hôm sau mới rước về. Với 

người dân làng thì mối quan hệ thân tình, thơm thảo này từ lâu đã trở thành một nét 

đẹp văn hóa luôn được trân trọng và gìn giữ qua nhiều thế hệ.  

Nhân dân làng Giang Xá luôn tự hào là quê hương thứ hai của người anh hùng 

dân tộc Lý Nam Đế. Và từ lâu họ vẫn coi ngôi chùa Hương Ấp (huyện Phổ Yên, Thái 

Nguyên) là chốn Tổ. Đó là nơi sinh ra, nơi đức vua Lý Nam Đế lần đầu tiên xuống tóc 

quy y theo đạo Phật cùng theo Pháp tổ thiền sư về tu hành tại chùa Linh Bảo tự (Giang 

Xá). Chính vì vậy, từ lâu nhân dân hai làng vẫn nhận nhau, coi nhau như anh em một 

nhà. Tuy có sự cách xa nhau về địa lý nhưng họ có sự tương đồng về phong tục tập 

quán, thần vị, lễ vật dâng cúng và trên hết là tấm lòng thành kính, tri ân với đức Thánh. 

Hàng năm, mỗi khi làng nào mở hội là đại diện nhân dân hai làng lại có những cuộc 

giao hiếu, thăm hỏi nhau hết sức mật thiết. Năm 2004, gần 100 vị đại diện cho các tầng 

lớp nhân dân trong đó có nhiều bậc cao niên đại diện cho làng Giang Xá trở về thăm 

viếng chùa Hương Ấp và đền Mục. Nhiều cụ đã không giữ được niềm xúc động, rưng 

rưng nước mắt khi lần đầu tiên được biết đến quê Cha. Và rồi đến năm sau khi dịp hội 

làng Giang Xá mở người dân Phổ Yên, Thái Nguyên lại về tham dự. Năm tháng trôi 

qua, tình cảm lại càng thêm gắn bó, thân thiết. 
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Ngoài sự giao lưu giữa các làng cùng thờ Lý Nam Đế hiện nay còn có lễ giao 

hiếu giữa làng thờ Lý Nam Đế và làng thờ các tướng của Ông, trường hợp như làng 

Miêu Nha và làng Ngọc Mạch. Theo ông Trần Duy Siêng, người làng Miêu Nha cho biết:  

“Vào ngày lễ hội của làng tôi và làng Ngọc Mạch, hai bên thường sang tham dự 

lễ hội của nhau, bởi lý do hai làng chúng tôi đều thờ chung vị vua Lý Nam Đế. 

Chúng tôi thường đến lễ Thánh của nhau và tổ chức tế giao hảo ở đình làng của 

hai làng và đặc biệt, trong truyền thống của cha ông, hai làng đã giao hiếu, kết 

nghĩa với nhau, các cụ hai làng còn đưa ra lệ cấm kỵ trai gái hai làng lấy nhau và 

phải coi nhau như anh em, họ hàng để giúp đỡ nhau trong mọi công việc chung 

của làng xã” (TLPV, tháng 7/2016). 

3.3. Vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối với các sản phẩm văn hóa 

Với mục đích tôn vinh, tưởng niệm công lao của Lý Nam Đế với dân tộc đồng 

thời nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của con người trong đời sống người dân vùng châu 

thổ Bắc Bộ đã sáng tạo nên các sản phẩm văn hóa gắn liền với việc phụng thờ Lý Nam 

Đế. Các sản phẩm văn hóa tồn tại trong đời sống văn hóa từ xưa đến nay là kết quả của 

quá trình sáng tạo của cộng đồng, minh chứng cho tấm lòng của con người với các bậc 

tiền nhân khai xuân mở nước. Có thể thấy rằng, hình tượng trung tâm trong những sáng 

tạo nghệ thuật chính là Lý Nam Đế và vì vậy nó sẽ chi phối tới nội dung, hình thức 

biểu hiện của các sản phẩm văn hóa. Đồng thời các sản phẩm văn hóa góp phần tôn 

vinh hình tượng Ông và tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng.  

3.3.1. Việc phụng thờ Lý Nam Đế hình thành nên các sản phẩm văn hóa 

vật thể 

Các di tích thờ tự: Từ niềm tin vào sự linh thiêng của Lý Nam Đế và để tạo 

nên một không gian hiện hữu nơi có sự ngự trị của Ngài người dân đã sáng tạo nên 

các di tích thờ tự với sự đa dạng về loại hình nhằm thể hiện những tư cách khác nhau 

của nhân vật được phụng thờ (như NCS đã đề cập ở chương 2). Những ngôi đình, 

đền, miếu thờ đã góp phần tạo nên sự đa dạng, đặc sắc của nghệ thuật kiến trúc dân 

tộc, đặc sắc về nghệ thuật chạm khắc, trang trí. Bên cạnh đó, sự tồn tại của các di tích 

thờ Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ ngoài ý 

nghĩa tâm linh nó còn góp phần tạo nên không gian và cảnh quan văn hóa cho làng 
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quê Việt. Hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình đã trở thành biểu tượng của làng quê, 

nơi in dấu biết bao kỷ niệm, bao ký ức của những người con quê hương. Hình ảnh 

ngôi đình – không gian văn hóa tâm linh, nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng mãi sẽ 

là hình ảnh quen thuộc luôn hằng sâu trong tâm trí mỗi con người.  

Tượng thờ: Trung tâm trong các di tích thờ tự là sự hiện diện của Lý Nam Đế 

nơi hậu cung linh thiêng và huyền bí. Tùy theo quan niệm tâm linh, điều kiện kinh tế, 

văn hóa mà mỗi làng thờ tự sẽ tạo dựng hình tượng Ông theo cảm quan của mình. 

Chính vì vậy, Lý Nam Đế được phụng thờ với các dạng biểu hiện rất đa dạng: tượng 

thờ, ngai thờ, bài vị, áo mũ cùng những vật thiêng liên quan tới đức vua Lý Nam 

Đế…và cho dù ở dạng biểu hiện nào thì Ngài vẫn luôn hiện diện trong vai trò một vị 

vua – thần uy nghiêm và đầy quyền uy. Trong đó, tượng thờ Lý Nam Đế là một trong 

những sản phẩm văn hóa độc đáo, kết tinh và hội tụ những phẩm chất cao quý của 

người anh hùng tài ba và một vị thần linh thiêng. Trước đây, chỉ một số ít làng thờ 

chính mới đúc tượng Ông để thờ nhưng hiện nay khi điều kiện kinh tế phát triển, với sự 

cởi mở trong đời sống tâm linh nhiều làng đúc tượng thờ. Tượng đức vua có thể được 

làm từ nhiều chất liệu khác nhau: đồng (đền Giang Xá), gỗ (đình Gia Lạc), xi măng 

(đình Đại Tự, đình Cổ Trai). Dưới bàn tay của các nghệ nhân hình tượng đức vua Lý 

Nam Đế được khắc họa rất uy nghiêm. Tiêu biểu là tượng vua tại đền Giang Xá (Hà 

Nội). Tượng được đúc bằng đồng liền khối, cao 1.8m (tính cả bệ đá). Tượng được tạo ở 

tư thế ngồi ung dung, tự tại, hai tay tượng đặt ngửa tự nhiên phía trước bụng. Đầu 

tượng đội mũ cánh chuồn. Mặt tượng hình trái xoan có trán cao, mắt sáng, mũi nở, tai 

to chảy dài như tai Phật và râu thành ba chòm dài. Thân tượng mặc áo triều phục, ngực 

chạm hình rồng cuộn, chân tượng đi hài.Tượng có dáng đẹp, đường nét chau chuốt 

mềm mại. Tượng được đúc vào năm Thành Thái thứ mười (1898). Có thể nói, đây là 

một tác phẩm đẹp, có nhiều giá trị nghệ thuật. Hay bức tượng tại đình Cổ Trai (Thái 

Bình): Đức vua với khuôn mặt hồng hào, phúc hậu, để râu quai nón nhưng vẫn toát lên 

vẻ hiền từ nhưng uy nghiêm, mình khoác long bào, ngồi trên ngai vàng. Dáng vẻ ngài 

vô cùng khoan thai, với ánh mắt nhìn thẳng như đang dõi theo và phù hộ cho bách tính 

thiên hạ. Tại đền (miếu) Hai Thôn trong cung cấm lưu giữ một bức tranh thờ bằng gỗ 

miêu tả cảnh Lý Nam Đế cùng hoàng hậu ngồi oai nghiêm trên ngôi cao trước sự rước 
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đón chầu hầu của hai hàng quan văn võ với đầy đủ nghi vệ võng lộng, ngựa xe. Bức 

tranh thờ mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn thế kỷ XIX. Tại đình Thượng Hộ 

riêng pho tượng Tiền Lý Nam Đế do cụ Huyện Mỹ mua một cây gỗ quý thuê thợ về tạc 

tại đình còn lưu giữ trên 300 năm nay vẫn còn nguyên vẹn. Có thể nói, các bức tượng 

thờ vừa thể hiện những giá trị nghệ thuật điêu khắc đồng thời mang giá trị tâm linh, thể 

hiện được trạng thái, tinh thần của vị vua anh minh của thời đại. Mỗi tác phẩm là một 

công trình nghệ thuật gửi gắm tấm lòng, sự tri ân của người dân đối với đức vua Lý 

Nam Đế. Đồng thời sự hiện diện của Ngài nơi điện thờ linh thiêng đã trở thành điểm 

tựa tinh thần cho người dân trong đời sống của họ.  

Đồ thờ tự: Mỗi di tích là một bảo tàng sống động với sự đa dạng của các đồ 

thờ tự. Tại đình làng Thượng Hộ (Thái Bình) nhiều đồ tế khí cổ hoành phi, câu đối, 

đại tự, các đồ tam sự bát bảo, nhiều ngai thờ, bài vị, kiệu long đình, kiệu bát cống, 

quán tẩy, nhang án, chuông đồng, bát hương… được làm từ thời Nguyễn hiện nay 

vẫn được lưu giữ. Với hơn 300 năm tồn tại, miếu Hai Thôn (Thái Bình) vẫn còn lưu 

giữ được nhiều di vật có giá trị với niên đại từ thế kỷ XIX, XX như: tranh thờ, 

hoành phi (tiền tế còn 1 bức Thánh cung vạn tuế, trung tế còn bức Thiên địa hợp 

đức), 3 đôi câu đối, 3 ngai thờ, hương án, chuông đồng. Đình, đền Giang Xá (Hà 

Nội) hiện nay còn bảo lưu được một khối lượng di vật đồ sộ, phong phú và đa dạng 

về loại hình, chất liệu như hai bộ long ngai bài vị, 3 bộ kiệu rước đời Lê, hai khám 

thờ, 5 nhang án thờ, cây quán tẩy, bộ bát bửu, chấp kích, đình đồng, bát hương, 

nhiều bức cuốn thư, hoành phi, câu đối sơn son thiếp vàng, đặc biệt có tấm bia đá 

ghi lại sự tích về thân thế và sự nghiệp của Lý Nam Đế do Đông Các đại học sĩ 

Nguyễn Bính soạn và được khắc vào năm Tự Đức thứ 5. Những di vật đó không chỉ 

có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa mà còn tạo nên phần hồn cho di tích và giúp 

các hoạt động tín ngưỡng trở nên linh thiêng và ý nghĩa.  

3.3.2. Việc phụng thờ Lý Nam Đế hình thành nên các sản phẩm văn hóa 

phi vật thể 

 * Truyền thuyết, thần tích về Lý Nam Đế 

Có thể thấy rằng, mỗi truyền thuyết/thần tích cho ta hình ảnh bằng ngôn ngữ 

về khung cảnh lịch sử, một môi trường xã hội với đầy đủ những biến cố thăng trầm 
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và những tình cảm của người dân về người anh hùng mà mình thờ phụng. Theo kết 

quả khảo sát của NCS, trong đời sống văn hóa hiện nay truyền thuyết về Lý Nam 

Đế tồn tại ở hai dạng chủ yếu sau:  

Thứ nhất, là những truyền thuyết trong thư tịch: là những truyền thuyết đã 

được văn bản hóa trong các thần tích (thần tích/ngọc phả) và trong các tập truyện đã 

có sự gia công của người biên soạn. Trong đó, thần tích/ngọc phả là những văn bản 

ghi lại sự tích về các vị thần được thờ cúng ở các làng xã. Theo danh mục thần tích, 

thần sắc hiện nay các bản thần tích về Lý Nam Đế  có ở các tỉnh Thái Bình, Hà Nội, 

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc …Các bản thần tích này hiện đang được lưu giữ 

tại thư viện Thông tin khoa học xã hội dưới hình thức là những văn bản kê khai viết 

tay của các làng xã có thờ Lý Nam Đế. Như vậy, có thể thấy, vùng tâm thức dân 

gian về ông đậm đặc nhất ở Thái Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Thực ra, 

những con số được tập hợp trên có thể chưa phản ánh đầy đủ tình hình hiện trạng vì 

trên thực tế khảo sát điền dã NCS nhận thấy có những di tích không còn thần tích, 

thần sắc nhưng bên cạnh đó có những di tích vẫn lưu giữ được và đang ngày được 

bổ sung thêm nhiều chi tiết phong phú hơn. Hiện nay các bản thần tích về Lý Nam 

Đế được lưu giữ tại các đình, đền chủ yếu được biên soạn thần tích vào năm Hồng 

Phúc nguyên niên (1572) do Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính biên 

soạn vào năm Vĩnh Hựu thứ 3 (1737) do Quản giám Bách thần Tri điện Nguyễn 

Hiền sao lục. Trong đó, tiêu biểu là bản thần tích “Việt thường thị tiền Lý Nam Đế 

ngọc phả cổ truyền” (nghĩa là Ngọc phả cổ truyền đức tiền Lý Nam Đế, thuộc họ 

Việt Thường thị), thường được gọi tắt là Lý Nam Đế Ngọc phả cổ truyền được lưu 

giữ tại nhiều làng thờ Lý Nam Đế.  

Những truyền thuyết được ghi chép: Công việc này được tiến hành tương đối 

muộn. Việc ghi chép lại những truyền thuyết lưu hành trong dân gian là một cách 

chuyển thể từ sáng tác truyền miệng sang sáng tác văn tự. Các tác giả đã xâu chuỗi, lắp 

ghép tổ chức những mẩu kể có tính chất tự sự trong dân gian thành truyện kể tương đối 

hoàn chỉnh. NCS đã thống kê được các truyền thuyết về Lý Nam Đế ở các nguồn thư 

tịch sau: Truyền thuyết anh hùng cứu nước và truyền thuyết địa danh [69], Truyền 

thuyết Việt Nam [2], Tổng tập Văn học dân gian người Việt [46]…[PL2.3, tr.200] 
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Thứ hai, những truyền thuyết truyền miệng: Đó là những câu chuyện được kể 

lại qua trí nhớ, qua hồi ức của người dân địa phương. Người kể thường nhớ đến đâu 

kể đến đấy nên các tình tiết đôi khi được sắp xếp lộn xộn, câu chuyện không trọn 

vẹn, có phần sơ lược. Đó thường những mẩu chuyện vặt, kể về một giai đoạn nhất 

định theo cuộc đời nhân vật (như sự sinh ra kỳ lạ, thuở thiếu thời, Lý Bí và long 

thần, sự liên ngôi của Lý Bí, cái chết của Lý Nam Đế…), đôi khi đó là những 

“phiến đoạn” trong một thần tích [PL.2.2, tr.196]. Những câu chuyện này có cảm 

hứng chủ đạo ca ngợi người anh hùng dân tộc, tôn vinh lịch sử đồng thời thêu dệt 

thêm những câu chuyện thần kỳ nhằm thể hiện niềm tin, niềm tự hào, sự ngưỡng 

vọng yêu mến của cộng động đối với nhân vật phụng thờ.  

Ngoài ra, trong quá trình sưu tầm thống kê truyền thuyết về Lý Nam Đế NCS  

còn tập hợp được khá nhiều các tư liệu ghi chép về các địa danh. Hàng loạt địa danh 

được người kể truyền thuyết lý giải gắn liền với nhân vật và sự kiện lịch sử. Người 

kể chuyện muốn kết nối thiên nhiên với các nhân vật, sự kiện lịch sử và thông qua 

đó để thể hiện nhu cầu tinh thần về sự tôn vinh lịch sử, nhắc nhở thế hệ sau niềm tự 

hào về truyền thống dân tộc. 

Nhìn chung, nét đặc trưng lớn nhất của các truyền thuyết/thần tích về Lý 

Nam Đế là cảm hứng tôn vinh của cộng đồng: sự ngưỡng vọng, yêu mến dành cho 

người anh hùng dân tộc, niềm tin đối với nhân vật được phụng thờ. Thông qua đó 

nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý – tinh thần của cộng đồng đồng thời hướng sự quan 

tâm vào đời sống tâm linh tạo nên sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ ảnh hưởng lớn đối 

với toàn thể cộng đồng. 

* Văn bia, câu đối, văn tế, những sáng tác vô danh và hữu danh 

Một nguồn tài liệu khác cũng cung cấp cho NCS hiểu biết thêm tâm thức dân 

gian về Lý Nam Đế, đó là các văn bia, câu đối, các bài văn tế, văn khấn, những sáng 

tác vô danh và hữu danh…Khối lượng tư liệu này khá nhiều được lưu giữ cẩn thận tại 

các di tích như tại đền Giang Xá có 3 bia đá, 22 đạo sắc phong, 1 ngọc phả, 4 hoành 

phi và 18 câu đối; đình Lưu Xá gồm 1 thần tích, 14 sắc phong, 2 hoành phi, đại tự và 

10 câu đối có giá trị…Ở đây xin được giới thiệu một số dẫn chứng tiêu biểu.  
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Văn bia: Tại đền Giang Xá sát vách hậu cung bên phải có tấm bia đá có kích 

thước 1,1m x 0,58m với tên là Giang  Xá từ bi ký, dựng năm Quý Sửu niên hiệu Tự 

Đức thứ 6 (1853) đời Nguyễn. Văn bia được làm bằng một phiến đá nguyên khối, 

khắc một mặt, chữ Hán xen lẫn chữ Nôm. Nội dung văn bia tóm tắt sự tích Lý Nam 

Đế và ghi rõ nghi thức thờ phụng Ngài của dân làng Giang Xá. Thực ra nội dung 

tấm văn bia này không có gì khác so với cuốn Ngọc phả. Bởi người dân làng đã dựa 

vào chính Ngọc phả để khắc vào bia đá như một cách nhằm bảo tồn, lưu giữ và lưu 

truyền, nhắc nhở cho thế hệ mai sau những hiểu biết nhất định về công lao đóng góp 

của đức vua Lý Nam Đế. Hiện nay bia vẫn được đặt ở trong hậu cung của đền được 

người dân làng giữ gìn và trân trọng coi như báu vật. 

Hoành phi, câu đối: Hoành phi, câu đối trong các di tích “là những yếu tố 

văn tự đặc biệt; vừa là những thành tố có chức năng trang trí, vừa là thành tố liên 

quan mật thiết đến nhân vật phụng thờ” [17, tr.244 – 245]. Ở hầu hết các di tích thờ 

Lý Nam Đế đều có nhiều các bức hoành phi, câu đối được người dân giữ gìn qua 

nhiều thế hệ thể hiện. Nội dung các hoành phi, câu đối đều ca ngợi công lao hiển 

hách, con người đức độ của người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế; cầu xin ngài ban 

phúc ấm cho dân làng Giang Xá. 

Sắc phong: Có thể thấy rằng, sắc phong là một thành tố hiện hữu trong di 

tích. “Đó là một “quyết định bổ nhiệm cán bộ” của nhà vua, giao cho một vị thần 

cai quản không gian thiêng của một làng quê” [17, tr.250]. Vị thần nào có nhiều 

đóng góp, công trạng thì sẽ được ban nhiều sắc phong với những mỹ tự riêng. Lý 

Nam Đế là một anh hùng dân tộc – người có công lớn với cộng đồng và các địa 

phương nên hiện nay ở hầu hết các di tích thờ Ông đều lưu giữ các sắc phong và 

được cất giữ trân trọng ở đình làng.  

 Những sáng tác vô danh và hữu danh: Trong quá trình thu thập tư liệu tại 

các địa phương NCS đã sưu tập được khá nhiều các bài thơ, bài ca dao, vè…của 

nhân dân ghi chép về cuộc đời, sự nghiệp của Lý Nam Đế cũng như sự tri ân đối với 

Ông. Tại Tam Nông, Phú Thọ người dân vẫn thường ghi nhớ những câu tục ngữ nói 

về tâm trạng của Lý Nam Đế “Lo bạc râu, sầu bạc tóc; Lo ngẩn lo ngơ, lo mờ con 

mắt”, Vật ba keo, trèo ba mái; Vật đến keo, trèo đến mái; Vất vả có lục thanh nhàn, 
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không dưng ai dễ cầm tàn che cho…Hoặc những bài ca dao, bài thơ, vè nói về tấm 

lòng của dân đối với Lý Nam Đế: Anh hùng trí dũng có thừa/ Sử vàng bia đá bây 

giờ là đây/ Non xanh nước biếc sánh tầy/ Danh thơm Lý Bí xưa nay tiếng truyền/ 

Giáo gươm cờ xí trùng trùng/ Hàng năm mở hội tưng bừng vui thay/ Nhớ xưa Lý Bí 

đức rày/ Uy phong rạng rỡ đến nay còn truyền. Tại làng Giang Xá còn lưu giữ 

nhiều bài thơ về Lý Nam Đế do cụ Nguyễn Đức Hân (80 tuổi) sáng tác: Ca ngợi 

anh hùng dân tộc Lý Nam Đế (1990),Quê hương anh hùng dân tộc Lý Nam Việt đế 

(2014), Ấp cổ Lũng Hồng (2014)…Tiêu biểu là bài Tôn phụng Đức Thượng đẳng Lý 

Nam Việt Đễ (2005) được người dân bao đời truyền tụng: Ấp cũ Thái Bình sinh quý 

nhân/ Địa linh nhân kiệt tiểu chùa Giang/ Trí bền học đạo theo sư tổ/ Tâm nguyện 

thành danh đuổi giặc Lương/ Dựng nước an dân khai đỉnh nghiệp/ Lý triều hoàng 

đế sử sang trang/ Non sông sạch bóng quân phương Bắc/ Nhất thống sơn hà nước 

Vạn Xuân. 

 * Trò diễn, trò chơi dân gian: Ngoài phần lễ thì phần hội trong hệ thống lễ hội 

thờ Lý Nam Đế ở vùng châu thổ Bắc Bộ mang những giá trị văn hóa truyền thống độc 

đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự sáng tạo 

và hưởng thụ sáng tạo văn hóa của người dân nơi đây. Đó là trò đấu vật, chạy phỗng, 

đẩy gậy, đi cầu phao, cờ tướng... (Thái Nguyên), hội vật, cờ người, tổ tôm điếm, thi 

nấu cơm, làm bánh, chọi gà, bắt vịt dưới ao... (Hà Nội), trò hội đăng minh (múa đèn), 

vật, cờ, đàn, hội, hội chọi gà, múa rồng, múa lân..(Thái Bình), bơi chải, vật, bịt mắt đập 

niêu, bịt mắt bắt vịt, hú đáo... (Vĩnh Phúc) với sự đa dạng về hình thức thể hiện. Các trò 

chơi dân gian trong lễ hội thờ Lý Nam Đế một mặt gắn liền với thực tế đời sống của cư 

dân nông nghiệp mặt khác mô phỏng, tái hiện lại việc vua rèn luyện sức khỏe cho binh 

sĩ, việc dân làng chuẩn bị lương thực cho nghĩa quân đi đánh giặc khi xưa. Tất cả đã 

góp phần tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi cho lễ hội, là điểm quy tụ sức mạnh và 

đoàn kết cộng đồng, để lại nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.  

Tiểu kết 

Trong chương 3, thông qua kết quả điều tra với những số liệu định tính kết 

hợp với các cuộc phỏng vấn sâu đã giúp NCS nhìn nhận, đánh giá một cách khách 
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quan và toàn diện về vai trò cũng như ảnh hưởng của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối 

với cộng đồng trong quá khứ và hiện tại, đồng thời cũng thấy rõ quan điểm của người 

dân về nhân vật mà họ tôn vinh và thờ phụng. 

Có thể thấy rằng, trong đời sống văn hóa từ xưa đến nay việc phụng thờ Lý 

Nam Đế luôn được cộng đồng tôn vinh và thờ phụng không chỉ bởi Ông là người 

anh hùng dân tộc mà còn bởi Ông đã trở thành một vị thần/thánh linh thiêng trong 

đời sống tâm linh: đáp ứng nhu cầu tâm linh của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ; tác 

động vào chính bản thân đời sống cá nhân, điều chỉnh hành vi ứng xử của cá nhân; 

giúp con người khẳng định phẩm chất, năng lực và hoàn thiện bản thân. Chính vì 

vậy, việc phụng thờ Ông có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Điều này 

được minh chứng qua thực tế ngày nay càng nhiều người đến lễ tại các di tích thờ 

Lý Nam Đế, đặc biệt là những dịp lễ hội; sự đa dạng của thành phần người đi lễ; 

niềm tin và sự linh ứng của ông và đặc biệt là Lý Nam Đế đã đáp ứng được những 

nhu cầu, nguyện vọng của cộng đồng.  

Việc phụng thờ Lý Nam Đế đã thúc đẩy các hoạt động văn hóa của người 

dân địa phương: hoạt động sáng tạo và hưởng thụ; hoạt động lưu giữ và bảo tồn;  

hoạt động giáo dục và truyền bá văn hóa, giao lưu và gắn kết cộng đồng. Trên cơ sở 

đó, người dân ở các làng xã đã sản sinh ra các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật 

thể. Các sản phẩm văn hóa tồn tại trong đời sống văn hóa từ xưa đến nay là kết quả 

của quá trình sáng tạo của cộng đồng, một mặt đáp ứng nhu cầu tâm linh mặt khác 

nhằm chuyển tải và biểu đạt sự tôn vinh đối với ông, minh chứng cho tấm lòng của 

con người với các bậc tiền nhân khai xuân mở nước.  

Có thể nói, việc phụng thờ Lý Nam Đế đã tiếp tục lưu truyền những trang sử 

vẻ vang, hào hùng của cha ông trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý 

“uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước tạo nên sự cố kết cộng 

đồng bền vững, hình thành và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa cộng đồng góp phần 

tạo nên sự phong phú, đa dạng cho bức tranh tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam.  
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Chƣơng 4 

XU HƢỚNG PHỤNG THỜ LÝ NAM ĐẾ TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY 

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

4.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc phụng thờ Lý Nam Đế hiện nay 

4.1.1. Những thay đổi trong đường lối, chính sách về văn hóa và tôn giáo, 

tín ngưỡng ở Việt Nam  

4.1.1.1.Chính sách văn hóa với sự phục hưng văn hóa truyền thống 

Bước vào thế kỷ XXI, Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng kể 

trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa. Đi cùng với tinh thần đổi mới tư duy trong 

xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, việc đổi mới tư duy để xây dựng và hoàn 

thiện văn hóa xã hội cũng được Đảng và Nhà nước ta định hướng rõ ràng. Phát triển 

văn hóa được xem là nhiệm vụ song hành cùng phát triển kinh tế - xã hội “Phát triển 

văn hóa là một yếu tố khách quan của sự vận động của lĩnh vực văn hóa nhằm đem 

tới sự biến đổi giá trị và hệ giá trị nhằm vươn tới cái đẹp hơn cho cuộc sống của con 

người” [154]. Điều này được thể hiện thông qua các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản 

tại các kỳ đại hội với chính sách văn hóa cụ thể. Trong đó nghị quyết Trung ương 5 

(khóa VIII) được xem là sự mở đầu cho việc hoàn thiện các chính sách văn hóa với 

nhiều thay đổi kể từ sau năm 1986. Sự thay đổi này đã tác động tới quá trình xây 

dựng, phát triển văn hóa và tạo nên những biến đổi của văn hóa Việt Nam thập kỷ 

đầu thế kỷ XXI. Theo Nghị quyết “Phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa 

nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức 

độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa 

văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã 

hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, 

vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống 

tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự 

nghiệp CNH, HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 

tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” [155]. 
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Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001), nhiệm vụ Xây dựng văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Và đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X 

(2006), lần thứ XI (2011) nhiệm vụ này càng được nhấn mạnh: văn hóa phải gắn kết 

chặt chẽ hơn nữa với sự phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt 

Nam; bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập 

kinh tế quốc tế…Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm và đầu tư 

cho sự nghiệp phát triển văn hóa với sự đầu tư ngân sách cho văn hóa ngày một cao 

hơn. Cụ thể là “Nếu như trước năm 2000, ngân sách đầu tư cho văn hóa chỉ đạt 0.8 - 

0,9% so với tổng chi thường xuyên, thì năm 2006 là 1, 51% và năm 2007 là 1,53%, 

hướng tới 2010 sẽ đạt được 1,8% tổng chi ngân sách nhà nước” [121, tr.32]. 

Đặc biệt một trong những mục tiêu quan trọng được đặt lên hàng đầu trong các 

chính sách văn hóa là sự phục hưng văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống hay di 

sản văn hóa dân tộc được xác định là “tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt 

lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa” [114, 

tr.20]. “Sự phục hưng văn hóa truyền thống đã làm sống dậy tiềm năng to lớn góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới phù hợp với công cuộc CNH, HĐH ở Việt 

Nam” [140, tr.67]. Chính vì vậy, trong hơn thập kỷ qua, với sự nỗ lực của Đảng và Nhà 

nước, của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhiều giá trị văn hóa truyền 

thống được phục hồi sau một thời gian dài bị ẩn chìm, mai một trong những năm tháng 

chiến tranh hay bị phá bỏ bởi những quan niệm, định kiến, nhận thức sai lầm. Các di 

tích lịch sử văn hóa được công nhận, nhiều lễ hội truyền thống, các trò chơi, trò diễn 

dân gian, phong tục tập quán… được phục hồi và phát triển rộng khắp trong cả nước 

góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa mới ở nước ta trên 

cơ sở kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Tất cả những điều trên đã tạo ra một động thái tích cực trong hoạt động văn 

hóa của các địa phương. Tại các làng thờ Lý Nam Đế sau một thời gian dài bị gián 

đoạn do chiến tranh, nhiều di tích lễ hội bị mai một thì nay có cơ hội được phục hồi 
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và phát triển. Người dân đã và đang tích cực, chủ động trong quá trình bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.  

4.1.1.2. Chính sách về tôn giáo, tín ngưỡng thời kỳ đổi mới 

Thời kỳ trước năm 1986 vì những lý do khách quan, chủ quan (do chiến 

tranh, quan điểm khác nhau...) vấn đề tín ngưỡng tôn giáo được nhìn nhận phiến 

diện, một chiều, bị cấm đoán và kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng từ sau thời kỳ đổi 

mới (1986) trong vòng ba mươi năm trở lại đây Đảng và Nhà nước ta đã có những 

thay đổi trong tư duy lý luận, đường lối và chính sách với những quan điểm mới về 

tôn giáo tín ngưỡng: tự do theo hoặc không theo một tôn giáo tín ngưỡng nào, tôn 

giáo tín ngưỡng còn tồn tại lâu dài, là nhu cầu của một bộ phận quần chúng nhân 

dân, có giá trị văn hóa, đạo đức... Những quan điểm, chủ trương đó được thể hiện 

cụ thể sinh động trong hàng loạt các văn bản pháp lý. Đó là sự ra đời của Nghị 

quyết 24 - NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ chính trị khóa VI Về tăng cường công 

tác tôn giáo trong tình hình mới, được coi là dấu mốc mở đầu cho sự thay đổi mang 

tính đột phá về nhận thức, quan điểm về tôn giáo và những đổi mới về chủ trương 

chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Sau đó là hàng loạt các văn 

kiện, văn bản khác như Chỉ thị 37 - CT/TW ngày 2/7/1998 của Bộ chính trị Về công 

tác tôn giáo trong tình hình mới, Nghị quyết 25 (12/3/2003) Về công tác tôn giáo, 

và đặc biệt là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (7/2004), Nghị định 22/CP của chính 

phủ ban hành vào 1/3/2005 ... đã tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ trong chính sách tôn 

giáo ở nước ta trong nhiều thập kỷ qua. Nội dung đổi mới tập trung ở nhận thức mới 

về tôn giáo, phương hướng và quan điểm mới về công tác tôn giáo. Nghị quyết 24 

khẳng định “tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân”; “tôn giáo 

là một vấn đề còn tồn tại lâu dài”; “đạo được tôn giáo có nhiều điều phù hợp với 

công cuộc xây dựng xã hội mới” [150, tr.313]. Hay trong Nghị quyết 25 chỉ rõ “Tín 

ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại 

cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta” [150, tr.313]. 

Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu văn hóa đã nhận thức được rằng sinh hoạt 

tâm linh tín ngưỡng không chỉ là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh 
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thần của đại bộ phận nhân dân mà đây chính là thành tố văn hóa quan trọng giúp 

hiểu tâm hồn, tình cảm, bản sắc văn hóa dân tộc. Tất cả những thay đổi trên đã tạo 

nên một bầu không khí xã hội mới với sự cởi mở, tự do hơn trong đời sống văn hóa 

tâm linh góp phần tạo nên động lực để các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta 

hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. 

4.1.2. Những thay đổi về kinh tế - văn hóa – xã hội 

Trước đây, vùng châu thổ Bắc Bộ có cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, cụ thể là: 

nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn, trong khi đó công nghiệp - xây dựng, dịch vụ 

chiếm tỷ lệ nhỏ. Sự bất hợp lý này được thể hiện trong nội bộ từng ngành: trong nông 

nghiệp lúa nước chiếm tỷ trọng lớn (độc canh), cây công nghiệp, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản tỷ trọng nhỏ; trong công nghiệp các ngành công nghiệp hàm lượng kỹ 

thuật thấp chiếm ưu thế, dịch vụ chưa phát triển nên vùng chưa khai thác được các 

thế mạnh sẵn có của mình. Trong khi đó đây là vùng chịu sức ép nặng nề nhất của 

dân số (dân số đông, tăng nhanh) nên cơ cấu kinh tế trên không đáp ứng được nhu 

cầu của vùng cả về sản xuất, đời sống hiện tại cũng như tương lai. Chính vì vậy, vùng 

châu thổ Bắc Bộ phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH 

nhằm khai thác các thế mạnh vốn có một cách có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế 

xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Từ khi thực hiện đổi mới, cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ đã có sự thay đổi đáng 

kể trong phát triển kinh tế xã hội. Một cơ cấu kinh tế hợp lý dần dần được hình thành 

và phát triển. Với vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước, đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất lương thực thực phẩm thứ hai 

cả nước sau đồng bằng sông Cửu Long. Nó vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa 

cung cấp hàng xuất khẩu. Vùng cũng đã phát triển mạnh, tăng tỷ trọng và sản lượng 

công nghiệp, dịch vụ. Riêng đồng bằng sông Hồng năm 1996 đã chiếm 17,1%, trung 

du miền núi phía bắc chiếm 6,9% sản lượng công nghiệp trong cả nước. Đến năm 

2005 đồng bằng sông Hồng chiếm 19,7%, trung du miền núi phía bắc chiếm 4,6% 

sản lượng công nghiệp trong cả nước [117, tr.128]. Có thể nói, đây là nơi có mức độ 

tập trung công nghiệp cao nhất cả nước với nhiều trung tâm công nghiệp cũ và mới 

với nhiều ngành nghề, kể cả các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao. 
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Trung tâm công nghiệp lớn nhất là Hà Nội. Từ Hà Nội công nghiệp tỏa đi sáu hướng, 

mỗi hướng có một số ngành chuyên môn hóa khác nhau. Như vậy, có thể thấy rằng, 

nhờ xây dựng được một cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý mà vùng châu thổ Bắc Bộ đã 

dần dần khai thác được các thế mạnh vốn có của vùng (về dân cư, tự nhiên, xã hội 

đưa vào sản xuất). Nhờ vậy, vùng đã đạt được những thành tựu lớn về cả kinh tế và 

nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa mọi mặt của nhân dân.  

Quá trình ĐTH ở đây được đẩy mạnh với sự phát triển các đô thị mới, sự mở 

rộng các đô thị cũ, sự tăng lên dân số của các đô thị thông qua sự thu hút lao độn

. Chính vì vậy, nó đã có tác động 

mạnh mẽ đến sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội theo hai chiều hướng tích cực 

và tiêu cực. Trước hết, quá trình ĐTH đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát 

triển kinh tế. Năm 2005, khu đô thị đóng góp: 70,4% GDP cả nước, 84% GDP công 

nghiệp xây dựng, 87% GDP dịch vụ, 80% ngân sách nhà nước [117, tr.79]. Các đô 

thị trở thành nơi tiêu thụ sản phẩm lớn và đa dạng, nơi sử dụng lực lượng lao động 

có kỹ thuật cao với số lượng đông đảo, có cơ sở vật chất kinh tế hiện đại, có sức hút 

đối với đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế,tạo ra 

nhiều công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Quá trình ĐTH đã khiến 

cho một lượng lớn cư dân nông thôn trở thành cư dân thành thị, tạo sự chuyển dịch 

lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, xây dựng- dịch vụ, từ 

khu vực nông thôn sang khu vực đô thị (nhất là khu công nghiệp tập trung). Tuy 

nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức cho đời sống kinh tế xã hội. Trước 

hết là đối với người dân các vùng nông thôn được ĐTH: họ được đền bù tiền đất đai 

nhưng không sản xuất vì thiếu đất, người lao động thiếu việc làm. Nhà nước chưa 

thực hiện việc đào tạo nghề cho người lao động, nhất là những người trong độ tuổi 

lao động hay mới bước vào tuổi lao động; chưa xây dựng được một cơ cấu kinh tế 

hợp lý để sử dụng nguồn lao động tại chỗ, nhất là lao động vốn có của nông nghiệp; 

vấn đề bảo vệ môi trường ở nông thôn; nảy sinh các tệ nạn xã hội bởi một bộ phận 

không nhỏ thanh niên không có việc làm trong độ tuổi người lao động sa vào các tệ 

nạn, ma túy, mại dâm… Sau đó là thành phần dân cư đô thị không cơ bản tăng, cơ 
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sở hạ tầng yếu kém không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống gây khó khăn 

về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, bảo vệ môi trường... 

Có thể thấy rằng quá trình ĐTH đã đem đến nhiều đổi thay trong đời sống 

kinh tế - xã hội của nước ta. Người Việt Nam nay không còn khép kín trong một môi 

trường kinh tế nông nghiệp thuần túy mà đã bung tỏa, kiếm tìm và khẳng định bản 

thân trong một môi trường kinh tế mới với sự đa dạng các ngành nghề. Kinh tế phát 

triển đã nâng cao mức sống của người dân cũng như nâng cao đời sống văn hóa, nhất 

là văn hóa tinh thần - văn hóa tâm linh và đã nảy sinh nhiều nhu cầu mới. Biểu hiện là 

sự phục hồi của nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo truyền thống và sự xuất hiện 

những hiện tượng “tôn giáo mới”. Và do đó đời sống tâm linh trở nên sôi động hơn 

trước, các thực hành tín ngưỡng được thực hiện cầu kỳ, chu đáo hơn theo quan niệm 

“phú quý sinh lễ nghĩa”, nhiều cơ sở thờ tự được trùng tu, tôn tạo và xây mới. 

Trước thời kỳ đổi mới, đời sống của người dân còn khá giản đơn và mộc mạc. 

Họ mới chỉ biết đến thần của làng mình theo tâm lý tự tôn làng xã “Trống làng nào 

làng ấy đánh. Thánh làng nào làng ấy thờ”. Họ đến lễ Thánh với lòng thành tâm và 

mong muốn được mưa thuận gió hòa, cầu mong sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình và 

cộng đồng. Nhưng ngày nay đổi mới kinh tế đã vạch ra nhiều con đường tìm kiếm 

sinh kế khác nhau, đem đến nhiều vận may lẫn cả rủi ro cho mọi tầng lớp xã hội. Nền 

kinh tế nông nghiệp cổ truyền thiên về tự cung tự cấp chuyển sang phát triển kinh tế 

hàng hóa nhiều thành phần được vận hành theo cơ chế thị trường đã tạo ra sự cạnh 

tranh gay gắt trong quá trình phát triển, sự phân hóa giàu - nghèo với khoảng cách 

ngày càng rộng cùng áp lực của quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa… làm cho cuộc 

sống của nhiều người dân quen với sự thong thả, chậm rãi của xã hội nông nghiệp 

hoặc do không có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp cảm thấy chơi vơi, bất ổn trong 

cuộc sống thực tại. Ngay cả những người được xem là có thể thích ứng với cuộc sống 

mới cũng chịu sự tác động của sự chưa ổn định, chưa chắc chắn ở một xã hội đang 

chuyển đổi. Trong bối cảnh ấy, tôn giáo tín ngưỡng được xem như một nguồn lực 

tinh thần được trông cậy. Ngoài những nhu cầu trên người ta cầu mong thần ở nhiều 

phương diện khác: làm ăn buôn bán, cầu tài lộc, công danh… Cũng bởi vậy mà nếu 

trước đây đình đền chỉ được mở cửa vào những dịp lễ hội, những ngày sóc vọng, lễ 
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tết thì nay di tích được mở cửa hàng ngày nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Các 

di tích thờ cúng không chỉ điểm đến cầu mong ước nguyện của người dân trong làng 

mà còn thu hút người làng lân cận và du khách thập phương ở nhiều nơi khác. Ví dụ 

đền Giang Xá (Hoài Đức) được coi là nơi thờ chính đức vua tiền Lý Nam Đế. Hiện 

nay ngôi đền là nơi linh thiêng, chốn đi lễ của nhiều người dân trong làng, người dân 

các làng Lưu Xá, Cao Trung, Cao Thượng, Sơn Đồng… và cả những du khách thập 

phương đến từ các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Hải Phòng. 

4.2. Xu hƣớng vận động và biến đổi của việc phụng thờ Lý Nam Đế  

Vận động và biến đổi là qui luật tất yếu của bất cứ xã hội nào. Trong bối cảnh 

toàn cầu hóa, giao lưu văn hóa và đặc biệt là sự thay đổi của đời sống kinh tế xã hội 

như hiện nay các hiện tượng văn hóa cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nghiên cứu 

về việc phụng thờ Lý Nam Đế, NCS nhận thấy việc phụng thờ Lý Nam Đế hiện nay 

đang được phục hồi, tuy nhiên, đây không phải là sự phục hồi một cách nguyên vẹn 

những gì đã diễn ra trong quá khứ mà đã có nhiều biến đổi trên cả bình diện vật chất 

và tinh thần theo hướng “tái cấu trúc văn hóa truyền thống” [41, tr.128] nghĩa là “kế 

thừa, phục hồi các yếu tố văn hóa truyền thống có sự sáng tạo, biến đổi, sắp xếp 

lại…để phù hợp với đời sống xã hội đương đại” [41, tr.128]. Điều đó cho thấy trong 

quá khứ, hiện tại và tương lai tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế vẫn luôn tồn tại, vận động 

và biến đổi song hành cùng với những biến chuyển của đời sống xã hội và môi 

trường sản sinh ra nó gắn liền với các chủ thể văn hóa. Dựa theo cấu trúc của đời 

sống văn hóa như đã phân tích ở trên, ở phần này NCS sẽ đi vào phân tích, nhìn nhận 

một cách cụ thể về các xu hướng biến đổi của việc phụng thờ Lý Nam Đế qua 3 thành 

tố: chủ thể và nhu cầu văn hóa, hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa.  

4.2.1. Đối với chủ thể và nhu cầu văn hóa 

4.2.1.1.Số lượng, thành phần dân cư, sự chuyển đổi nghề nghiệp 

Có thể nói, chủ thể văn hóa không phải là một hàm số bất biến mà luôn luôn 

biến đổi theo thời gian. Một cộng đồng làng khép kín sau lũy tre làng với hình ảnh 

những người nông dân chân lấm tay bùn, “con trâu đi trước cái cày đi sau” đã lùi xa 

trong quá khứ. Hiện nay, dưới tác động của quá trình CNH, HĐH không gian văn 
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hóa ở các làng xã Bắc Bộ ngày càng trở thành không gian động và mở. Không gian 

ấy không đơn thuần là không gian văn hóa của một làng hay một số làng nhất định 

mà dần dung hợp dấu ấn của nhiều vùng văn hóa khác nhau. Hiện nay người dân ở 

các làng xã không còn sống khép kín co cụm trong mối quan hệ họ hàng, huyết 

thống, láng giềng như trước đây nữa mà dần chuyển sang mối quan hệ mở với sự đa 

dạng, phong phú của các thành phần dân cư khác nhau. Chính vì vậy, ngoài cư dân 

sở tại sống từ lâu đời đã có thêm thành phần dân cư từ các nơi khác đến đầu tư kinh 

doanh các ngành nghề, dịch vụ mới tại địa phương (đặc biệt ở những làng có khu 

công nghiệp xuất hiện), người đến mua đất rồi làm nhà định cư ở lại, người đến ở 

trọ làm ăn buôn bán. Thành phần cư dân sinh sống ở làng sẽ ngày càng đa dạng 

hơn, phức tạp hơn và có nhiều xáo trộn. Số lượng những người sống ở làng thường 

xuyên không ổn định bởi lượng người ra vào, tạm trú, tạm vắng, khách vãng lai đến 

rồi đi trong ngày tăng nhanh.  

Cơ cấu ngành nghề của cư dân có sự chuyển đổi sâu sắc do tác động của quá 

trình CNH, ĐTH. Ngành nghề có sự thay đổi chuyển dần từ từ nông nghiệp sang 

phi nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ. Số cư dân chuyển sang 

làm dịch vụ và làm việc tại các khu kinh tế ngày càng phát triển mạnh. Nghề nghiệp 

đã có sự phân hóa thành nhiều nhóm ngành nghề khác nhau: cư dân nông nghiệp, 

công nghiệp, cư dân chuyên về kinh doanh, buôn bán hàng hóa, các dịch vụ hàng 

tiêu dùng, nhu yếu phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí, làm hàng ăn...Hiện nay người 

dân chuyển sang làm dịch vụ buôn bán nhỏ, làm các nghề phi nông nghiệp khác, rất 

ít người làm ruộng, họ cho thuê ruộng, cho dân xã khác làm hoặc thuê người làm, 

không làm thì bỏ. Thêm vào đó là nhân dân đa phần chuyển sang làm nghề kinh 

doanh, dịch vụ, làm trong các khu công nghiệp. Một trong những ngành nghề quan 

trọng của người dân là buôn bán nhỏ. Đó có thể là các sản phẩm do chính họ làm ra 

(như bánh trái) hoặc những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày  

(các loại gia vị, hàng khô...) được lấy từ các chợ đầu mối. Ngoài việc phát triển kinh 

tế tại địa phương, nhiều thanh niên của làng cũng cố gắng đi tìm những cơ hội làm 

ăn của mình ở những vùng đất mới. Hệ quả trực tiếp và rõ nét nhất của những biến 
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đổi cơ cấu kinh tế là thu nhập bình quân theo đầu người hàng năm tăng khá nhanh, 

mức sống được nâng cao. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này ở mỗi vùng sẽ có sự khác 

nhau. Nếu so sánh giữa Hà Nội và Thái Bình là 2 địa điểm tập trung nhiều di tích 

thờ Lý Nam Đế nhất sẽ thấy rằng Hà Nội là nơi sẽ có sự biến chuyển nhanh hơn, 

mạnh hơn dưới tác động của quá trình CNH, ĐTH. Người dân nơi đây sẽ có nhiều 

cơ hội để phát triển một nền kinh tế đa thành phần, nhanh chóng cập nhật sự tiến bộ 

của khoa học kĩ thuật và mở rộng giao lưu hội nhập. Khi đời sống được nâng cao họ 

sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc làm công đức, tạo phúc cho con cháu và vì vậy việc 

chăm lo tới hoạt động tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo là một điều tất yếu. Mặt khác 

những bấp bênh, rủi ro trong làm ăn kinh tế khiến họ phải vái tứ phương, tìm kiếm 

sự hỗ trợ, sự an định tinh thần và do đó nhu cầu về tâm linh sẽ ngày càng nở rộ. 

Trong khi đó, ở Thái Bình cho đến hiện nay người dân vẫn sống trong nông thôn 

nông nghiệp, bởi quá trình ĐTH diễn ra chậm chạp và chưa xuất hiện những đô thị 

trung tâm. Mặc dù đã thực hiện quá trình CNH, HĐH nhưng quá trình này ở Thái 

Bình cơ bản là CNH, HĐH nông thôn, nông nghiệp. Vì vậy, người dân về cơ bản 

sống ổn định, hạn chế không gian di chuyển, sự phân biệt nghề nghiệp tương đối 

đơn giản và ổn định, nhu cầu tâm linh giản đơn, cũng như sự đóng góp tu bổ đình 

đền, chùa chiền và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo sẽ ở một mức độ nhất định. 

Vì vậy việc phụng thờ Lý Nam Đế có phần ít biến động hơn, phần lớn các di tích và 

lễ hội thờ Lý Nam Đế ở Thái Bình thường có quy mô nhỏ, vẫn mang nét đơn sơ, cổ 

kính, thâm nghiêm ít được trùng tu tôn tạo (miếu Hai Thôn, miếu Hương, miếu Hữu 

Lộc ở huyện Vũ Thư). Chỉ có một số ít làng di tích có quy mô lớn hơn, được làm 

mới, sửa chữa nhờ sự đóng góp của những người đi làm ăn xa, tham gia vào các dự 

án khu công nghiệp và một số ít người phát triển làm ăn kinh doanh buôn bán (đình 

làng Thượng Hộ - Vũ Thư, đình miếu Hậu Trung Hậu Tái - Đông Hưng, đình đền 

Cổ Trai - Hưng Hà). Ở đây có thể thấy rằng kinh tế là một trong những nhân tố rất 

quan trọng thúc đẩy sự biến đổi của một hiện tượng phụng thờ trên tất cả các 

phương diện. Và với việc phụng thờ Lý Nam Đế cũng không phải là một trường 

hợp ngoại lệ. Có thể nhận thấy rằng, dù ở những mức độ khác nhau nhưng các làng 
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vùng châu thổ Bắc Bộ đang có sự chuyển dịch kinh tế theo hướng từ kinh tế nông 

nghiệp cổ truyền sang kinh tế nông nghiệp hiện đại và dịch vụ. Điều đó đã đem lại 

những thay đổi không ngừng về cơ sở hạ tầng, đời sống của nhân dân đã có sự cải 

thiện rõ rệt. Có thể nói những chuyển biến trong đời sống kinh tế xã hội đã tạo ra 

hình ảnh về cộng đồng làng Bắc Bộ đa dạng về nghề nghiệp và lối sống, có sự giao 

lưu, mở cửa với thế giới bên ngoài. Xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra và 

ngày càng rõ rệt trong thời gian tiếp theo.  

4.2.1.2. Nhận thức, niềm tin của cộng đồng về Lý Nam Đế 

Trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ, Lý Nam Đế vẫn 

luôn là người anh hùng dân tộc mà người dân ngưỡng mộ, tôn thờ bởi những đóng 

góp to lớn của Ông đối với quốc gia cộng đồng. Có thể nói, tâm thức hướng về cội 

nguồn, truyền thống yêu nước, phong trào uống nước nhớ nguồn tri ân, tưởng nhớ 

ơn đức của những bậc khai thông mở nước, giữ nước luôn thường trực trong mỗi con 

người Việt Nam. Người Việt dù ở bất cứ đâu, trong thời đại nào cũng luôn mang 

trong mình truyền thống văn hóa đạo lý tốt đẹp đó của dân tộc. Bởi thế mà sự trở về 

với cội nguồn, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, người anh hùng cứu nước như 

một sự đền đáp, tri ân các bậc tiền nhân đồng thời như một cách để tiếp thêm nội lực 

giúp họ vững bước trong những chặng đường tiếp theo của cuộc sống. 

Bên cạnh đó, Lý Nam Đế vẫn luôn là vị thần/thánh đáp ứng được nhu cầu tâm 

linh của họ trước những đổi thay của đời sống xã hội. Người dân vẫn luôn có niềm tin 

vào sự linh thiêng của Lý Nam Đế. Bằng chứng là ở các làng thờ Lý Nam Đế hiện nay 

vẫn dành một không gian tâm linh đặc biệt thờ cúng Ông; vẫn lưu truyền những truyền 

thuyết dân gian; vẫn duy trì các công việc tế lễ, tổ chức lễ hội hàng năm. Từ niềm tin 

thiêng liêng về sự phù trợ của Lý Nam Đế, ngày nay càng nhiều người đến lễ tại các di 

tích thờ Lý Nam Đế, đặc biệt là những dịp lễ hội. Lễ hội thờ Lý Nam Đế ngày càng thu 

hút đông đảo người tham gia từ nhiều địa phương khác nhau với sự đa dạng về ngành 

nghề. Không chỉ trong các dịp lễ hội những dịp khác trong năm như đầu năm, cuối 

năm, những ngày lễ liên quan đến đức Thánh, khi gia đình, cá nhân có việc, ngày rằm, 

mồng một… người dân cũng ra lễ tại di tích. Điều đó phản ánh sức lan tỏa của hiện 
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tượng văn hóa này, khẳng định vai trò của Lý Nam Đế trong đời sống tinh thần của cư 

dân vùng Bắc Bộ. Sự ảnh hưởng này sẽ còn tiếp tục trong những chủ thể văn hóa mới 

trong tương lai bởi cho dù ở thời điểm nào thì con người cũng luôn luôn cần chỗ dựa 

về mặt tinh thần, vẫn cần sự trợ giúp từ Ông.  

Tuy nhiên, bên cạnh những người đến với các di tích thờ Lý Nam Đế bằng niềm 

tin thiêng liêng vào sự hiện diện và sự phù hộ của Ông, bằng niềm tôn kính, tưởng nhớ 

tới công lao của người anh hùng dân tộc, người con yêu thương của làng (Lý Nam Đế) 

thì không ít người, nhất là lớp trẻ coi đó như một dịp để vui chơi nhiều hơn là chú ý tới 

chiều sâu tâm linh và ý nghĩa của việc phụng thờ. Nhiều người đến với lễ hội nhằm 

thỏa mãn sự tò mò hơn là thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Một số khác hoàn toàn thờ ơ với 

những gì đang diễn ra trong lễ hội. Qua đây có thể thấy tính thiêng liêng của hội làng 

xưa giờ đã bị giảm đi đáng kể. Trong khi đó sự trần tục và những biểu hiện của cuộc 

sống đời thường đang ngày một thâm nhập sâu vào lễ hội. Đó cũng là một trong những 

xu hướng đang diễn ra trong rất nhiều lễ hội hiện nay. Bên cạnh đó, niềm tin có phần 

lay chuyển ở một bộ phận nhất định  khi ngày càng xuất hiện nhiều các vị thần/thánh 

linh thiêng hơn và với quan niệm bụt chùa nhà không thiêng họ tìm đến Bà Chúa Kho, 

Đức Thánh Trần ...những người mà họ tin rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng 

của họ trong nền kinh tế thị trường đầy bất trắc như hiện nay. 

4.2.1.3. Nhu cầu văn hóa tín ngưỡng 

Trong lịch sử cũng như hiện nay và tương lai tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế luôn 

vận động và phát triển. Bởi cộng đồng cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ sẽ tiếp tục có 

nhiều biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hóa với những nhu cầu văn hóa mới. Chính 

vì vậy, để đáp ứng nhu cầu văn  hóa mới chắc chắn người dân sẽ khoác lên cho nhân 

vật phụng thờ của mình những chức năng, vai trò mới. Thực tế đã chứng minh Lý Nam 

Đế từ một nhân vật lịch sử đã trở thành nhân vật văn hóa tín ngưỡng/ vị thần bảo trợ 

sinh mệnh, phù trợ sức khỏe, mùa màng tươi tốt cho đời sống của cư dân nông nghiệp 

và hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế đa thành phần Ông trở thành vị thần đa năng 

hơn với sự hiện diện trong vai trò vị thần giúp cho con người hiện tại những ước mong 

về tài lộc, buôn bán, công danh sự nghiệp… Kết quả điều tra cho thấy dường như trong 
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cuộc sống hôm nay con người cần hơn, gửi gắm nhiều hơn ở vị thần của mình những 

ước muốn cho cuộc sống thực tại, xu hướng thực dụng hóa Thánh, Thần như một lực  

lượng ban phát. Ý nguyện cầu phúc, cầu lộc, cầu bình an khá phổ biến và là động thái 

quan trọng của hoạt động tín ngưỡng. Điều đó một mặt phản ánh một hiện thực xã hội 

mà chính họ đang phải trải qua. Đó là sự căng thẳng do nhịp sống của nền sản xuất có 

tính chuyên môn hóa cao, những may rủi trong công việc làm ăn, những bất trắc trong 

đời sống thị trường với những tai nạn giao thông, vấn đề ô nhiễm môi trường, bệnh 

tật…Trong bối cảnh đó, họ đã xem Lý Nam Đế như một vị thần linh, một đấng siêu 

nhiêu, một nguồn lực tinh thần mà họ trông cậy. Sự tích cực tham gia vào các lễ hội 

của người dân hiện nay ở các làng xã ngoài niềm tin vào sự linh thiêng của vị thần 

được thờ còn cho thấy mong muốn được giải tỏa, được thư giãn, tìm kiếm sự an ủi, 

chia sẻ và sự an định tinh thần. Mặt khác, sự thay đổi trong ước muốn của con người 

hiện nay khi mà họ chú trọng nhiều hơn đến công danh, sự nghiệp, sự thăng quan tiến 

chức khẳng định sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đồng thời cũng cho thấy khao khát 

có được một chỗ đứng trong xã hội. Và trong tương lai những chủ thể văn hóa mới với 

nhu cầu mới lại đem đến cho Ông những chức năng mới phù hợp với nguyện vọng, 

mong muốn của con người trong thời đại mới.  

4.2.1.4.Điều chỉnh hành vi ứng xử, khẳng định phẩm chất và hoàn thiện 

bản thân  

Trên cơ sở tôn vinh, phụng thờ Lý Nam Đế người dân vùng châu thổ Bắc Bộ đã 

cùng nhau xây dựng hệ thống chuẩn mực, quy tắc nhằm giáo dục, điều chỉnh hành vi 

con người. Từ những câu chuyện truyền thuyết liên quan đến Lý Nam Đế, nhiều làng 

thờ Ông đã đưa ra những kiêng kị nhằm tránh phạm húy: không dùng từ Bí trong mọi 

trường hợp, không được nuôi trâu trắng, không được màu quần áo màu đỏ tía và vàng, 

phải xướng tên lễ vật khi cúng tế…với những hình thức xử phạt nếu vi phạm. Tuy 

nhiên, những kiêng kị đó giờ đây không được thực hiện một cách nghiêm chỉnh như 

xưa và đã có phần nới lỏng hơn. Nếu người nào đó nếu có vi phạm thì cũng chỉ bị nhắc 

nhở. Điều đó dẫn đến sự tùy tiện, bất tuân tư lệnh trong lời nói, hành động của những 

người tham gia lễ hội, những người đi xem lễ hội đã làm giảm đi tính thiêng liêng, vẻ 
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trang nghiêm của lễ hội. Vì vậy nên có người trong ban Khánh tiết trong khi đang làm 

việc nhà Thánh vẫn ngang nhiên hút thuốc. Trong khi đám rước được tiến hành, các 

hàng đô vẫn chạy ngược chạy xuôi hay nói chuyện, bàn tán sôi nổi. Những người đến 

tham gia lễ hội cười đùa, trò chuyện vui vẻ, trêu ghẹo nhau, trêu ghẹo những người 

trong đám rước. Đó là trang phục thiếu nghiêm túc của những người tham gia phục vụ 

lễ hội. Trong đoàn rước có quá nhiều trang phục hiện đại, những chiếc áo sơ mi hay 

những đôi giày da, giày thể thao được vận cùng với những bộ áo truyền thống không 

mấy ăn khớp, nhiều người ăn mặc khá xộc xệch và tỏ ra thiếu nghiêm túc. Xu hướng 

này có lẽ sẽ được tiếp diễn trong tương lai bởi lẽ con người ngày nay dường như tự do 

hơn trong ý thức và hành động, có phần đề cao cái tôi cá nhân, sự bình quyền…Vì vậy, 

tính áp chế của cộng đồng có phần nào đã giảm xuống. 

Trước đây, được tham gia và trở thành một thành viên trong ban tổ chức lễ hội 

làng, được phân công làm việc của nhà Thánh là niềm vinh dự của bản thân người đó 

và niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Bởi đó như một dịp họ được khẳng định phẩm 

chất, uy tín trước cộng đồng. Chính vì vậy, gia đình nào có con cháu tham gia vào đội 

rước Thánh rất vui mừng, hãnh diện với bạn bè, hàng xóm láng giềng. Gia đình tự 

chuẩn bị sắm sửa quần áo, khăn lụa đỏ để cho con cháu đi phục vụ nhà Thánh. Hay nhà 

nào được phân làm cỗ thì che rạp mời nhân dân đến làm cùng và vinh hạnh thông báo 

rằng “ Lạy thánh lạy nhà quan năm nay vợ chồng nhà em được nâng lễ mời các bác 

ông bà tới làm giúp nhà em”. Nội tộc thân tình phải đến chơi trước nửa tháng hỏi han 

để có sự trợ giúp về kinh tế để lo chu toàn cho việc thánh. Tất cả đều hoàn toàn tự 

nguyện với tinh thần, trách nhiệm cao. Nhưng một thực tế hiện nay là có nhiều người 

tham gia nhưng họ không toàn tâm, toàn ý hoặc họ có thể sẵn sàng từ chối do bận việc 

cá nhân hoặc vì một lý do nào đó. Giờ đây đối với họ việc nhà Thánh không còn là môi 

trường duy nhất để khẳng định phẩm chất và hoàn thiện bản thân. Đôi khi lợi ích kinh 

tế, tính thực dụng của con người được đặt cao hơn hết. Đồng tiền đã bắt đầu len lỏi và 

chi phối ngay cả tới những người làm việc nhà Thánh với sự trả công rõ ràng:  

“Giờ đi tế mấy triệu, phường kèn, trống, bát âm, mấy ông bộ lễ lăng nhăng cũng 

thế. Tức là tiêu pha bạt mạng không ra gì mấy năm nay. Dùng công đức của dân 

để chi tiêu vào việc trả công. Nó nguy hại ở chỗ nó mất tính phong tục, mất tính 
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tôn phụng nhà thánh, đi làm thuê chứ không có cái gì nữa cả. Sau này một vài năm 

sẽ trở thành cái lệ” (TLPV, tháng 2/2015).  

Có thể thấy rằng, tính thực dụng hơn của con người đương đại làm giảm đi 

tính chất linh thiêng của các nghi lễ truyền thống và nét đẹp văn hóa của cha ông. 

4.2.2. Đối với các hoạt động văn hóa 

Việc phụng thờ Lý Nam Đế đã tạo ra đời sống văn hóa tinh thần phong phú 

cho người dân vùng châu thổ Bắc Bộ với rất nhiều hoạt động: hoạt động sáng tạo, 

hưởng thụ văn hóa, lưu giữ và bảo tồn; giáo dục và truyền bá; giao lưu và gắn kết 

cộng đồng. Các hoạt động văn hóa đa dạng kể trên đã phản ánh nhu cầu văn hóa, 

tâm lý cởi mở của người dân và mong muốn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền 

thống. Trong đời sống đương đại dưới ảnh hưởng ngày càng mạnh của quá trình 

ĐTH, điều kiện sống và mức sống của con người được nâng cao sẽ là tiền đề quan 

trọng phát triển các hoạt động tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế trở nên đa dạng và phong 

phú hơn, thúc đẩy theo hướng xã hội hóa, đề cao ý thức dân chủ, bổ sung, cải biên 

và đưa thêm nhiều yếu tố văn hóa mới.  

4.2.2.1. Hoạt động sáng tạo truyền thống 

Trên nền tảng mức sống được gia tăng, không gian thờ cúng được mở rộng, 

tôn tạo, quy mô của các nghi lễ được mở rộng, thể hiện ở số lượng người tham gia 

cũng như các chi phí cho từng nghi lễ, sự gia nhập của những nghi lễ mới, sự sáng 

tạo trong cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành lễ hội. Điều này một mặt phản ánh 

đời sống kinh tế được cải thiện, mặt khác phản ánh sự sáng tạo của những chủ thể 

văn hóa mới nhằm đáp ứng nhu cầu của mình.   

- Mở rộng, tôn tạo không gian di tích và điện thờ 

Sự thay đổi trong đời sống kinh tế, xã hội đã tạo điều kiện cho con người có 

điều kiện tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa. Trong đó, những việc làm 

công đức, đóng góp công sức và tiền của vào xây dựng, tôn tạo di tích luôn được 

người dân ở các làng xã thờ Lý Nam Đế hưởng ứng. Với hỗ trợ kinh phí từ Nhà 

nước và công đức của người dân, nhiều di tích thờ Lý Nam Đế đã được trùng tu, tôn 

tạo và xây thêm nhiều hạng mục kiến trúc mới đáp ứng nhu cầu của người dân hiện 

nay (đình làng Đại Tự, Giang Xá, huyện Hoài Đức Hà Nội, đình làng Thượng Hộ 
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huyện Vũ Thư, Thái Bình…). Có thể nói, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế với sự ra 

đời phát triển của các ngành nghề dịch vụ, các khu công nghiệp tạo điều kiện 

công ăn việc làm, giúp cho mức sống của người dân được nâng cao. Đó là cơ sở 

cho việc làm công đức, cúng tiến vào đình đền góp phần tôn tạo, tu bổ di tích 

đồng thời đó như một việc làm thường xuyên để họ có được sự an tâm tinh thần, 

sự hỗ trợ từ Lý Nam Đế. Đây có lẽ cũng sẽ là xu hướng tiếp tục trong tương lai 

khi đời sống ngày càng được nâng cao và cải thiện, con người luôn cần một điểm 

tựa tinh thần trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.  

-  Sáng tạo trong thực hành tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế 

Hiện nay, bên cạnh việc rút  ngắn thời gian tổ chức lễ hội cho phù hợp với nhịp 

sống công nghiệp, việc thực hành tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế đã được giản lược một số 

nghi thức, nghi lễ. Cụ Giang Văn Thăng làng Giang Xá cho NCS biết:  

“Lễ hội ngày nay được thực hiện đơn giản hơn, nhiều nghi lễ đã bị giản lược. 

Ví dụ trước đây làng có một hội Tư văn làm nhiệm vụ tả văn cho các tuần tế 

của làng. Theo đúng phong tục của làng tất cả các ngày có tế đều phải có 

rước văn. Đây là một nghi thức rất quan trọng bởi dân  làng tin rằng, trong 

bản văn có ghi các duệ hiệu (mỹ tự) của Thánh nên trong các dịp lễ hội phải 

dùng kiệu Giá văn để rước văn ra đình. Nếu không rước văn sẽ mắc tội bất 

kính với người. Rước văn cũng phải có đầy đủ nghi trượng như khi rước 

nghinh: chiêng, trống, gươm, cờ reo, kiệu giá văn, cờ hiệu, có cờ ngũ 

phương, kèn trống, phường bát âm…Nhưng ngày nay nghi thức rước văn 

được đơn giản hóa thành đệ văn. Thực hiện lễ đệ văn chỉ là ba người của ban 

Chấp sự đến nhà Chủ văn xin đệ văn ra đình, nghi thức được tiến hành đơn 

giản, không rầm rộ, quy mô như trước bởi lẽ làng không thể huy động được 

đầy đủ nhân lực phục vụ cho đoàn rước” (Phỏng vấn cụ Giang Văn Thăng, 

làng Giang Xá, tháng 2/2015).  

Như vậy, có thể thấy rằng cuộc sống hiện đại với những công việc bận rộn 

khiến con người không thể dành toàn tâm toàn ý, thời gian và sức lực cho hoạt 

động tâm linh.  

Bên cạnh đó, công việc chuẩn bị lễ vật cũng được đơn giản hóa đi rất nhiều 

vì số lượng đồ vật phẩm đã giảm xuống, hơn nữa các hình thức dịch vụ đã phát triển 
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làm cho nhiều khâu cũng trở nên gọn nhẹ hơn trước. Lễ hội làng Đại Tự trước đây 

cỗ làng có nhiều loại bánh như bánh dầy, bánh cuốn, bánh cốm, chè kho, bánh mật 

(làm bằng bột đao, gói như tày giò), chè lam (những thứ này có thể để lâu được nên 

làm thành lương khô). Ngày nay cỗ làng đơn giản hơn, có năm mua bánh cốm mà 

không làm (do không có nhiều thời gian) số lượng bánh làm nhiều nhưng loại bánh 

ít hơn (để biếu bạn bè, họ hàng và khách). Theo lời các cụ làng Giang Xá kể lại, 

trước cải cách ruộng đất khi làng còn bát giáp, mọi việc hành lễ đều do các giáp 

đảm nhiệm. Và theo lệ làng ngày xưa lễ vật thờ phải bao gồm cả cỗ chay và cỗ mặn 

với số lượng nhiều và được chuẩn bị cầu kỳ: cỗ chay phải gồm từ 12 đến 14 loại 

bánh, cỗ mặn là 1 cân lợn (theo cân của làng, bằng khoảng 30 cân móc hàm) và 30 

cân gạo xôi. Hiện nay khi bát giáp mất đi trách nhiệm này được giao cho ban Khánh 

tiết (tổ chức tập hợp những người nam giới độ tuổi 50. Lễ vật thờ giờ chỉ là cỗ chay 

với bốn loại vật phẩm chính là bánh bác, bánh cốm, bánh dày và chè kho.  

Ngoài việc phục hồi, bảo tồn những yếu tố văn hóa đã định hình, ổn định, hiện 

nay tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế đã được bổ sung, cải biên và đưa thêm nhiều yếu tố 

văn hóa mới phù hợp với thời đại và nhu cầu mới của người dân. Đó là ở hầu hết các 

lễ hội thờ Lý Nam Đế (ở Hà Nội, Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên…) đều có phần 

khai mạc và dâng hương của cấp chính quyền trực tiếp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ 

chức lễ hội, phần dâng hương của đại biểu (đại diện các cơ quan đoàn thể, chính 

quyền các cấp, tùy thuộc vào quy mô từng lễ hội). Đây là nội dung mới đóng vai trò 

quan trọng, có tính thời đại được đan xen, du nhập vào lễ hội truyền thống. Trong lễ 

tế ngày nay, văn khấn được sử dụng bằng chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán ngày xưa 

và đọc văn khấn cũng như điều hành tế lễ được sử dụng hệ thống âm thanh loa máy 

hiện đại. Trong đoàn rước bên cạnh những đồ nghi trượng được sơn son thiếp vàng 

(đồ khí tự cổ kính), kiệu Thánh là lá cờ Tổ quốc và kiệu Bác Hồ (lễ hội làng Lưu Xá, 

Đại Tự, Giang Xá…). Kiệu Bác Hồ cũng được che một chiếc lọng, hai bên được 

trang trí thêm bốn dải lụa màu do tám thiếu nữ nâng trang trọng. Đây chính là những 

hình ảnh của một thời đại mới đã được vào lễ hội. Điều đáng chú ý là sự thâm nhập 

của nghi lễ hầu đồng trong một số lễ hội thờ Lý Nam Đế ở Thái Bình. Theo khảo sát 

của NCS hiện nay với sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ của tín ngưỡng thờ Mẫu 
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nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng và thu hút sự tham gia của người dân ở nhiều 

làng xã đã đưa thêm nghi lễ hầu đồng (tại miếu Hai Thôn, miếu Hương, Hữu Lộc (Vũ 

Thư, Thái Bình). Mặt khác, sự phát triển tràn lan của các nghi lễ hiện nay đã tạo nên 

sự hỗn loạn trong đời sống nghi lễ của người Việt Nam nói chung và cư dân các làng 

thờ Lý Nam Đế nói riêng. Mặc dù điều này chưa thực sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong 

các lễ hội thờ Lý Nam Đế nhưng thực tế sự xuất hiện của những nghi lễ mới trong 

thời gian gần đây (như nghi lễ hầu đồng tại một số lễ hội ở Thái Bình) thực sự đã thu 

hút đông đảo người tham gia hơn và hấp dẫn đối với người xem.  

 - Sáng tạo trong cơ cấu tổ chức, quản lý tín ngưỡng 

Có thể thấy rằng, hầu hết các làng thờ Lý Nam Đế hiện nay, việc giữ gìn và phát 

huy các di sản văn hóa thường là sự phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và 

người dân. Trong đó người dân là chủ thể/khách thể  nắm giữ và thực hành những hoạt 

động văn hóa. Chính quyền địa phương giữ vai trò chỉ đạo quản lý các hoạt động văn 

hóa. Bên cạnh đó là sự tham gia của các tổ chức mới trong lễ hội làng. Đã có nhiều tổ 

chức mới được thành lập thay thế cho những tổ chức trước đây (hội Đồng canh thay 

thế cho các giáp), nhiều tổ chức mới xuất hiện và tham gia vào lễ hội làng (hội Cựu 

Chiến binh, Đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ...). Trước Cách mạng tháng Tám việc tổ 

chức hội làng do các chức sắc, lý dịch cùng dân đinh trong các giáp, các phiên, các 

phường, hội tổ chức. Ngày nay, tham gia vào việc tổ chức lễ hội có sự kết hợp của 

nhiều tổ chức xã hội khác nhau trong làng: chính quyền địa phương, các đoàn thể chính 

trị, xã hội ở địa phương, hội đồng niên, hội các bà, hội đồng hương, hội dưỡng sinh, hội 

vãi già bên chùa…với những chức năng, vai trò khác nhau góp phần vào sự thành công 

của lễ hội. Đặc biệt, tham gia vào việc hỗ trợ và tổ chức lễ hội hiện nay có mặt của các 

tổ chức là các nhà tài trợ (ví dụ năm 2010 lễ hội làng Đại Tự được tổ chức quy mô lớn 

với tổng chi phí 364 triệu đồng với sự tài trợ lớn của các doanh nghiệp làm ăn trên địa 

bàn). Vì vậy, họ có tiếng nói nhất định trong lễ hội, được tham gia vào công việc tổ 

chức và đôi khi đó là dịp để quảng bá hình ảnh cho các doanh nghiệp.  

Ở các làng xã hiện nay người cao tuổi, nam giới vẫn là lực lượng nòng cốt, là 

cơ sở vững chắc để các khuôn mẫu văn hóa được trao truyền. Tuy nhiên hiện nay 
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cùng với việc nới lỏng các quy định vốn khắt khe trước đây về các sinh hoạt ở đình 

trung, lễ hội ngày nay đã tạo cơ hội và khuyến khích phụ nữ tham gia các công việc 

của làng. Từ nhiều năm trở lại đây, phụ nữ ở các làng thờ Lý Nam Đế được đến 

đình và tham gia vào lễ hội của làng. Tại lễ hội đình làng Đại Tự phụ nữ được vào 

đình làm lễ ở phía trước của đình hoặc gian ngoài của đình. Các cụ bà, nữ thanh 

niên (chưa chồng), thiếu niên cũng được tham gia nhiều đội rước như đội cờ tổ 

quốc, đội trống, đội cờ reo, đội rước kiệu thánh (hàng đô khênh kiệu cho đức thánh 

là nữ giới). Trong lễ hội làng Giang Xá, NCS nhận thấy có sự tham gia của các 

hàng đô nữ. Số lượng hàng đô nữ tuy không nhiều nhưng được chọn lựa rất kỹ 

càng. Họ phải là những gái lịch, chưa có chồng, ông bà bố mẹ còn đầy đủ, gia đình 

không vướng bụi. Trong đoàn rước, người ta vẫn thấy những vãi già trong màu áo 

nâu sòng lặng lẽ đi sau kiệu Thánh, hay trên sân đình các vãi bà ngồi góc bên phải 

chăm chú dõi theo các chầu tế. Ban lễ tân phục vụ cho lễ hội (đón tiếp đại biểu) đều 

do phụ nữ đảm nhận. Tất cả điều đó cho thấy một tinh thần dân chủ, bình quyền 

nam nữ của thời đại mới đã được đưa vào hệ thống nghi lễ ở làng. Đồng thời phản 

ánh những thay đổi quan trọng trong hệ tư tưởng và cơ cấu xã hội Việt Nam. 

Lễ hội với sự tham gia của nhiều cá nhân, nhiều tổ chức xã hội một mặt đã 

tạo nên tinh thần đoàn kết, sự cố kết cộng đồng nhưng đằng sau nó cũng đã ngầm 

ẩn những mâu thuẫn, xung đột, va chạm giữa các cá nhân với cá nhân, giữa cá 

nhân với các tổ chức. Trên thực tế, các xung đột trên xét cho cùng chính là sự 

mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ, giữa cái thiêng và cái trần tục, giữa việc bảo 

lưu và việc cải tiến. Vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta có thể dung hòa được các 

mối quan hệ xã hội phức tạp đó để lễ hội thực sự là môi trường để con người 

cùng nhau hưởng thụ, thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mình. 

4.2.2.2. Hoạt động hưởng thụ văn hóa  

Sự thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội đã tạo cơ hội cho người dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ vươn lên trở thành những công dân mới (từ cư dân nông thôn trở 

thành cư dân đô thị) với sự nâng cao hơn về đời sống vật chất và tinh thần. Chính vì 

vậy, những nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng được gia tăng nhưng ngày nay 
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nhu cầu này không đơn giản là sự hưởng thụ mà kèm theo đó là mục đích nhu cầu 

đòi hỏi. Tại các di tích thờ Lý Nam Đế ngày càng thu hút đông đảo cư dân trong 

làng, ngoài làng, ở các địa phương, vùng miền khác đến cúng lễ và tham dự lễ hội. 

Mức độ thực hành tín ngưỡng của cư dân có xu hướng tăng lên. Trước đây chủ yếu 

diễn ra vào các dịp lễ, tết nay diễn ra nhiều lần trong năm và được thực hiện thường 

xuyên vào các dịp sóc vọng hàng tháng, vào dịp đầu năm cuối năm hay khi gia đình 

có việc quan trọng (cưới xin, thi cử, mở cửa hàng...) với nhiều mục đích khác nhau. 

Người đi lễ mua sắm lễ vật cầu kỳ, phong phú, đa dạng hơn cho thấy một đời sống 

vật chất dư dả, sung túc hơn so với trước kia.  

Bên cạnh đó, một điều có thể dễ nhận thấy hiện nay là dưới tác động của nền 

kinh tế thị trường, nhiều người đến với lễ hội với tâm lý “thực dụng”, thương mại hóa 

đã bắt đầu len lỏi vào trong những hoạt động thiêng liêng của việc phụng thờ đức 

Thánh. Điều này được thể hiện trong sự cẩn thận, chu đáo trong lễ vật dâng cúng, việc 

làm công đức, sự tham gia vào lễ hội. Đối với người đi lễ, việc chuẩn bị lễ vật dâng 

cúng là một việc rất quan trọng. Trước đây khi đời sống kinh tế còn vất vả người ta đến 

với Đức Thánh cốt ở cái tâm, ở lòng thành, do đó, lễ vật thường đơn giản. Ngày nay 

khi mức sống được nâng cao cùng với quan niệm “phú quý sinh lễ nghĩa” và có phần 

thực dụng cho rằng lễ vật càng nhiều, càng giá trị thì sẽ tỷ lệ thuận với sự phù hộ của 

các vị thần, thế nên đồ dâng cúng đa dạng, phong phú hơn. Thống kê các mâm lễ vật 

sau đây của người đến cúng lễ tại các di tích thờ Lý Nam Đế sẽ cho biết rõ sự thay đổi 

của lễ vật so với trước kia. Người đến lễ Đức Thánh hiện nay thường dâng cúng 

hương, hoa, trái cây chiếm tỷ lệ cao nhất là (87,77%), tiếp đó là đồ lễ chay (66,95%), 

có những gia đình cả đồ lễ chay và lễ mặn (54,00%), sau đó là tiền cúng (52,54%), 

vàng mã, sớ (31,14%), các loại bánh đặc trưng (39,59%) và một số đồ khác (1,74%). 

Thông qua lễ vật dâng cúng hiện nay đã cho thấy tính vụ lợi đang nhen nhóm thông 

qua cái ý nghĩa về việc cứ phải chuẩn bị lễ dâng cúng nhiều, tổ chức linh đình thì lễ 

mới trọng, thần thánh mới linh  nghiệm, mới phù hộ độ trì cho con người. 

Xu hướng công đức vào đình, đền, chùa các khoản tiền và hiện vật quy ra 

tiền có giá trị ngày càng gia tăng cho thấy mức sống của người dân ngày càng nâng 
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cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Người ta tin 

rằng càng cung tiến vào đó nhiều tiền của thì thần, thánh sẽ thấu được điều mà họ 

cầu xin. Việc làm công đức này trước đây được thực hiện dưới nhiều hình thức: góp 

của (ruộng/đất, tiền bạc), góp sức (trí tuệ, tham gia lao động/xây dựng), góp vật 

(dâng đồ thờ cúng). Hiện nay, người đi lễ hầu như ai cũng đóng góp công đức, trong 

đó tiền là chủ yếu, dù ít hay nhiều (57,26%), sau đó là hiện vật (25,15%) và sức lao 

động chỉ có 17,57 %. Như vậy, có thể thấy rằng, với nền kinh tế thị trường thì mọi 

thứ đóng góp chủ yếu được tính bằng tiền (tiền đóng góp, hiện vật), theo đó công 

sức lao động như một hình thức công đức hiện nay đã giảm đi rất nhiều, chỉ chiếm 

17,59%. Tiền đã trở thành một dạng đồ cúng hiện đại và phổ biến (do đó người đi lễ 

không bao giờ quên việc đặt một số tiền nhất định vào các mâm lễ của mình) và 

cũng là hình thức chủ yếu trong việc làm công đức.  

4.2.2.3. Hoạt động bảo tồn văn hóa 

Trong nhiều năm qua, với ước muốn bảo tồn văn hóa truyền thống - bản sắc văn 

hóa dân tộc và củng cố gắn kết cộng đồng, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng 

tới mục tiêu khôi phục văn hóa truyền thống nhằm phát huy nó trong xây dựng nền văn 

hóa đương đại. Với tinh thần đó, lễ hội ở các vùng miền, địa phương khác nhau trong 

cả nước đã và đang được phục hồi và phát triển trong bối cảnh xã hội Việt Nam với 

nhiều biến động. Có thể thấy rằng, trong hàng ngàn lễ hội ở Việt Nam hiện nay, lễ hội 

thờ Lý Nam Đế vẫn là một lễ hội cổ truyền có từ lâu đời và luôn tồn tại tới ngày nay, 

ăn sâu trong ký ức của người dân và luôn song hành cùng lịch sử phát triển của cộng 

đồng người Việt (vùng châu thổ Bắc Bộ). Thông qua việc tổ chức lễ hội thờ Lý Nam 

Đế hàng năm là một cách để cố kết cộng đồng và giữ gìn những bản sắc văn hóa truyền 

thống. Đồng thời thông qua đó trao truyền những bài học lịch sử, những giá trị văn hóa 

cho thế hệ mai sau. Có một điều rất rõ là truyền thống văn hóa làng, quá trình hình 

thành và phát triển cũng như những giá trị văn hóa qua lễ hội thờ Lý Nam Đế đã được 

giữ gìn một cách bền vững. Người xem có thể nhìn thấy một truyền thống yêu nước, 

“uống nước nhớ nguồn, một tinh thần trọng lão, trọng nghi thức, sức mạnh của cộng 

đồng và các tổ chức đoàn thể trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; mối quan hệ 
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bền chặt, gắn bó giữa các làng xã Bắc Bộ (qua lễ giao hiếu và lệ thăm viếng lẫn nhau 

giữa các làng thờ Lý Nam Đế). Vì vậy, lễ hội thờ Lý Nam Đế luôn tồn tại và song hành 

cùng với sự đổi thay của đời sống xã hội. Điều này cho thấy ước muốn bảo tồn văn hóa 

truyền thống và củng cố gắn kết cộng đồng là một trong những cơ sở cho sự tồn tại của 

tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế trong đời sống đương đại và mai sau. Trong tương lai hoạt 

động bảo tồn vẫn được  duy trì và thực hiện tuy nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi 

lẽ một thực tế hiện nay là lớp người cao tuổi trong các làng đang ngày càng thưa 

vắng. Những người còn lại hôm nay rất ít. Hơn nữa, thời gian và tuổi tác đã dần 

khiến các cụ không còn nhớ một cách chi tiết và đầy đủ, chính xác về những 

phong tục tập quán, văn hóa truyền thống làng nữa. Trong khi đó, trong đời sống 

hiện nay đứng trước nền kinh tế thị trường đầy sôi động không ít người nhất là 

lớp trẻ kế cận đang mải miết cuốn theo vòng xoáy của quá trình CNH, HĐH 

dường như không mấy ai mặn mà với truyền thống văn hóa của cha ông.  

4.2.2.4. Hoạt động giáo dục và truyền bá văn hóa 

Công việc này đã và đang được tiến hành với nhiều hình thức khác nhau ở các 

địa phương: giáo dục trong nhà trường, học tập tại di tích, khuyến khích giới trẻ tham 

gia vào các tổ chức lễ hội làng, lưu giữ qua hiện thực đời sống (đặt tên đường, tên phố, 

tên trường học…). Ngoài ra trên cơ sở thông tin điều tra và các tư liệu đã sưu tầm được 

các nhà văn hóa địa phương đã biên soạn được một số ít các xuất bản phẩm như sách, 

băng đĩa hình, đĩa tiếng…để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, quần chúng 

nhân dân và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên loa phóng thanh 

tại các di tích và đặc biệt được truyền bá trên các mạng xã hội (trang web, facebook…). 

Tuy nhiên hoạt động này chưa được thực hiện một cách hệ thống và bài bản. Các sản 

phẩm chủ yếu mới chỉ là những ghi chép của cá nhân (chủ yếu của các cụ cao tuổi 

trong làng muốn lưu giữ văn hóa cho thế hệ mai sau), mới được lưu truyền nội bộ. Do 

đó, nó chưa thực sự hiệu quả, chưa thu hút được nhiều người quan tâm và đôi khi mới 

dừng lại ở những hoạt động thời vụ (mới chú trọng thông báo, tuyên truyền trong các 

dịp lễ hội nhằm quán triệt quan điểm, giáo dục nhận thức, ý nghĩa của lễ hội truyền  

thống), hoạt động đơn lẻ của cá nhân (qua facebook cá nhân).  
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4.2.2.5. Hoạt động giao lưu và gắn kết cộng đồng 

Việc phụng thờ Lý Nam Đế ở các làng xã Bắc Bộ có vai trò quan trọng trong 

việc gắn kết cộng đồng và tạo dựng môi trường giao lưu, cộng hưởng giữa các thành 

viên trong gia đình, dòng họ, giữa những người dân trong một cộng đồng làng xã và 

với các làng lân cận, các vùng miền khác gắn kết con người trong tổ chức làng xã bằng 

sự “cộng mệnh và cộng cảm” (chữ dùng của tác giả Ngô Đức Thịnh). Và chính tại đây 

những khuôn mẫu văn hóa truyền thống đã được duy trì và bảo tồn qua nhiều thế hệ để 

rồi được tái hiện lại một cách sinh động qua các lễ thức, các trò diễn dân gian, tục 

hèm… trong ngày hội làng. Điều đó đã đưa lại cho người dân ý thức rõ rệt về đạo lý 

“uống nước nhớ nguồn”, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa tốt đẹp từ bao 

đời nay của dân tộc ta. Đây là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần quan trọng trong 

việc củng cố, duy trì sự tồn tại của một cộng đồng làng xã bởi con người sống trong 

cùng một cộng đồng làng ngoài mối quan hệ lãnh thổ, ngành nghề thì cao hơn hết 

chính là mối quan hệ tâm linh. Chính vì vậy, hoạt động này sẽ được duy trì và phát 

triển mạnh mẽ không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai nhất là khi điều kiện vật chất ổn 

định con người có điều kiện hơn để quan tâm và chăm lo cho đời sống tinh thần. Và 

trong bối cảnh giao lưu, hội nhập văn hóa ở nước ta như hiện nay, trong tương lai 

không xa các làng thờ Lý Nam Đế sẽ đẩy mạnh sự mở rộng quá trình giao lưu văn hóa 

với các vùng miền khác nhau trong cả nước cũng như sự giao lưu hội nhập quốc tế, đặc 

biệt đối với các làng ven đô Hà Nội đang ngày càng phát triển.  

4.2.3. Đối với các sản phẩm văn hóa 

Việc phụng thờ Lý Nam Đế đã hình thành nên rất nhiều các sản phẩm văn 

hóa, bao gồm sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể. Trong bối cảnh xã hội hiện 

nay, bản thân các sản phẩm văn hóa này cũng có nhiều biến đổi và đi theo những xu 

hướng khác nhau. 

4.2.3.1. Sản phẩm văn hóa vật thể 

Với chủ trương, đường lối, chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của 

Đảng và Nhà nước cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, xã hội, sự nỗ lực của 

người dân các làng xã Bắc Bộ, các di tích thờ Lý Nam Đế ngày càng được tu bổ, sửa 
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sang, mở rộng và đưa thêm nhiều hạng mục kiến trúc mới (như NCS đã trình bày ở 

trên). Tuy nhiên, bên cạnh đó quá trình ĐTH đã khiến cho nhiều không gian di tích 

bị thu hẹp đồng thời do những hiểu biết không đúng, nhận thức sai lệch về giá trị di 

sản nên ở nhiều địa phương cộng đồng tự phát xây dựng, tu bổ di tích hay bổ sung 

điện thờ, tượng thờ, phát sinh nhiều yếu tố mới không phù hợp với văn hóa truyền 

thống. Ví dụ đình đền Giang Xá sau nhiều lần tôn tạo, sửa chữa nhiều yếu tố cổ 

kính, thâm nghiêm, truyền thống đã bị mai một thay vào đó là hình ảnh mới có phần 

phô trương lòe loẹt, không đúng với ý nghĩa giá trị của nó (trước cổng đình trước 

đây là một tác môn với hàng chữ Bính Tuất 2006 thì nay đã được cạo bỏ thay bằng 

hình đầu con vật dữ tợn làm mất đi cảm giác yên bình, hoan lạc khi bước chân đến 

làng), cây cối trong sân đình bị chặt bỏ…Trong bối cảnh đời sống hiện nay, nhiều 

làng xã ven đô đã mở rộng thêm nhiều ngành nghề mới đặc biệt là phát triển các 

hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Hệ quả của nó là sự phát triển mạnh các 

hoạt động dịch vụ, buôn bán trong không gian di tích. Rất nhiều các hàng quán, dịch 

vụ, kinh doanh buôn bán tấp nập nằm sát cạnh di tích. Ở nhiều nơi hoạt động trao 

đổi buôn bán lấn át cả di tích (làng Lưu Xá, Giang Xá…) 

Trong điện thờ tại các di tích trước đây chỉ một số ít làng thờ chính mới đúc 

tượng Ngài để thờ, các làng khác chỉ có ngai, bài vị nhưng hiện nay khi điều kiện 

kinh tế phát triển, với sự cởi mở trong đời sống tâm linh hầu hết các làng đều đúc 

tượng thờ với sự đa dạng, phong phú về chất liệu (đồng, gỗ, xi măng). Có những 

làng vẫn lưu giữ những bức tượng cổ được cha ông từ xưa để lại, có những làng 

đúc tượng mới hoặc làm mới tượng sơn son thiếp vàng. Với mong muốn có được 

sự hiện diện của Lý Nam Đế trong không gian thờ cúng người dân sẵn sàng cùng 

nhau đóng góp để đúc tượng thờ. Trong điện thờ Lý Nam Đế bên cạnh những đồ 

thờ cổ được thế hệ hôm nay gìn giữ như một món quà của cha ông để lại thì ngày 

nay được bổ sung thêm nhiều đồ thờ tự phong phú, đa dạng với nhiều đồ thờ mới, 

hiện đại đã bắt đầu xuất hiện trong không gian thờ cúng (đình làng Miêu Nha, Hà 

Nội; đình làng Thượng Hộ, Thái Bình…). Đồ thờ chủ yếu được người dân cung tiến 

với mong muốn đóng góp cho đình đền chút lòng thành và đó cũng là việc làm tạo 
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phúc, tạo lộc cho con cháu, cầu mong sự bình yên, che chở. Những xu hướng này sẽ 

ngày càng phát triển mạnh mẽ khi điều kiện sống của con người ngày càng được 

nâng cao và niềm tin của họ nơi đức thánh.  

4.3.2.2. Sản phẩm văn hóa phi vật thể 

Các hoạt động tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế hiện nay hầu hết được kế thừa từ 

các nghi lễ truyền thống, tuân thủ theo điển lệ nhất định nhưng có sự sáng tạo, sắp 

xếp lại, bổ sung yếu tố văn hóa mới cho phù hợp với đời sống đương đại. 

Các truyền thuyết/thần tích về Lý Nam Đế vẫn được lưu giữ tại các làng. Các 

bản thần tích, câu chuyện truyền thuyết về Ông được giữ gìn cẩn thận trong các 

đình làng và giao cho người có uy tín trông giữ. Nhiều câu chuyện kể về Ông được 

lưu truyền trong dân gian bằng hình thức truyền miệng. Chính quá trình này đã giúp 

cho câu chuyện về Lý Nam Đế luôn sống trong đời sống của người dân và có điều 

kiện gia tăng thêm những chi tiết mới. Hình tượng Lý Nam Đế ngày càng trở nên 

linh thiêng chính bởi những câu chuyện âm phù, những chuyện thiêng được người 

dân các làng xã sáng tạo trong bối cảnh đời sống mới phù hợp với ước vọng của 

những con người đương đại.  

Hiện nay, người dân các làng xã vẫn tiếp tục sáng tác và lưu truyền những  sáng 

tác thơ văn ca ngợi công lao của Lý Nam Đế và thể hiện tấm lòng tri ân của người dân 

với Ông. Tuy nhiên mối quan tâm này chủ yếu còn lại ở những người cao tuổi với số 

lượng ít. Đây cũng sẽ là xu hướng trong tương lai khi con người phải đối diện với 

nhiều vấn đề của cuộc sống, họ sẽ ít có thời gian để quan tâm hơn đến nó. 

Lễ hội Lý Nam Đế ngày nay đã có nhiều biến đổi, có những thành tố bất biến và 

những thành tố khả biến (hiểu theo tính tương đối của  nó). Trong đó có thể thấy xu thế 

thời đại được biểu hiện qua một số phương diện: lễ vật và đồ dùng trong lễ hôi ngày 

nay chủ yếu được mua sẵn, thành phần tham dự lễ hội cũng khác so với xưa, cư  dân 

tham dự lễ hội vượt khỏi phạm vi làng, đa dạng về thành phần, nghề nghiệp, tôn giáo, 

các nghi thức, nghi lễ không ngừng được sáng tạo, bổ sung thêm nhiều yếu tố mới, 

giản lược những yếu tố lạc hậu, không cần thiết bên cạnh việc lưu giữ yếu tố cổ, truyền 

thống; xuất hiện những loại hình nghệ thuật truyền thống ở các vùng miền (hát quan họ 
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dưới thuyền, hội trống quân...). Đặc biệt là sự du nhập của những trò chơi, trò diễn hiện 

đại vào trong lễ hội: bắn bóng, phi tiêu, trò vui chơi trẻ em...nhằm thu hút người tham 

dự lễ hội và tạo không khí sôi nổi cho ngày hội làng  hàng năm. Đó cũng là xu hướng 

mà nhiều lễ hội ở các làng xã hướng tới như một hình thức bảo tồn, lưu giữ những giá 

trị truyền thống trên cơ sở biến đổi và phát triển.  

 4.3. Việc phụng thờ Lý Nam Đế trong tƣơng quan với tín ngƣỡng thờ 

anh hùng dân tộc của ngƣời Việt vùng châu thổ Bắc Bộ 

Trên cơ sở kế thừa tư liệu của các tác giả đi trước (nghiên cứu về các anh hùng 

dân tộc) trong phần này NCS tiến hành so sánh, đối chiếu nhằm chỉ ra sự tương đồng 

và khác biệt trong việc phụng thờ Lý Nam Đế và một số anh hùng dân tộc trong đời 

sống tâm linh của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ. Anh hùng dân tộc là những người 

có công  với dân với nước, được lịch sử và nhân dân ghi nhận đồng thời được suy tôn 

và thờ phụng. Họ có thể là những người có thật trong lịch sử, là những nhân vật nửa 

thật nửa huyền thoại, hoặc có thể là nhiên thần được lịch sử hóa, huyền thoại hóa… 

Anh hùng dân tộc mà NCS lựa chọn so sánh chủ yếu ở đây là những người có thật 

trong lịch sử được nhân dân tôn vinh và thờ phụng là Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo. 

4.3.1. Sự tương đồng  

Có thể nhận thấy rằng, trong hệ thống các vị thần được thờ ở các làng xã của 

người Việt, chiếm số lượng đông nhất và phổ biến hơn cả là các nhân vật lịch sử. Từ 

truyền thống yếu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cùng triết lý “sinh vi danh 

tướng, tử vi thần” người Việt đã tôn thờ nhiều . Việc phụng thờ 

các nhân vật lịch sử là nét đẹp đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Việc phụng thờ 

Lý Nam Đế, Hai Bà Trưng và Trần Hưng Đạo  đều có cùng những điểm tương đồng: 

Thứ nhất, họ đều là những anh hùng dân tộc có công lao to lớn với đất nước, 

đặc biệt trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi, mang đến nền độc 

lập cho quốc gia dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Hai Bà Trưng với cuộc khởi nghĩa năm 40 – 43 đầu Công nguyên chống quân 

xâm lược nhà Hán biểu trưng cho tinh thần chống Hán hóa của người Việt và lòng 

anh dũng của người phụ nữ Việt Nam; 
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 Trần Hưng Đạo -  một nhân vật  đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam gắn 

liền với ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Ông có vai trò rất quan trọng đối với 

vương triều Trần nói riêng và với lịch sử dân tộc nói chung… 

Thứ hai, từ nhân vật lịch sử họ đã trở thành các vị thần/thánh linh thiêng, có 

sức mạnh siêu nhiên trong đời sống văn hóa tâm linh của người Viêt qua con đường 

huyền thoại hóa, “thần hóa” của nhân dân. 

Bằng phương thức huyền thoại hóa, lịch sử hóa, địa phương hóa Hai Bà Trưng 

đã bước vào đời sống dân gian trở thành đối tượng thờ cúng của dân gian. Quá trình 

huyền thoại hóa khiến Hai Bà không chỉ hiện ra với những nét chân thực của lịch sử 

mà còn trở nên linh thiêng, kỳ ảo. Và ở mỗi địa bàn nghiên cứu người dân lại tiếp tục 

địa phương hóa hình ảnh Hai Bà tạo nên sự gần gũi với mỗi nơi thờ tự. Hay tín ngưỡng 

Đức Thánh Trần là kết quả của quá trình thần hóa, thánh hóa một nhân vật lịch sử, anh 

hùng dân tộc Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Ông được dân gian thờ phụng rộng 

rãi không chỉ như một vị anh hùng dân tộc mà còn với tư cách một vị Thánh trong tâm 

thức dân gian. Tín ngưỡng Đức Thánh Trần đã trở thành một hiện tượng văn hóa khá 

đặc biệt: từ người anh hùng với bao chiến công hiển hách ông đã trở thành một vị 

Thánh linh thiêng trong đời sống tâm linh của người Việt trên mọi miền đất nước. 

Thứ ba, từ niềm tin linh thiêng ấy người anh hùng dân tộc đã được nhân dân ta 

phụng thờ ở các di tích thờ tự, thực hiện các nghi thức, nghi lễ thờ cúng với lòng sùng 

kính, ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc. Hình ảnh Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, Trần Hưng 

Đạo luôn  hiện diện trong những di tích thờ tự, trong những sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng (lễ hội) và những thực hành nghi thức, nghi lễ… 

Thứ tư, hầu hết các anh hùng dân tộc được phụng thờ đều là các phúc thần, có 

vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt: đáp ứng nhu cầu tâm 

linh, đem lại sự cố kết cộng đồng, nơi sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, là môi trường 

tích hợp, lưu giữ và bảo tồn nhiều bản sắc văn hóa dân tộc…  

4.3.2. Sự khác biệt 

- Không gian phân bố và loại hình di tích 

+ Lý Nam Đế: các di tích thờ Lý Nam Đế được phân bố trên vùng châu thổ 

Bắc Bộ, trong đó tập trung đậm đặc ở các làng ven sông vùng đồng bằng sông 
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Hồng, chủ yếu ở hai tỉnh Hà Nội và Thái Bình và rải rác ở các tỉnh ở phía bắc châu 

thổ như Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ông được người Việt thờ cúng ở các 

loại hình di tích khác nhau, trong đó chủ yếu ở đình, đền, miếu và một số ngôi chùa 

mang dấu tích của Ngài. 

+ Hai Bà Trưng: Theo điều tra khảo sát của tác giả Phạm Lan Oanh, ở châu 

thổ sông Hồng “có vùng văn hóa tín ngưỡng Hai Bà Trưng” [86, tr.249] “trải dài từ 

vùng cao châu thổ xuống vùng thấp châu thổ, vùng duyên hải miền Bắc Việt Nam” 

[86, tr.192] với 448 di tích thờ phụng Hai Bà và các tướng của Bà [86, tr.249], được 

phân bố chủ yếu ở các địa phương: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà 

Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái 

Bình…Điều đó cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng 

châu thổ sông Hồng. Hai Bà được thờ chủ yếu trong các di tích đền đình, miếu 

quán, nghè, chùa với tư cách là thành hoàng làng, là vị vua tối cao trên điện thần 

trong sự phối thờ với các vị thần, thánh khác tạo nên những không gian linh thiêng.  

+ Trần Hưng Đạo: Trần Hưng Đạo được thờ ở khắp mọi nơi, trải dài khắp đất 

nước với sự lan tỏa rộng rãi. Từ những đền thờ chính ở miền Bắc gắn liền với những sự 

kiện lịch sử trọng đại trong cuộc đời ông (như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương) cho 

đến hệ thống các đền thờ dày đặc cả vùng đồng bằng sông Hồng gắn với chiến thắng lịch 

sử trên sông Bạch Đằng và xuôi về phương Nam như Hồ Chí Minh, Côn Đảo, Vũng 

Tàu…Địa bàn phân bố các di tích thờ Trần Hưng Đạo nằm chủ yếu ở các tỉnh: Hà Nam, 

Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và 

Hà Nội. Các di tích đặc biệt quan trọng gắn với tiểu sử Ông: đền Kiếp Bạc – Hải Dương 

(nơi ông mất và nơi chiến địa), đền Bảo Lộc (quê hương), đền Cố Trạch (quê gốc) ở 

Nam Định, đền Trần Thương (kho của quân đội) ở Hà Nam, đền A Sào (kho quân 

lương) và đền Đồng Bằng ở Thái Bình (nơi đoàn quân của Trần Hưng Đạo dừng chân 

trên đường đi đánh giặc). Di tích thờ Ông với quy mô khác nhau: có đền to, đền nhỏ, đền 

của làng, đền thuộc dòng họ hay một cộng đồng. Đáng chú ý có một số lượng khá lớn di 

tích thờ phụng Đức Thánh tại các điện thờ tư nhân. Ngoài một số di tích thờ riêng Trần 

Hưng Đạo, đa phần Ông được phối thờ vào các di tích và được thờ cạnh các vị thần khác 

trong Phật giáo, Đạo giáo và đặc biệt trong các di tích thờ Mẫu. 
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- Lễ hội và phong tục thờ cúng 

+ Lý Nam Đế: Các nghi thức thờ cúng Lý Nam Đế diễn ra quanh năm trải 

dài suốt từ tháng giêng cho đến tháng 12 âm lịch, gắn liền với những thời điểm 

quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của Ông. Những nghi thức thờ cúng được tổ 

chức trang trọng, linh thiêng và lịch trình hóa trong các dịp lễ hội. Thông qua các 

nghi thức, nghi lễ thiêng liêng cùng trò chơi và trò diễn trong lễ hội, dân gian đã tái 

hiện lại những chiến công hào hùng của người anh hùng Lý Nam Đế trong cuộc 

chiến chống quân Lương. 

+ Hai Bà Trưng: Việc phụng thờ Hai Bà Trưng có những sinh hoạt văn hóa 

riêng, độc đáo. Tiêu biểu là lễ hội làng Hạ Lôi, làng Đồng Nhân, làng Phụng Công 

và làng Hát Môn. Đặc biệt lễ hội làng Hát Môn diễn ra vào ngày 6.3 được coi là 

ngày Hai Bà tuẫn quốc, nhân dân tưởng nhớ tổ chức lễ hội giỗ Hai Bà. Một năm 

dâng bánh trôi cúng thánh vào 3 dịp tiệc trong năm. Nhiều trò chơi dân gian được tổ 

chức như đấu vật, đua thuyền, đánh cờ người, chọi gà… 

+ Trần Hưng Đạo: Lễ hội Đức Thánh Trần diễn ra chủ yếu vào tháng 8 âm lịch 

theo tâm thức dân gian “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” (Đức Thánh Trần được 

coi là Cha trong sự đối sánh với Mẫu – Mẹ). Vào những dịp này người dân ở khắp mọi 

nơi kéo về các di tích chính thờ Trần Hưng Đạo như Bảo Lộc, Kiếp Bạc, đền Đồng 

Bằng để tế lễ cúng bái, đặc biệt vào ngày 20/8 được coi là ngày mất của Ông, là “thời 

điểm thiêng” nhất của Ngài. Tại các địa phương, sau khi tế lễ, các đám rước được cử 

hành trong không khí trang nghiêm, thành kính. Điều đáng chú ý là có nghi thức rước 

kiệu trên sông nhằm tái hiện lại trận thắng thủy chiến oai hùng của Trần Hưng Đạo trên 

sông Bạch Đằng (lễ hội đền Kiếp Bạc), tục đua thuyền, bởi trải (lễ hội đền Đồng Bằng) 

và đặc biệt là hình thức lên đồng thường diễn ra ở các di tích thờ Trần Hưng Đạo.  

- Mức độ ảnh hưởng trong đời sống văn hóa 

+ Lý Nam Đế: trong đời sống văn hóa từ xưa đến nay việc phụng thờ Lý Nam Đế 

luôn được cộng đồng tôn vinh và thờ phụng không chỉ bởi Ông là người anh hùng dân 

tộc mà còn bởi Ông đã trở thành một vị thần/thánh linh thiêng trong đời sống tâm linh: 

đáp ứng nhu cầu tâm linh của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ; tác động vào chính bản thân 

đời sống cá nhân, điều chỉnh hành vi ứng xử của cá nhân; giúp con người khẳng định 



  145 

phẩm chất, năng lực và hoàn thiện bản thân. Chính vì vậy, việc phụng thờ Ông có vai trò 

quan trọng trong đời sống cộng đồng đặc biệt có ý nghĩa với người dân sở tại. 

+Hai Bà Trưng: Trong niềm tin của người dân, Hai Bà Trưng không chỉ là 

nhân vật lịch sử mà còn là nhân vật thiêng, phù hộ độ trì cho con người từ xưa đến 

nay, đáp ứng nhu cầu ước mong của con người với tư cách là  “nữ thần có quyền 

năng vô hạn” [86, tr.226], “nhân vật thiêng có quyền năng và linh pháp” [86, tr.247]. 

Sự thờ phụng này trở thành hạt nhân cố kết nhiều thành tố văn hóa, tạo ra  một sinh 

hoạt văn hóa dân gian cho cư dân vùng châu thổ sông Hồng. 

+ Trần Hưng Đạo: So với các anh hùng lịch sử khác, Trần Hưng Đạo có 

phần đặc biệt hơn: Ông là người anh hùng duy nhất trong lịch sử trở thành Thánh. 

Ông có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Việc 

phụng thờ Trần Hưng Đạo (hay còn gọi là tín ngưỡng Đức Thánh Trần) đã đáp ứng 

nhu cầu tâm linh của con người mọi thế hệ, từ người giàu cho đến người nghèo, 

người trí thức, người làm ăn buôn bán… trong không gian rộng từ Bắc chí Nam và 

trong khoảng thời gian trải dài từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Người ta tìm đến 

với Ông để cầu mong sức khỏe, sự bình an, tài lộc và đặc biệt là để chữa bệnh, trừng 

trị, trấn áp, tiêu diệt cái xấu xa trong xã hội.  

Như vậy, có thể thấy rằng, tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế và các nhân vật lịch sử 

được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở văn hóa xã hội – lịch sử của người Việt 

vùng châu thổ Bắc Bộ. Tuy nhiên, trong quá trình vận động và phát triển, do nhiều yếu 

tố tác động,  mỗi tín ngưỡng sẽ có sự khác nhau về truyền thuyết/thần tích, không gian 

phân bố, di tích, điện thờ, nghi thức, nghi lễ, mức độ đáp ứng nhu cầu…Trong đó, có 

thể thấy rằng: tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế về cơ bản vẫn thuộc về cộng đồng cư dân địa 

phương những nơi có di tích thờ Lý Nam Đế gắn liền với dấu tích cuộc chiến của Ông. 

Mặc dù hiện nay nhiều di tích thờ Ông đã thu hút người dân ở các địa phương, vùng 

miền khác tham gia nhưng chủ yếu vẫn là người dân hiện đang sống trong làng, những 

người con của làng đi làm ăn xa, những người con gái của làng đi lấy chồng nơi khác 

hoặc những người nay đã chuyển ra vùng khác sinh sống nhưng vẫn có gốc ở làng… 

nay có dịp trở về thăm quê hương. Tuy vậy, có thể thấy rằng, mặc dù ảnh hưởng ở 
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phạm vi không lớn nhưng với những đóng góp của Ông trong lịch sử và dấu ấn ở các 

địa bàn thờ tự cho thấy với địa phương tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế luôn tồn tại và được 

trân trọng. Việc phụng thờ Lý Nam Đế vẫn đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, 

có vai trò nhất định đối với đời sống văn hóa của họ đồng thời góp phần tạo nên tính 

phong phú, đa dạng cho bức tranh tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam.  

Mặt khác, sự tồn tại của tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế nói riêng và tín ngưỡng 

thờ anh hùng nói chung trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ 

cho thấy: trong tiềm thức của mỗi con người Việt Nam luôn tiềm ẩn lòng biết ơn, 

tưởng nhớ tới những bậc khai mở đất nước, những người có công với nước, với dân 

tộc. Tâm lý hướng về cội nguồn, tổ tiên và quê hương thường trực trong mỗi con 

người, song đôi lúc vì những lo toan bộn bề của cuộc sống, do hoàn cảnh xô đẩy mà 

chìm đi. Nay khi điều kiện kinh tế phát triển, họ trở về với quê hương, đóng góp xây 

dựng đình đền miếu mạo, tích cực tham gia vào các sinh hoạt văn hóa của cộng 

đồng…Điều đó khẳng định lòng tự tôn dân tộc, giá trị nhân văn vẫn luôn là giá trị bất 

biến của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau. 

4.4. Việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa hiện nay: những 

vấn đề đặt ra  

Có thể thấy rằng, tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế là sản phẩm văn hóa của cộng 

đồng. Sự hình thành và phát triển của hiện tượng văn hóa tín ngưỡng này luôn gắn 

chặt với điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân vùng châu 

thổ Bắc Bộ. Trong bối cảnh hiện nay dưới tác động ngày càng mạnh mẽ của quá 

trình CNH, HĐH, các yếu tố của nền kinh tế thị trường, tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế 

đã và đang có nhiều biến đổi và tiếp nhận thêm nhiều yếu tố văn hóa mới được hình 

thành trong hoạt động thực tiễn của cộng đồng. Từ những kết quả nghiên cứu thực 

tiễn và nhìn nhận xu hướng về ảnh hưởng của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời 

sống cộng đồng, NCS nhận thấy một số vấn đề đặt ra:   

Một là, vấn đề đối với chủ thể văn hóa 

 Việc phụng thờ Lý Nam Đế đã có ảnh hưởng và vai trò nhất định trong đời 

sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. Đặc biệt trong đời sống tâm linh, 
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Ông được xem như một vị thần linh, một đấng siêu nhiêu, một nguồn lực tinh thần 

mà họ trông cậy. Những thể hiện trong nhu cầu tâm linh của người dân từ xưa đến 

nay đều gắn với sự cầu mong được an khang thịnh vượng, ước nguyện về sự bình 

an, khỏe mạnh và phát triển. Và dường như trong đời sống hiện nay những ước 

mong đó ngày càng được thể hiện cụ thể, mạnh mẽ hơn.  Họ có những mong muốn 

cao hơn như cầu  tài, cầu lộc, cầu công danh sự nghiệp, thăng quan tiến chức… 

Hiện tượng này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của con người hiện nay gắn với ý nghĩa 

thực dụng đồng thời cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu nghề nghiệp của người dân 

hiện nay với sự phát triển  mạnh mẽ của các bộ phận kinh tế tư nhân, các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ…Cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ đang có nhiều sự xáo trộn: số 

lượng dân cư thường xuyên không ổn định, thành phần cư dân sinh sống ở làng sẽ 

ngày càng đa dạng, phức tạp hơn, cơ cấu ngành nghề có sự chuyển đổi sâu sắc...Điều 

này có tác động trực tiếp đến việc phụng thờ Lý Nam Đế, đó là sự phân hóa, khác 

biệt trong vấn đề nhận thức, niềm tin và những hoạt động tín ngưỡng. Do đó, có một 

thực tế là hiện nay người ta đến lễ Ông xuất phát từ nhu cầu tâm linh, vì sự linh 

thiêng và phù trợ của Ông hơn là sự tri ân đối với công lao của người anh hùng dân 

tộc. Vì vậy, dường như những hiểu biết về Ông ngày càng trở nên mờ nhạt trong 

nhận thức của người dân. Có nhiều  người  đến lễ không biết rõ Ông là ai và có công 

trạng gì với dân tộc, với làng. Họ đến lễ vì “nghe thấy”, vì "bảo rằng” Ông “thiêng 

lắm”. Hay những người mới đến nhập cư ở làng họ cũng ít biết về Ông mà tham gia 

lễ hội, đi lễ vì biết đây là thành hoàng của làng và đi theo phong trào theo số đông 

người dân nơi đây. Một bộ phận giới trẻ dường như ít quan tâm hoặc thờ ơ trước hiện 

tượng văn hóa này. Họ tham gia lễ hội chủ yếu vì sự tò mò, vì yếu tố “hội” và với 

mục đích vui chơi giải trí hơn là niềm tin linh thiêng hoặc giá trị thực sự của lễ hội. 

Có thể nói, con người ngày nay với rất nhiều mối bận tâm cũng như nhu cầu khác 

khiến cho họ ít có thời gian tìm hiểu về Lý Nam Đế. Một điều có thể dễ nhận thấy 

hiện nay là dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều người đến với lễ hội với 

tâm lý thực dụng, đồng tiền đã bắt đầu len lỏi vào trong những hoạt động thiêng 

liêng của việc phụng thờ đức Thánh. Khi tham gia vào lễ hội với vai trò, tư cách gì 



  148 

họ cũng luôn đặt quyền lợi của mình lên cao và quan tâm nhiều hơn đến lợi ích mà họ 

được hưởng. Xu hướng này sẽ ngày càng phổ biến ở các chủ thể văn hóa mới khi đời 

sống kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển và mở rộng các hình thức văn hóa 

mới khiến cho những giá trị quá khứ  trở nên mờ nhạt. Ngoài ra, hiện nay tính áp chế 

của cộng đồng có phần nào đã giảm xuống, vì vậy dẫn đến sự tùy tiện, bất tuân tư 

lệnh trong lời nói, hành động… của những người tham gia lễ hội, những người đi 

xem lễ hội đã làm giảm đi tính thiêng liêng, vẻ trang nghiêm của lễ hội. Do đó, vấn 

đề đặt ra ở đây là cần nâng cao hiểu biết của cộng đồng về Lý Nam Đế nhằm lưu giữ 

và bảo tồn giá trị đích thực của hiện tượng phụng thờ này bằng nhiều phương thức 

khác nhau như đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về tiểu sử, sự nghiệp 

của Lý Nam Đế, giá trị kiến trúc, mỹ thuật của di tích, truyền thống lịch sử lễ hội, 

khơi dậy nét đẹp văn hóa tôn vinh các bậc tiền nhân có công với dân với nước; thúc 

đẩy các hoạt động trao truyền văn hóa, tính kế thừa giữa các thế hệ trong việc gìn 

giữ, bảo tồn tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế. Bên cạnh đó, cần có những định hướng 

đúng đắn giúp cho người dân có những ứng xử phù hợp với các hoạt động tín ngưỡng 

thờ Lý Nam Đế hiện nay và trong những thời gian tiếp theo.  

Ngoài ra, thành phần tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế hiện nay ngày càng được 

mở rộng. Nếu như thời kỳ trước đây, đối tượng tham dự lễ hội chủ yếu là người dân địa 

phương – nơi tổ chức lễ hội, thì sau thời kỳ đổi mới, đối tượng đến với lễ hội đã vượt ra 

khỏi không gian của làng xã, bao gồm các thành phần xã hội khác nhau cùng với sự 

tham gia của nhiều đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức lễ hội làng: các 

doanh nghiệp đầu tư kinh phí cho lễ hội, trở thành thành viên ban tổ chức như tại làng 

Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, sự liên kết giữa các làng trong tổ 

chức lễ hội  như làng Hữu Lộc, An Để, thôn Hương tại Vũ Thư, Thái Bình...Điều ấy 

chứng minh rằng, cơ chế thị trường đã mở ra một quá trình xã hội hóa mạnh mẽ, các 

cộng đồng làng xã, các hội đoàn, các doanh nghiệp có cơ hội liên kết với nhau trong 

các hoạt động chung. Vấn đề này đặt ra yêu cầu đối với công tác tổ chức, quản lý lễ hội 

để làm sao có thể dung hòa được các mối quan hệ, sự đồng tâm hợp sức giữa các tổ 

chức, đoàn thể phát huy được sức mạnh cao nhất của tập thể.  
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Hai là, vấn đề nhận diện, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi 

vật thể.  

Trong đời sống đương đại dưới ảnh hưởng ngày càng mạnh của quá trình 

ĐTH việc phụng thờ Lý Nam Đế trở nên phong phú, đa dạng về loại hình và nội 

dung, hình thức thể hiện. Có thể thấy, việc phụng thờ Lý Nam Đế đi theo chiều 

hướng: phục hồi, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống cùng với đó là sự biến 

đổi và tái cấu trúc với sự giản lược, bổ sung, cải biên và đưa thêm nhiều yếu tố văn 

hóa mới như: mở rộng, tôn tạo không gian di tích và điện thờ, rút ngắn thời gian tổ 

chức lễ hội, sáng tạo trong nghi thức nghi lễ, sáng tạo trong cơ cấu tổ chức, quản 

lý...Trong đó, các các giá trị văn hóa truyền thống vẫn vai trò cốt lõi tạo nền tảng 

vững chắc cho sự tồn tại của hiện tượng văn hóa tín ngưỡng này. Có thể nói, việc duy 

trì và phát huy các yếu tố truyền thống chính là một cách để cộng đồng khẳng định 

quyền kế thừa đối với di sản văn hóa này, mặt khác là cách giúp tái hiện nguồn gốc 

lịch sử của cộng đồng, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết giữa các thành viên 

trong cộng đồng đồng thời cũng phù hợp với đường lối, chính sách bảo tồn di sản văn 

hóa của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, trong quá trình bảo tồn và phát huy nó, người 

dân Bắc Bộ đã có những sáng tạo mới để hiện tượng văn hóa này luôn phù hợp với 

đời sống thực tại, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của cha ông, tạo nên sức hấp dẫn 

và sức sống cho các hiện tượng văn hóa đang ngày bị mai một. Do đó, trong việc bảo 

tồn và phát huy việc phụng thờ Lý Nam Đế cần phải có kết hợp giữa các yếu tố văn 

hóa truyền thống với các yếu tố văn hóa mới của xã hội đương đại. Cộng đồng và các 

nhà quản lý, tổ chức cần xác định được các yếu tố ổn định, truyền thống và các yếu tố 

biến động, yếu tố văn hóa mới. Trong đó, các giá trị văn hóa truyền thống, những yếu 

tố đã định hình, ổn định như nhân vật phụng thờ, không gian thiêng của các di tích 

thờ tự, hệ thống các nghi thức tế lễ, rước của lễ hội (đặc biệt là những nghi lễ độc 

đáo)… vẫn là yếu tố cốt lõi, nền tảng, là trung tâm của hoạt động tín ngưỡng cần phải 

được bảo tồn. Bên cạnh đó là sự thay đổi, bổ sung, bồi đắp thêm những yếu tố mới, 

loại bỏ chi tiết lạc hậu, không phù hợp với cuộc sống đương đại. Trong việc duy trì và 

phát huy các hoạt động tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế hiện nay không nên có thái độ cực 

đoan, chỉ khư khư giữ nguyên cái truyền thống nhưng cũng không thể hiện đại hóa nó 
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quá mức dẫn đến làm biến đổi tính chất, ý nghĩa, giá trị truyền thống của nó. Vấn đề 

đặt ra ở đây là làm thế nào để tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế cùng song hành phát triển 

trong xã hội đương đại, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân.  

Ba là, mối quan hệ giữa Nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng 

trong việc bảo tồn và phát triển tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế 

Những biến đổi về thực hành tín ngưỡng, lễ hội thờ Lý Nam Đế hiện nay cho 

thấy mối quan hệ giữa nhà nước và cộng đồng chủ thể địa phương trong việc bảo tồn 

và phát huy tín ngưỡng này. Trong đó, cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng, 

chiếm vị trí trung tâm của hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Cộng đồng dân cư chính là 

những người đã sáng tạo nên các di sản văn hóa vật thể (các di tích thờ cúng) và các 

di sản văn hóa phi vật thể (truyền thuyết/thần tích, nghi thức thờ cúng, lễ hội…).  

Không ai khác họ là những người lưu giữ những giá trị văn hóa ấy thông qua việc giữ 

gìn, trùng tu, tôn tạo những di tích lịch sử văn hóa, giữ gìn các quy định cổ liên quan 

đến lễ tục, luật lệ tổ chức lễ hội của người dân địa phương; là lực lượng nòng cốt  

tham gia nhiệt tình, tự giác vào các lễ hội thờ Lý Nam Đế và tiếp tục sáng tạo, bổ 

sung những yếu tố văn hóa mới cho phù hợp với bối cảnh hiện nay. Do đó, cần phát 

huy vai trò chủ thể của người dân, phát huy tính tự quản của cộng đồng trong tổ chức, 

điều hành và quản lý các hoạt động tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế. 

Với tư cách là nhà quản lý chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý các hoạt động 

văn hóa ở các địa phương, nhà nước đã tạo ra những chính sách, văn bản tạo điều 

kiện thuận lợi cho cộng đồng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đạo đức của các 

thực hành tín ngưỡng và lễ hội trong đời sống văn hóa. Nhà nước khuyến khích và 

hướng dẫn các chủ thể văn hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa xung quanh 

việc phụng thờ Lý Nam Đế. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân tác 

động đến biến đổi của các thành tố văn hóa. Ở hầu hết các làng thờ Lý Nam Đế hiện 

nay, việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa thường là sự phối kết hợp giữa chính 

quyền địa phương và người dân. Tuy nhiên, mối quan hệ này đang có nhiều mâu 

thuẫn, xung đột theo hai chiều hướng: thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc thao túng, lộng 

quyền, kiểm soát. Theo khảo sát của NCS, ở một số làng thờ Lý Nam Đế ở Thái Bình 

chính quyền địa phương có phần lơ là, thiếu quan tâm đối với công tác duy trì và phát 
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huy giá trị di sản. Do đó, nhiều di tích bị bỏ không, xuống cấp trầm trọng, thiếu người 

trông coi, chăm sóc. Phỏng vấn một số người dân nơi đây NCS đều nhận thấy sự bức 

xúc của họ khi chính quyền địa phương nơi đây thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với việc 

duy trì, bảo vệ những giá trị văn hóa của làng. Trong khi đó ở một số làng chính 

quyền lại có phần can thiệp quá mức vào việc của dân như việc giữ hoàn toàn quỹ 

thu chi trong các hoạt động lễ hội, việc tự ý sửa sang di tích, cắt giảm hay thay đổi 

một số nghi lễ…(như tại Giang Xá, Hà Nội)  tạo sự bức xúc trong dân chúng khiến 

cho nhiều người vốn trước đây luôn tâm huyết với việc làng thì giờ đây họ cũng 

bàng quang, thờ ơ và không còn muốn quan tâm đến nữa. 

Từ thực tế nêu trên, vấn đề đặt ra là cần tạo sự đồng thuận giữa nhà nước và cộng 

đồng chủ thể di sản. “Xử lý hài hòa, biện chứng quan hệ này trong quá trình bảo tồn và 

phát huy giá trị của lễ hội cổ truyền phải được xem trọng, được coi như một nguyên tắc” 

[17, tr. 356]. Thiết nghĩ nhà nước cần biết sử dụng triệt để những ưu thế của cộng đồng, 

tạo điều kiện cho họ, khuyến khích họ bằng sự tôn trọng vai trò, sáng kiến của họ, nhìn 

nhận một cách công bằng, lắng nghe và bảo đảm quyền lợi chính tại khi nó được trở về 

với môi trường sản sinh ra nó, trả về chủ thể đích thực của nó. Và không ai khác cộng 

đồng chính là chủ thể văn hóa, những người sẽ lưu giữ sự trường tồn mãi mãi của các giá 

trị văn hóa. Nhưng đồng thời nhà nước sẽ tham gia vào công tác bảo tồn với tư cách là cơ 

quan quản lý, bảo trợ. Nhà nước cần ban hành quy chế đảm bảo quyền hạn và trách 

nhiệm của các ban ngành liên quan, đặc biệt là ngành văn hóa; đầu tư ngân sách cho việc 

bảo tồn như xây dựng tu bổ tôn tạo di tích, phục hồi các hoạt động sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng; giúp  người dân có những nhận thức đúng đắn về di sản mà họ đang nắm giữ,  

biết cách bảo tồn và phát huy di sản đúng cách; hỗ trợ về an ninh, tổ chức quản lý các dịch 

vụ, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường,…Sự kết hợp giữa chính quyền và cộng đồng 

làng, việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xã hội, trao quyền tự chủ cho người dân tạo 

cho họ tính tự chủ nhất định, sự sáng tạo… sẽ là giải pháp tích cực và hữu hiệu trong việc 

bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện nay.  

Tiểu kết 

Trong chương 4 luận án đã tập trung nhìn nhận về xu hướng vận động và biến 

đổi của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại và trong 
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thời gian tới qua các thành tố của đời sống văn hóa. Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác 

động vào việc phụng thờ Lý Nam Đế: thay đổi trong chủ trương, chính sách của Đảng 

và nhà nước ta về văn hóa và tôn giáo, tín ngưỡng; thay đổi trong đời sống kinh tế, văn 

hóa, xã hội trong thời kỳ đổi mới… đã mang đến cho các làng xã vùng châu thổ Bắc 

Bộ những cơ hội và thách thức mới trong việc phục hồi, duy trì và phát triển các hoạt 

động sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, trong đó có hiện tượng phụng thờ Lý Nam Đế. 

Có thể nhận thấy rằng, với ý nghĩa và giá trị thiêng liêng tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế sẽ 

vẫn luôn tồn tại trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. Lý Nam Đế 

vẫn luôn là người anh hùng dân tộc mà người dân ngưỡng mộ, tôn thờ, họ vẫn luôn tin 

vào sự hiện diện và sự phù hộ của ông trong đời sống tâm linh. Tuy nhiên, cũng như 

nhiều hiện tượng văn hóa khác, tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế không phải là hiện tượng 

bất biến mà nó luôn vận động và biến đổi song hành cùng với những biến chuyển của 

đời sống xã hội và môi trường sản sinh ra nó gắn liền với các chủ thể văn hóa. Các hoạt 

động tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế sẽ trở nên đa dạng và phong phú hơn, thúc đẩy theo 

hướng xã hội hóa, đề cao ý thức dân chủ, bổ sung, cải biên và đưa thêm nhiều yếu tố 

văn hóa mới: mở rộng, tôn tao không gian di tích và điện thờ; giản lược, cải biên, bổ 

sung  những nghi lễ mới, sự sáng tạo trong cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành lễ hội. 

Hoạt động hưởng thụ văn hóa ngày càng gia tăng thể hiện ở số lượng người tham gia 

cũng như các chi phí cho từng nghi lễ. Các hoạt động bảo tồn, giáo dục, trao truyền văn 

hóa…tiếp tục được duy trì và phát triển trong điều kiện đời sống văn hóa mới. Sự thay 

đổi trong chủ thể văn hóa và các hoạt động văn hóa đã kéo theo nhiều biến đổi của các 

sản phẩm văn hóa trên cả bình diện vật chất và tinh thần với sự kế thừa, giản lược, bổ 

sung nhiều yếu tố văn hóa mới để phù hợp với đời sống xã hội đương đại”. 

Tất cả sự biến đổi trên một mặt cho thấy sự linh hoạt, thích ứng của người dân 

trong quá trình sống nhưng mặt khác cũng đặt ra một số vấn đề trong nhận thức, nâng 

cao hiểu biết của cộng đồng cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ - chủ thể văn hóa, trong việc 

nhận diện, bảo tồn và phát huy các yếu tố văn hóa truyền thống đan xen với các yếu tố 

văn hóa mới xuất hiện; trong mối quan hệ giữa cộng đồng và nhà nước, chính quyền 

địa phương trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong việc phụng thờ Lý 

Nam Đế trong đời sống hiện nay và trong những thời gian tiếp theo.  
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KẾT LUẬN 

1. Từ những kết quả nghiên cứu thực tiễn, những tư liệu ngữ văn truyền 

thuyết/thần tích, văn bia, câu đối,  những dấu tích vật chất của hệ thống các di tích thờ 

tự đến những sinh hoạt tế lễ hàng ngày, các kỳ sóc vọng và những lễ hội được tổ chức 

hàng năm NCS nhận thấy có một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế tồn 

tại một cách phổ biến, khách quan trong đời sống văn hóa và có ảnh hưởng, vai trò 

nhất định đối với cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ.  

Trong tâm thức của cộng đồng, Lý Nam Đế là đại diện tiêu biểu cho người 

anh hùng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ cương vực lãnh thổ gửi gắm ước nguyện 

của cộng đồng về một con người xả thân vì cộng đồng, kết tinh những phẩm chất 

cao cả của người anh hùng. Bằng tình cảm và sự tôn kính, ngưỡng mộ dân gian đã 

sáng tạo nên những câu chuyện kể, những di tích thờ cúng và không gian nghi lễ 

truyền thống cùng các hành động hội, các trò chơi, tục hèm… để qua đó hình tượng 

Lý Nam Đế được bảo lưu và hiện diện trong đời sống văn hóa một cách chân thực 

và sinh động. Chính vì vậy, trong hình tượng Lý Nam Đế qua lăng kính của cộng 

đồng là sự kết hợp của những yếu tố văn hóa cổ xưa (cổ mẫu anh hùng văn hóa) và 

yếu tố văn hóa thời đại (qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử khác nhau). Do đó ở hình 

tượng Lý Nam Đế ta vừa bắt gặp dấu ấn con người kỳ vĩ trong huyền thoại (lớp văn 

hóa nguyên thủy), những yếu tố văn hóa vương triều (lớp văn hóa của giai cấp 

phong kiến), những dấu ấn văn hóa Phật giáo và cả những dấu ấn văn hóa địa 

phương… Tất cả được hiện diện sinh động trong hệ thống truyện kể, bao gồm 

truyền thuyết/thần tích được ghi chép, biên soạn và lưu truyền trong dân gian. 

Bên cạnh đó là sự tồn tại của hệ thống các di tích thờ tự được phân bố trên 

vùng châu thổ Bắc Bộ, trong đó tập trung đậm đặc ở các làng ven sông vùng đồng 

bằng sông Hồng, chủ yếu ở hai tỉnh Hà Nội và Thái Bình và rải rác ở các tỉnh ở phía 

bắc châu thổ như Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ông được người Việt thờ 

cúng ở các loại hình di tích khác nhau, trong đó chủ yếu ở đình, đền, miếu và một 

số ngôi chùa mang dấu tích của Ngài. Các nghi thức thờ cúng Lý Nam Đế diễn ra 

quanh năm trải dài suốt từ tháng giêng cho đến tháng 12 âm lịch, gắn liền với những 
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thời điểm quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của Ông. Những nghi thức thờ cúng 

được tổ chức trang trọng, linh thiêng và lịch trình hóa trong các dịp lễ hội - nơi 

khẳng định vị trí của Lý Nam Đế trong ký ức và niềm tin của người dân. 

Có thể nhận thấy rằng, tính chất bao trùm trong sự hình thành và sáng tạo các 

giá trị vật thể và phi vật thể thờ Lý Nam Đế là sự tưởng niệm, tôn vinh người anh 

hùng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đặc biệt lễ hội thờ Lý 

Nam Đế ở vùng châu thổ Bắc Bộ mang những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, 

thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự sáng tạo và 

hưởng thụ sáng tạo văn hóa của người dân nơi đây. Cũng có thể nhìn thấy ở đây 

tinh thần tự hào dân tộc của người dân các làng xã thông qua sự tưởng nhớ và kính 

trọng đối với vị thần mà họ thờ cúng. 

2. Lý Nam Đế đã được nhiều làng xã tôn vinh, ngưỡng vọng và do đó ông có vị 

trí nhất định trong đời sống tinh thần của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ. Thông qua 

các số liệu điều tra xã hội học và phỏng vấn sâu NCS đã có được những kết quả mang 

tính khách quan minh chứng cho những nhận định được đưa ra trong luận án. Có thể 

thấy rằng, trong đời sống văn hóa từ xưa đến nay Lý Nam Đế đã trở thành một vị 

thần/thánh linh thiêng phù trợ cho cuộc sống của họ và là nguồn lực tinh thần tin cậy 

mỗi khi con người rơi vào trạng thái bế tắc, cùng cực cần được sự che chở. Và hiện nay 

những nhu cầu đó càng trở nên cụ thể và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trên cơ sở niềm tin 

vào sự linh thiêng của ông, người dân ở các làng xã đã sản sinh ra các giá trị văn hóa 

nhằm chuyển tải và biểu đạt sự tôn vinh đối với ông, đáp ứng nhu cầu tâm linh của họ. 

Tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế với những yếu tố thiêng đã hình thành nên các quy cách 

ứng xử của con người trong mối quan hệ với thần thánh, với cộng đồng nhằm định 

hướng hành vi, giáo dục đạo đức, lối sống. Điều đặc biệt các sinh hoạt văn hóa trong lễ 

hội thờ Lý Nam Đế không còn là những sinh hoạt thông thường mà đã được “linh 

thiêng hóa” tạo ra môi trường tốt cho việc bảo tồn nhiều sinh hoạt và giá trị văn hóa. 

Mặt khác, việc phụng thờ Lý Nam Đế đã tiếp tục lưu truyền những trang sử vẻ vang, 

hào hùng của cha ông trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý “uống nước 

nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước tạo nên sự cố kết cộng đồng bền vững, 
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hình thành và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa cộng đồng góp phần tạo nên sự phong 

phú, đa dạng cho bức tranh tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam. 

3. Có thể thấy rằng, tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế là sản phẩm văn hóa của 

cộng đồng. Sự hình thành và phát triển của hiện tượng văn hóa tín ngưỡng này luôn 

gắn chặt với điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ. Trong bối cảnh hiện nay dưới ảnh hưởng ngày càng mạnh của quá 

trình ĐTH tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; 

những thay đổi trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về văn hóa 

và tín ngưỡng, tôn giáo...đã và đang có nhiều tác động tới việc phụng thờ Lý Nam 

Đế theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Người dân các làng xã Bắc Bộ một 

mặt đang nỗ lực để lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống mặt khác thay đổi để 

thích nghi với bối cảnh xã hội đương đại. Sự biến đổi này một mặt cho thấy sự linh 

hoạt, thích ứng của người dân trong quá trình sống đồng thời cho thấy rằng tín 

ngưỡng thờ Lý Nam Đế đang tồn tại trong xã hội Việt Nam đương đại và chắc chắn 

nó sẽ vẫn còn được bảo lưu và phát huy mạnh mẽ trong tương lai. Bởi ý thức hướng 

về cội nguồn, truyền thống yêu nước, phong trào uống nước nhớ nguồn vẫn luôn là 

truyền thống văn hóa đạo lý tốt đẹp luôn tồn tại trong tâm thức của người Việt từ 

bao đời nay. Truyền thống đó sẽ ngày càng được phát huy khi ước muốn bảo tồn 

văn hóa truyền thống - bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố gắn kết cộng đồng, trong 

những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng tới mục tiêu khôi phục 

văn hóa truyền thống nhằm phát huy nó trong xây dựng nền văn hóa đương đại. Và 

hơn bao giờ hết, con người ở thời đại nào cũng sẽ luôn luôn có niềm tin vào sức 

mạnh của thế lực siêu nhiên như một nguồn lực tinh thần cho cuộc sống của họ. Tất 

cả những điều đó đã khẳng định cho sự tồn tại và phát triển của hiện tượng văn hóa 

tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế trong đời sống của cộng động cư dân.  
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PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC DI TÍCH THỜ NAM ĐẾ  VÙNG 

CHÂU THỔ BẮC BỘ 
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PHỤ LỤC 2: TRUYỀN THUYẾT/THẦN TÍCH VỀ LÝ NAM ĐẾ 

Phụ lục 2.1. Truyền thuyết/thần tích trong thƣ tịch 

2.1.1. Ngọc phả cổ truyền Đức Tiền Lý Nam Đế thuộc họ Việt 

Thường thị (Lưu tại đình Giang Xá - huyện Hoài Đức, Hà Nội. Người dịch: 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tường - Viện Sử học) 

Xưa kia, nước Việt ta truyền đời, đến thời đất nước thuộc nhà Lương, niên 

hiệu Đại Đồng (535-545), [Vua Lương] sai Vũ Lâm hầu Tiêu Tư làm Thứ sử Giao 

Châu. Thứ sử ở nước ta (tức Tiêu Tư) tính cách hà khắc tàn bạo, tham lam tửu sắc, 

tiền tài và hóa vật nên mất lòng người. Các bậc anh hùng hào kiệt trong nước đều 

không phục tùng mệnh lệnh. 

Thời bấy giờ, tại đất châu Dã Năng, xứ Kinh Bắc, có một gia đình Trưởng bộ 

(họ là Lý, tên húy là Toản), lấy vợ người Ái Châu (sau này đổi thành Thanh Hoa) 

(họ Lê, tên húy là Oanh). Ông họ Lý này thuộc gia tộc vốn đời đời tích âm đức, tu 

nhân làm phúc như những việc: đúc chuông chùa, tạc tượng Phật đều làm hết lòng. 

Lại thường phù nguy, trợ giúp người yếu đuối, cứu người nghèo khổ, nuôi người già 

cả, tấm lòng độ lượng như biển cả. 

Bấy giờ, ông chồng đã ở tuổi ngoài 40, bà vợ thì cũng hơn 30. Một hôm, bà vợ 

nằm chơi ngoài sân, ngủ thiếp đi. Bỗng thấy trời đất tối sầm, bà bèn ngửa mặt nhìn 

lên các đám mây. Bà nhìn thấy trên trời cao một đám mây ngũ sắc bay lên, trong đó 

có hai con rồng: một con màu trắng, một con màu vàng. Hai con đang tranh nhau 

mặt trời. Bỗng nhiên, mặt trời sa xuống, rơi đúng vào miệng bà. Còn con rồng vàng 

thì bay xuống đậu thẳng vào bụng của bà. Thế rồi, thốt nhiên bà tỉnh lại, biết rằng 

đó là giấc mộng vậy. Bà bèn đem tất cả câu chuyện trong mộng kể lại với chồng. 

Ông Lý Toản bèn bảo với vợ rằng: “Nếu đúng như điềm mộng ấy, thì nhà ta 

được phúc lớn lắm! Trời giáng người tài. Đất sinh bậc tuấn kiệt. Chắc chắn là thế! 

Chắc chắn là thế!”. 

Ông chồng vừa nói dứt lời. Bà vợ tự nhiên thấy trong lòng cảm động, mà có 

tthai. Cho tới giờ Thìn (khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng), ngày 12, tháng 9 năm Quý 

Mùi, bà sinh hạ được một người con trai. Đứa trẻ có thần thái lẫm liệt, thể mạo kỳ 
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dị: “Lông mày như lông mày vua Nghiêu, đôi mắt như đôi mắt vua Thuấn, lưng như 

lưng vua Vũ, vai như vai vua Thang”. Đứa trẻ hẳn không phải là người tầm thường! 

Lại nói, trong khi bà đương sinh nở, thì sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo đến, 

trời tối mù mịt, mưa to đổ xuống, hương thơm từ trên trời tỏa lan sực nức cả sinh 

phòng. Khí lành phảng phất khắp gian phòng của bà. 

Thế rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh, đứa trẻ đã tròn 3 tuổi. Mọi thứ âm 

luật, đều hiểu thấu cả. Ông bà bèn đặt tên cho con là Bí. 

Đến khi vua lên 5 tuổi, hết sức thông minh, khí phách siêu quần vượt lên trên 

mọi người, ngôn ngữ chững chạc, thường tỏ rõ mưu cao, thuật lạ trước những người 

trong thôn ấp. Vua tuy còn trẻ tuổi, nhưng tài trí, độ lượng vượt trên người khác. 

Bản tính của vua khoan dung, hòa nhã, hiếu với cha mẹ, đễ với anh em, dáng dấp 

của vua thực nghiêm trang, anh hùng. 

Đúng năm ấy (tức Lý Bí 5 tuổi), thân phụ của Vua, vào một ngày (tức ngày 20 

tháng 2), bỗng nhiên không bệnh mà mất. Thân mẫu của Vua làm lễ an táng chồng 

tại quê nhà. Đến năm Vua mới 7 tuổi, thì thân mẫu cũng tạ thế (vào ngày mùng 10 

tháng Giêng). 

Vua có một người anh trai tên là Lý Bảo
.
. Bấy giờ, Lý Bảo cũng đã 13 tuổi. 

Hai anh em làm lễ an táng mẹ xong xuôi. Kể từ đó trở đi, việc tế lễ hết sức chu đáo, 

nhưng gia cảnh ngày một nghèo khó. Anh em nhà Vua phải sống nhờ gia đình 

người chú ruột. 

Bấy giờ, trong thôn ấp của một vị sư, pháp danh là Pháp Tổ Thiền sư, bèn nói 

với ông chú của Vua rằng: “- Gia đình ông có phúc dầy. Hai người cháu này ắt ngày 

sau trời sẽ giúp cho hoàn thành sự nghiệp lớn vậy! Vả lại, chữ “Bí”, là tên của đứa 

em, chẳng phải là có ý kính cầu đạo Phật mà nương nhờ vào cửa Từ bi để nhận 

được sự tế độ? Danh tiếng để lại lâu dài, vị tất phải ra làm quan!”. 

Ông chú của Vua nghe những lời chỉ giáo của Thiền sư, thì trong lòng hết sức 

tin, bèn bán Vua cho Thiền sư làm con nuôi, theo Thiền sư tu đạo Phật. Tu hành 

chừng độ 3, 4 năm, đến khi Vua khoảng 13 tuổi. Thời gian ấy, Thiền sư trở về 

huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai. Bấy giờ ở xã Giang Xá, có 3 vị họ: Lê, Nguyễn, 



  174 

Trần là những họ lớn nhận thấy Thiền sư đạo cao đức trọng, kinh điển tinh thông. 

Họ bèn đón Thiền sư về thiết lập trai đàn, cúng tế phổ độ gia tiên trong khoảng 21 

ngày đêm. 

Lúc bấy giờ, ở xã Giang Xá có một ngôi chùa nhỏ, dựng bên dòng sông con, 

nhân dân thấy vị Thiền sư ấy, có đức hạnh, bèn nghênh đón vào trong ấp. Họ kính 

cẩn xin Thiền sư trông coi ngôi chùa nhỏ. 

Thiền sư vui vẻ thấy cảnh chùa phong quang, sáng sủa, phong tục thuần mỹ, 

bèn nói: “Chùa tuy nhỏ, nhưng phong cảnh thật đẹp!”.Thiền sư bèn nhận lời trông 

giữ chùa cảnh. 

Từ đấy, Thiền sư về sống ở đất Giang Xá, trụ trì ngôi chùa Linh Bảo. Bấy giờ 

vào năm Ất Mùi, Vua 13 tuổi, theo Thiền sư về sống ở đất này. Cũng thời kỳ ấy, 

Thiền sư nhận Vua làm đệ tử cho thụ giáo nhập học đạo pháp. 

Vua là bậc có khí phách thanh kỳ, có đức độ, quy mô to lớn, lại do tính trời 

thông minh, đất chung đúc tú khí, sẽ ở vào địa vị Đế vương. Trời có chủ định sinh 

ra một người có khí chất không như hạng bình thường vậy. Thời ấy, ở chùa có ban 

thờ Long thần Chủ tể, hết sức linh ứng từ lâu đời. Từ ngày Vua ở trong chùa, mỗi 

khi tụng niệm xong rồi, Vua thường thường tọa thiền gần sát với ban thờ Long thần, 

không để lộ cho Thiền sư biết. 

Một hôm, Vua đến ngồi trước Long thần, thần thấy Vua ngồi, bỗng nhiên cả 

bức tượng cử động, rồi đứng dậy. Một ngày, có kẻ gian ăn trộm mất bộ áo cà sa và 

chiếc mũ Phật. Thiền sư không thể tìm được, bèn mắng Vua là không giữ cẩn thận. 

Vua rất bực mình, bèn đến trước ban thờ Long thần, lấy tay chỉ vào tượng mà 

nói: “Trời giao cho ngươi coi giữ trong chùa, quyền hành làm chúa tể cảnh Già 

Lam, được người trong ấp ký thác lộc cho! Làm sao lại thiếu cảnh giác khiến bọn 

trộm cắp đột nhập vào chùa, lấy trộm mất pháp giới, áo mũ của Thiền sư, đã chịu 

nhận lỗi lầm chưa? Hôm nay, Ta giáng phạt ngươi nhưng cho lưu lại trong chùa. 

Vua bèn lấy bút viết lên bức tượng mấy chữ: “Ta nay giáng phạt Long thần nhưng 

cho lưu tại chùa!”. 

Vừa viết xong, thì sắc mặt Long thần đang từ mầu xanh chuyển thành mầu 
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lam. Chỉ trong chốc lát, kẻ gian trộm cắp, bỗng nhiên hai tay tự trói, đem áo mũ đến 

nộp. Từ đó, trong dân chúng đại chấn động, cả người lẫn vật không yên ổn. 

Bấy giờ, nhân dân Giang Xá rất kinh sợ, bèn thiết lập một tế đàn cầu xin trời 

đất cho được bình an. Công việc xong xuôi, đêm ấy, nhân dân và hương chức 

hành lễ rồi trở về nhà, nằm ngủ cùng mơ thấy một vị quan đội mũ ngọc, mặc giáp 

vàng lộng lẫy, ngoài khoác long bào đẹp đẽ, sáng láng, thân cưỡi một con tuấn mã 

sắc trắng, theo sau có vài đứa tiểu đồng. Vị quan dáng điệu đường hoàng tiến 

thẳng tới nơi nhân dân Giang Xá đương hội họp, bèn xuống ngựa bước vào ngồi 

xuống giữa nhà. 

Nhân dân đều hỏi rằng: “Dám hỏi quan từ đâu đến?”. 

Vị quan trả lời: “Ta là Long thần chủ tể của chùa này. Bậc thần nhân là vua Lý 

Bí đến tu tại chùa của ta. Do ta sơ suất bất cẩn, đến nỗi để kẻ trộm đột nhập vào 

trong chùa, đánh cắp y phục của Thiền sư. Vua bèn chỉ vào ta giáng phạt nhưng cho 

lưu lại chùa. Không có ai xin hộ cho, nên Vua đã từ bỏ ta, lại còn trách tội đến 

người dân sở tại, nói ra không hết được!”. 

Nhân dân bỗng tỉnh lại, biết rằng đó là giấc mộng cho là việc kỳ lạ. Ngày hôm 

ấy, mọi người cùng nhau hội họp, cố nhớ mọi chuyện, rồi định đem việc mộng nói 

với Thiền sư. Họ cùng tới chùa định gặp Thiền sư, bèn gọi chú tiểu Lý Bí. Nhân dân 

nhận ra người ở trong giấc mộng, nên đều phục tùng mà kinh sợ chú tiểu, và không 

dám tiết lộ câu chuyện trong mộng với Thiền sư nữa. 

Họ cùng nhau đến bên tượng Long thần, nhìn kỹ, xem có thật là phía sau lưng 

của tượng có hàng chữ: “Ta giáng cấp ngươi nhưng cho lưu tại chùa”không? Nhìn 

ra thì quả có hàng chữ ấy thật! Ngày hôm ấy, nhân dân bèn trở về nhà, sắm một cỗ 

lễ chay, rồi cùng nhau dâng lên chùa. Nhân dân bạch với Thiền sư rằng: 

“Trong ấp, người và vật đều không được yên ổn. Nay thấy trong giấc mộng, 

Long thần rất nể phục chú tiểu Lý Bí. Chú tiểu đã trách tội Long thần, do đó, trách 

phạt đến nhân dân. Nay, xin sắm sửa cỗ lễ chay, xin với Thiền sư nói giúp với chú 

tiểu Lý Bí, khẩn khoản xin từ bỏ lời trách lỗi Long thần, thì may ra nhân dân mới 

được yên ổn!”. 
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Thiền sư nghe người dân nói như vậy, bèn gọi Vua tới, mà bảo: 

“Nhà ngươi có ý trách Long thần, đến nỗi nhân dân trong ấp bị chấn động. 

Nay họ có đem lễ phẩm đến xin tạ lỗi. Họ nói như thế… như thế…! Ngươi hãy mau 

gặp Long thần, mà nói tha thứ lỗi lầm cho. Nếu Long thần được miễn tội, ắt là 

người dân trong ấp sẽ được bình yên”. 

Vua bèn tuân theo lời chỉ bảo của Thiền sư, rồi đến trước Long thần, nhân dân 

cùng đi theo sau mà hành lễ. Long thần vừa nhìn thấy Vua, bỗng nhiên biến sắc, 

toàn thân chuyển động, mồ hôi vã ra như tắm! Vua bước tới sau lưng tượng bèn xóa 

đi những chữ viết trước đó. Vừa xóa xong thì sắc mặt Long thần vui vẻ trở lại. 

Tượng gỗ cử động thân mình tựa như đang hành lễ. Nhân dân thấy thế, hết sức kinh 

sợ. Từ đó trở đi trong ấp mọi người nhất nhất đều được yên bình, thịnh vượng. 

Lại nói, Vua ở với Thiền sư tại ngôi chùa Giang Xá được khoảng hơn 10 năm. 

Lúc ấy, Vua chừng 25 tuổi. Vua là bậc thông minh, trí tuệ, đại tài, có đức độ, khí 

lượng anh hùng, siêu quần bạt chúng hơn người. Các bậc anh hùng trong thiên hạ 

đều nể phục Vua. Người xa gần trong nước đều tin theo Vua. Đấy là do ý trời đã 

thuận… Lẽ nào khi chiêu mộ dân chúng lại không theo về với Vua? 

Bấy giờ, Vua chiêu mộ được những trai tráng trong huyện và trong ấp được 

3.000 binh lính. Ngay ngày hôm ấy (tức ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch), Vua hội 

binh tại chùa Giang Xá, rồi tổ chức hành lễ tế trời đất, bách thần. Vua cầu xin: 

“Thần âm phù cho sau này hoàn thành đại nghiệp khôi phục quốc gia. Nếu như trời 

đất, bách thần ưng thuận, lại thấy tôi tài đức xứng đáng được ở chức vị trời trao, thì 

xin trời đất ban cho một trận mưa xuống đàn tế!”. 

Vua vừa cầu xong, bỗng nhiên trời đất tối sầm, sấm chớp ầm ầm, mưa to đổ 

xuống giữa đàn tế. Lại thấy đám mây ngũ sắc bay từ trên trời xuống dừng lại ở đàn 

tế. Vua thầm nghĩ đây hẳn là điềm đại hưng thịnh vậy. Cuộc tế lễ cũng vừa xong. 

Ngày hôm đó (tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch), Vua tập hợp sĩ tốt, chọn 

tướng, tuyển binh, rồi cùng phong các chức tả, hữu văn võ, phụ trách tiền binh, hậu 

binh. Hôm ấy, Vua tới hành lễ bái biệt Thiền sư, dẫn binh tiến vào vùng đất châu 

Dã Năng, xây dựng đồn sở. Vua cắt đất để phân cho quân lính ở, lại sai tướng coi 
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quân, lập đồn khống chế các con đường, giữ vững để cự chiến với quân lính của 

Thái thú nhà Lương. 

Vua tự xưng là: Lý Nam Đế. Từ đó, Vua thường đánh nhau với quân nhà 

Lương, chúng thất bại phải chạy trốn về phương Bắc. Bấy giờ có viên Tù trưởng 

Chu Diên là Triệu Túc, phục tài đức của Vua, bèn dẫn đầu quân chúng theo về. Tiêu 

Tư biết việc ấy, đem của đến hối lộ cho Vua, rồi chạy về Quảng Châu. Vua lại lưu 

con của Triệu Túc là Triệu Quang Phục ở bên cạnh để phụ giúp việc nước. 

Từ đó, Vua chiếm cứ châu thành (tức thành Long Biên). Vua lên ngôi Hoàng 

đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức. 

Vua Lương lại sai Lư Tử Hùng, Tôn Quýnh tiến binh sang cùng với binh 

tướng của Tiêu Tư cự chiến với Vua. Vua bèn tiến binh. Lúc ấy, Triệu Quang Phục 

(sau này là Triệu Việt Vương), được Vua phong cho làm Đại tướng Thống chế quân 

Tiền binh, dẫn quân tiên phong đánh lại quân Lương. Quân Lương nhiều lần thất 

bại ở đất Giang Tây, ta chém hơn một nghìn đầu giặc, thây giặc rơi xuống sông, 

khiến nước sông không chảy được. 

Vua lại truyền lệnh sửa soạn binh tướng đánh vào châu Cửu Đức, vua Lâm Ấp 

bại trận phải bỏ chạy. Nhân thắng lợi ấy, Vua xưng là: Nam Việt Đế, đặt quốc hiệu 

là Vạn Xuân. Trăm quan đều chúc Vua: Vạn tuế. Những vùng đất như: Dã Năng, 

Chu Diên, Giang Xá, Thái Bình, Giang Tây, Gia Ninh, Tân Xương, Liêu Động đều 

được Vua phong làm Thang mộc ấp. Người dân ở các đất trên xin Vua cho được 

dựng sinh từ (đền thờ khi Vua còn sống) và cũng để sau này có nơi để thờ cúng 

Vua. Vua chấp thuận lời cầu xin ấy. 

Từ đó trở đi Vua tôi hiệp đức, trong nước thanh bình. Vua ở ngôi được 7 năm 

(541-547). 

Vào tháng 6 năm Ất Sửu, Vua Lương lại sai Dương Thiêu làm Thứ sử Giao 

Châu, Trần Bá Tiên làm Tư mã, đem quân sang xâm lược. Vua nghe tin quân 

Lương đã tiến đến nước Việt ta. Vua đem 3 vạn quân ra chống cự. Quân Lương tiến 

đánh Chu Diên, Vua bị thua, bèn kéo đến sông Tô Lịch, Vua lại thua. 

Vua trở về đất Giang Xá muốn tham vấn Thiền sư. Hôm ấy, nhân dân hành lễ 
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đón Vua, Vua tạm đóng quân lại. Quân Lương đuổi tới nơi lại đánh nhau một trận 

với Vua. Vua thắng được. 

Vả lại, quân Lương mỗi ngày một mạnh lên. Vua lại đóng quân ở Giang Xá. 

Chính khoảng thời gian này, ở các xã, các tổng thuộc huyện Đan Phương, Vua cứ 

đóng quân tại đất nào, chỉ một, hai ngày sau, nhân dân đều lập miếu thờ phụng. 

Vua lại dẫn quân chạy về thành Gia Ninh. Quân Lương đuổi theo vây đánh. 

Khi ấy, quân Lương đánh chiếm được thành Gia Ninh. Vua lánh vào đất của người 

Lạo ở Tân Xương (tên huyện thuộc Phong Châu). Quân Lương đóng chặt ở cửa 

sông Gia Ninh. Vua lại đem 2 vạn quân từ đất Lạo ra đóng ở hồ Điển Triệt. Quân 

Lương đánh nhau với Vua trong khoảng thời gian hơn 5 tháng. Một hôm, thừa dịp 

đêm ấy nước sông đột ngột lên mạnh, quân lương reo hò mà tiến. Vua vốn không 

phòng bị, vì thế tan vỡ, phải lui giữ động Khuất Lão để sửa binh đánh lại, ủy quyền 

cho Đại tướng Triệu Quang Phục cự chiến với quân Lương. 

Từ năm Bính Dần (546) đến năm Đinh Mão (547), Đại tướng Triệu Quang 

Phục và tướng nhà Lương Trần Bá Tiên giằng co nhau bất phân thắng bại. 

Đời sau có thơ rằng: 

Thư hùng vị quyết tại hà nhân 

Lưỡng tướng giai đồng báo nghĩa quân. 

Thiết thạch nhất tâm ư quốc sự 

Danh chiêu thiên cổ thử trung thần. 

Dịch thơ: 

Anh hùng chưa dứt ở ai giờ 

Hai tướng chung lòng báo nghĩa vua. 

Sắt đá một lòng vì việc nước 

Trung thần tiếng đẹp mãi nghìn thu. 

Lại nói, Vua giao phó cho vị tướng giỏi Triệu Quang Phục giữ nước, điều binh 

đi đánh quân Lương xong, Vua bèn lánh vào động Khuất Lão. 

Một hôm, vào ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch, Vua nằm ở chính cung, xung 

quanh có các viên nội thần đứng hầu. Bỗng nhiên, thiu thiu ngủ, Vua mơ thấy vừng 
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mặt trời, lại có một đám mây đen hình như con chó nhỏ chui vào mặt trời, rồi cùng 

rơi xuống phía chỗ Vua nằm. Biến thành một người, thân cao 1 trượng, y phục 

chỉnh tề, đứng trước nhà Vua, vừa hát vừa múa, đọc thơ rằng: 

Lý quân hề, Lý quân hề 

Khâm thừa Thiên đế chiêu vân thê. 

Long xa kim nhật hồi thiên thượng 

Quốc thế truyền lai Phật Tử hề. 

Dịch thơ: 

Vua ta chừ, Vua ta chừ 

Thang mây Thiên đế giục nhà vua. 

Xe rồng một sớm về thiên giới 

Thế nước truyền cho Phật Tử giờ. 

Vua nghe đọc bài thơ xong, bỗng thấy sấm chớp xé đất, mưa to đổ xuống. Vua 

giật mình tỉnh dậy, trong người bàng hoàng. Vua đem những chuyện trong mộng kể 

lại cho mọi người. Ngày hôm ấy, bỗng nhiên đau đầu, rồi mất. Quần thần tổ chức 

tang lễ, rồi an táng Vua tại động Khuất Lão. 

Quần thần lại tôn lập người anh của Vua là Lý Thiên Bảo (tức Đào Lang 

Vương) lên làm Vua. Lý Thiên Bảo tiến phong Vua làm Lý Nam Đế Quốc vương 

Thiên tử Đại vương (vào ngày 12 tháng 10 âm lịch), lại truyền cho nhân dân Khuất 

Lão lập đền, xây lăng mộ Vua để phụng thờ. Dân chúng ở những đất thang mộc 

như: Dã Năng, Chu Diên, Giang Xá, Thái Bình, Giang Tây, Gia Ninh, Tân Xương, 

Khuất Lão động, đều cho lập đền thờ. Còn nhân dân dưới sự chăn dắt của Vua thì 

cho đón nhận sắc chỉ về thờ. 

Lại nói, anh của Vua (tức Lý Thiên Bảo) ở ngôi được 8 năm thì mất. 

Sau này đến thời Hậu Lý Nam Đế (571-602), tức Lý Phật Tử lên ngôi, được 

Vua nhiều lần bao phong mỹ tự, cúng tế không dứt. Trải qua bao ngày tháng, quan 

đảo, dân cầu đều được linh ứng. Xuân thu nhị kỳ triều đình tổ chức quốc tế: Đền thờ 

Vua càng đẹp đẽ từ đấy. 

Lại nói, sau này khi bốn họ: Đinh, Lê, Lý, Trần khai sáng cơ đồ, Vua đều có 
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công hộ quốc, cứu dân, cho nên các đời đế vương đều truy phong mỹ tự. Vạn đời 

cúng tế Vua, hương hỏa, không bao giờ dứt. 

Ngày sinh, ngày hóa của Vua, với sắc chỉ gia phong của các bậc đế vương các 

đời, cùng tên húy của Vua, mầu sắc y phục của vua nhất thiết cấm sử dụng. Phụng 

khai ở dưới đây: 

- Vua sinh ngày 12 tháng 9 âm lịch. Cỗ chay đủ 3 mâm. Ngoài ra có Ngưu lao: 

xôi, rượu, trình diễn hát xướng. Bánh có: bánh trôi, bánh chưng. 

- Vua mất ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch. 

Do khi còn sinh thời, Vua cùng với Thiền sư thường trai giới, nên khi hành lễ 

cấm dùng oản, quả “Đông qua” (tức quả bí), sơn dược, canh thịt lợn để cúng tế. Còn 

thịt trâu, thịt bò, thịt lợn thì đặt ở phía bên ngoài cùng với rượu và các loại bánh. 

- Cha của Vua mất ngày 20 tháng 2 âm lịch. Đồ tế có thịt trâu, thịt bò, các loại 

bánh và rượu. 

- Mẹ của vua mất ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Đồ tế có thịt lợn đen, 

giữ nguyên mầu sắc, rượu ngọt và xôi. 

- Lễ mừng vào những ngày: Ngày 12 tháng 9 âm lịch. Đồ tế dùng xôi, rượu, 

bánh trôi, ca hát trong 3 ngày; Ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch. Đồ tế dùng thịt lợn, 

rượu, ca hát trong 1 ngày; Ngày mùng 4 tháng giêng. Đồ tế dùng nhiều gà, 5 trâu, 

mâm xôi, chơi đấu cờ và chơi chọi gà. 

- Thiền sư mất ngày 15 tháng 2 âm lịch. Đồ tế dùng cơm chay trắng tinh. Khi 

hành lễ thì rước bài vị của Vua ở chùa Giang Xá, để đưa tới đạo tràng cúng Phật, 

trong 3 ngày. 

- Húy bốn chữ sau: Bí - Toản - Ngọc - Oanh, nhất thiết cấm không được 

đọc đến. 

- Cấm mặc quần áo mầu vàng và mầu tía. 

Ngày mùng 10 tháng Giêng năm Hồng Phúc nguyên niên(1572), Hàn Lâm 

viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn. (Bản gốc của bản Ngọc phả này 

được lưu giữ trên đền Hùng Vương) 
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2.1.2. Thần phả đình, đền Cổ Trai (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, 

Thái Bình (Theo cuốn “Cổ Trai xưa và nay” của cụ Vũ Văn Quỳ, tài liệu nội bộ) 

Vào thế kỷ thứ V ở phía Nam Chu Diên - nước Âu Lạc có dải đất nguyên sinh 

bên bờ sông Bộ (tức sông Tiểu Hoàng, sông Trà Lý). Dân trong vùng nay còn gọi là 

sông Giai (Cổ Trai), xã Hồng Minh (Hưng Hà). Gai trúc mọc thành rừng xanh trên 

các gò đống, mà dân Chu Diên quen gọi là “mả”-“Mả Gai - Bờ Trúc” là tên khai 

sinh của làng Giai (Cổ Trai). Hiện nay làng Cổ Trai còn nhiều gò đống có tên là chữ 

“mả” như “mả Gai, mả Tư, mả Ngộ, mả Diều, mả Nẻ, mả Nhồi, mả Thú, mả Ông, 

mả Hòn, mả Sài…” 

Tục truyền rằng nơi đây gió lùa sóng vỗ, thông thủy, thuận tiện cho việc giao 

lưu, với các vùng lân cận, song không yên ả, có nhiều hiểm họa do muông thú, rắn, 

rết, chồn, cáo gây ra, nhưng sợ nhất là Long Mạch (rồng) khi lúc chiều tà thường 

hiện ra quấy phá dữ dội, khiến dân trong vùng ít ai dám đặt chân tới. 

Trung tuần tháng giêng, mùa xuân năm 455 giữa thế kỷ V, giặc Lương xâm 

chiếm Âu Lạc. Để dễ bề cai trị, chúng thực hiện âm mưu đồng hóa biến Âu Lạc 

thành một tỉnh của Trung Quốc, “Giao Châu” là cái tên mà nhà Lương áp đặt cho 

nước ta thời ấy. Bọn thú lệnh rất tàn bạo, hà khắc, bắt dân ta lên rừng, xuống biển 

tìm ngà voi, ngọc trai nộp cho chúng. Khiến nhiều người chết vì cá mập, thuồng 

luồng và muông thú. Ở Trung Quốc, nhà Lương cũng làm mất lòng dân. Vì không 

chịu nổi cảnh hà khắc tàn bạo, dòng họ Lý người Bắc gặp loạn, đã dời quê hương 

xuống phía Nam nước Âu Lạc, lập ấp. Đến cửa sông Bộ (cửa sông Phú Nha, xã 

Hồng Minh nay, xưa còn có tên là Phạm Lỗ và A Lỗ), đoàn thuyền họ Lý rẽ vào 

miền đất “Mả Gai - Bờ Trúc” thì trời vừa tối, màn đêm buông xuống dày đặc, trùm 

kín khu rừng huyền ảo linh thiêng. Nhân lúc mọi người thấm mệt, hào trưởng họ Lý 

(con cụ Tấn, ông nội Lý Bí) cho dừng thuyền nghỉ chân chốc lát bên gò Trúc, bỗng 

phía hồ gần đó (hồ Mả Tư bên khu di tích đình làng Giai ngày nay), giông tố nổi lên 

đùng đùng, gió giật sấm dồn, chớp lòe trong những đám mây đen như trời sắp sập, 

mọi người hoảng sợ, sụp ngồi chắp tay vái trời đất. Chưa kịp hoàn hồn, thì bất thần 

giữa hồ Mả Tư một luồng khói trắng xoáy ốc vụt lên cao vài trượng, đất trời mở ra, 
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chim chóc bay dạt. Trong thế giới mênh mông, hào trưởng Lý Tấn nói “Có trời đất 

phù hộ, độ trì chi đây” nên có rồng hiện ra bay lượn, chào mừng, rồi nhẹ nhàng hạ 

xuống đất. 

Sớm hôm sau mọi người thức dậy thì thấy vạn vật đổi thay, “con Rồng”- hào 

trưởng họ Lý (cụ Lý Tấn) chỉ, mọi người nhìn theo, đôi mắt rồng long lanh như 

viên ngọc, nhìn ra sông Bộ. Cụ Lý Tấn ngẩng đầu nhìn lên gò Trúc thấy hiện lên ba 

chữ “Long Hưng địa”, đọc ngược là “Địa Long Hưng”, “Đất thịnh”- người hào 

trưởng lại buông ra hai tiếng, rồi sai gia nô dựng lầu thờ rồng ngay dưới chân gò 

Trúc. Lầu thờ rồng hiện nay vẫn còn, và ba chữ “Long Hưng địa” cũng được dân 

làng Giai (Cổ Trai) bảo lưu. Tiếc rằng đôi giếng ngọc mắt rồng do quy hoạch đồng 

ruộng, đường sá đã mất, song thân rồng là Cừ chùa, vòi rồng là mạch nước trong hồ 

ao phe (ao đình) trong khu di tích, trải qua hàng năm nước vẫn trong như ngày nào. 

Theo các cụ làng Giai (Cổ Trai) truyền lại thì: Vòi rồng luôn thay đổi vị trí và 

thông với giếng đền Trần thôn Đồng Lâm (Hồng Minh - Hưng Hà) hút nước từ sông 

Hồng, nên thường nhắc con cháu tắm ở ao phe không nên gần mạch nước. Được 

“thực mục sở thị” nhìn thấy rồng, cụ Lý Tấn tin lời đồn đại của dân gian về mảnh 

đất “Mả Gai - Bờ Trúc”, lại cùng dòng họ gia nô một lần nữa chấp tay vái trời đất 

và xin ở lại dải đất này dựng nghiệp. 

Từ khi dải đất “Mả Gai - Bờ Trúc” được dòng họ Lý đặt chân đến khai thiên 

lập địa thì ngày một thay da đổi thịt. Từ trên mười vạn mét vuông, trang trại được 

mở rộng, các gò đống gai trúc được phát quang, vùng đất trũng, đầm lầy đã được 

khai phá, biến nơi đây thành khu trồng trọt chăn nuôi trù phú, bạn bè khắp nơi tìm 

về ngày một đông. 

Năm 485 - 490 cuối thế kỷ thứ V, vợ chồng người hào trưởng thay nhau qua 

đời, con cụ Lý Tấn là Lý Toàn (bố đẻ Lý Bí) lên thay chức hào trưởng. Lý Toàn 

cũng như cha, một lòng phát tâm tu đức, quyết trả nợ nước thù nhà, chống giặc 

Lương hà khắc. Lý Toàn cho mở rộng trang trại làng Giai quê hương, tuyển mộ 

thêm trai trẻ, hiền tài. Ngoài sản xuất lương thực, ông còn cho dân binh học võ 

nghệ, rèn cung kiếm để diệt trừ tham bạo, vì thế có nhiều trai tráng đến trang trại 
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“Mả Gai - Bờ Trúc”. Lý Toàn đổi tên Mả Gai Bờ Trúc thành làng Giai (nghĩa là 

làng toàn con trai), song cái tên ban đầu từ thuở mở đất “Mả Gai Bờ Trúc” ở Cổ 

Trai ngày nay nhân dân vẫn không quên nhắc đến mỗi khi có việc cúng bái, “Mả 

Gai xứ - Bờ Trúc xứ” luôn là câu mở đầu lời khấn. 

Trải qua bao năm tháng xây dựng quê hương Làng Giai, vợ chồng Lý Toàn 

cũng như bố mẹ, thay nhau về cõi vĩnh hằng với tổ tiên. Vào đầu thế kỷ thứ VI, năm 

508, mẹ của Lý Bí là bà Đào Thị Lan chết lúc Lý Bí 5 tuổi. Năm 510, cụ Lý Toàn - 

cha của Lý Bí chết khi Lý Bí 7 tuổi, Lý Bí ở với anh ruột Lý Thiên Bảo và dòng họ. 

Theo thần phả 14 đạo sắc phong đình Cổ Trai còn lưu giữ, thì bà Đào Thị Lan (mẹ 

Lý Bí) mang thai 12 tháng 8 ngày, ngày 17 tháng 10 năm 503 sinh Lý Bí, khi sinh 

đầy nhà thơm nức mùi hoa, khác với nhiều kẻ trong vùng. Lý Bí cùng tuổi với 

người em họ thần Đồng, cả hai đều thông minh sáng dạ, học một biết mười, tuổi 

nhỏ trí lớn, muốn giải phóng đất nước, quét sạch giặc Lương ra khỏi bờ cõi trả thù 

cho dòng họ, cho dân tộc. Năm lên 8 tuổi (năm 511), thần Đồng ngộ cảm chết (hiện 

nay Cổ Trai có ngôi chùa thờ thần Đồng, mộ chí thần Đồng cũng còn bên đường 

223, cạnh làng Giai). Thần Đồng chết, Lý Bí tiếc thương cho người em họ, song 

không vì thế mà nhụt chí làm trai, Lý Bí càng hăng say cung kiếm quyết tử với giặc 

Lương. Bởi vậy mới 16 tuổi mà Lý Bí đã trở thành tráng sĩ, thân dài vai rộng,“Địch 

lực vạn nhân, văn võ song toàn ví như Khổng Mạnh, chấn động cả hai nước Việt, 

Trung”. Để có cơ ngơi bề thế và khẳng định mình với dòng họ, với dân binh làng 

Giai cũng như nhân dân nước Âu Lạc, Lý Bí đã cho dân binh khai thông đường xá 

trong vùng, cho bắc cầu sang Thâm Động - Thượng Hộ (cầu ngang sông Bộ - tức 

sông làng Giai ngày nay), cải tạo gò đống đầm lầy thành khu chăn nuôi trồng trọt 

như hồ ao phe, chuôm mả, chuôm cầu đất, các chuôm hồ này đều thả sen, nuôi rùa, 

mang lại thú vui cho gia đình, dòng họ và dân binh. Cổ Trai ngày nay còn dấu tích 

gò con rùa, song nổi tiếng vẫn là hồ Vành lược (bán nguyệt), theo truyền thuyết của 

làng Giai thì hồ này có giống hoa sen trắng, có rùa vàng, dành riêng cho mẹ và vợ 

Lý Bí (mẹ là bà Đào Thị Lan và vợ là Đỗ Thị Khương), dấu tích Cổ Trai hiện nay 

còn khu lá sen và đường Vành lược. Chăn nuôi nhiều gia cầm, gia súc, ngựa và voi 
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chiến cũng được đưa về đây huấn luyện, các gò Quan Tượng, con voi, để voi ngựa 

dành riêng cho các quan trông thú trú chân, tránh voi ngựa hại. Hiện nay làng Giai 

còn hàng trăm di vật và địa danh cổ quý giá. Lý Bí đã biến trang trại của mình thành 

bản doanh có bản sắc riêng của làng Giai lúc nào không biết. Khu đất trên một vạn 

mét vuông ban đầu, được khai thiên lập địa bởi dòng họ Lý, đã trở thành từ đường 

tiên tổ, bởi vậy, làng Giai ngày nay lúc nào cũng như thấy tiên tổ hiện về, nên luôn 

thành kính biết ơn sâu sắc. Đôi câu đối đình làng Giai: 

“Tam thế đan thanh tiền Lý kỷ 

Vạn niên hương hỏa Cổ Trai từ” 

Để chống thù trong giặc ngoài, Lý Bí lấy làng Giai quê hương mình làm chỗ dựa, 

xây dựng căn cứ. Ông cho xây bốn vọng gác tiền tiêu ở bốn hướng doanh trại: Đông, 

Tây, Nam, Bắc, bốn vọng gác ngày nay đã biến thành bốn lầu thờ thổ thần, nằm trong 

gia đình ông Địch, ông Chuyền, ông Cống và ông Cẩn ở làng Giai. Biết Lý Bí là người 

anh hùng hào kiệt kinh văn vĩ vũ, nổi tiếng xứ Nam, chấn động xứ Bắc (Trung Quốc), 

giặc Lương vời Lý Bí về Long Biên và bổ làm quan, chức giám quân ở Châu Cửu Đức, 

tức Đức Thọ - tỉnh Nghệ Tĩnh ngày nay. Để tránh hiểm họa, trước mắt Lý Bí ngầm liên 

lạc với làng Giai - nơi chôn rau cắt rốn, nơi có tổ tiên dòng họ dân binh củng cố lực 

lượng, xây thêm hậu cứ Thượng Hộ (huyện Vũ Thư - Thái Bình) và Hậu Tái (huyện 

Đông Hưng - Thái Bình), mở rộng trang trại làng Giai, tích trữ lương thực. 

Đối với nhà Lương, Lý Bí đưa ra yêu sách, đòi cải cách thuế khóa, xóa bỏ cống 

nộp và thay đổi cách cư xử đối với dân nước Âu Lạc. Những yêu sách trên tuy đơn 

giản nhưng đã nói lên lòng thương dân, vì dân của Lý Bí. Không được nhà Lương chấp 

thuận, Lý Bí bất mãn bỏ quan về quê chiêu mộ hiền tài, dấy binh khởi nghĩa chống 

xâm lược nhà Lương, mở nền độc lập cho nước Âu Lạc. Được nhân dân quê hương cổ 

vũ, cũng như nhân dân cả nước dốc lòng ủng hộ. Tướng nhà Lương, Tiêu Tư, mang 

một vạn quân về làng Giai dẹp loạn. Biết ý đồ nham hiểm của giặc, Lý Bí lệnh cho dân 

binh làng Giai dựa vào các gò đống sẵn có, đào thêm hào lũy, tích trữ, cất giấu lương 

thực để chuẩn bị kháng chiến. Hiện nay làng Cổ Trai còn dấu tích ngót một trăm gò 

đống và sáu hào lũy lớn, cừ ngòi bao quanh quần thể di tích. Năm 1955, do quy hoạch 
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đồng ruộng, các gò đống đã bị phá hủy, nay còn lại rất ít. 

Năm 540 giặc Lương ồ ạt đánh chiếm làng Giai, do tướng Tiêu Tư cầm đầu, 

giặc lương đi bằng thuyền theo sông Hồng, đến cửa sông Bộ (cửa Phạm Lỗ - A Lỗ, 

nay thuộc địa phận xã Hồng Minh - Hưng Hà (Thái Bình) thì rơi vào bẫy phục kích 

của nghĩa quân. Bị đánh tơi tả trên sông, song với bản chất xâm lược hiến chiến, 

giặc Lương vẫn liều lĩnh đánh vào trang trại làng Giai, Tiêu Tư khôn ngoan, bắt cóc 

tất cả thuyền dân qua lại trên sông cho đi trước làm lá chấn, rồi ồ ạt tiến quân. Bên 

này làng Giai, bên kia là Thâm Động, nghĩa quân từ đồn trú Thượng Hộ xông ra, 

trận địa chìm trong lưới tên nỏ của giặc và ta. Chim muông bạt gió bay lạc trong 

tiếng trống đồng, tiếng reo hò của ba quân Lý Bí. Trận đánh giữa ta và địch giằng 

co, diễn ra mỗi lúc một ác liệt, máu giặc chảy dài trên mặt đất, xác chết ngổn ngang 

ngoài sông trên bến dưới thuyền, trên các bè tre, nứa gỗ, chìm theo lịm xuống dưới 

đáy sông Bộ, quạ đen về rỉa xác đầy đường (dấu tích Cổ Trai ngày nay còn khu 

chìm lim và hai đường con quạ bên sông Bộ). 

Vốn làm quan dưới triều Lương, Lý Bí hiểu rất rõ thứ sử Vũ Lam hầu Tiêu 

Tư, vì vậy ông lập mưu giả vờ thua nhử giặc xuống bến Bộ, nơi ra bài binh bố trận 

sẵn chờ giặc, song đáng tiếc, nhiều thuyền nghĩa quân rơi vào thế bất lợi, quai chèo 

bị đứt, trong đó có cả thuyền của Lý Bí, trong giây lát nao núng, bất thần nhận được 

tơ từ một cô gái buôn tơ thả trên mặt sông. Có tơ buộc lại quai chèo, nghĩa quân 

nhanh chóng củng cố lực lượng, rồi phản công, thuyền nghĩa quân lao vào thuyền 

giặc, tiếng trống đồng thúc quân khua vang tám cõi, làm giặc khiếp vía, kinh hồn, 

trở tay không kịp, phải bỏ chạy. Tướng Ô Sát của Tiêu Tư hốt hoảng chui vào cống 

Bộ ẩn nấp, bị ta chém chết tại trận. Từ đó cống Bộ có tên là cống Tiêu Tư, cống này 

ngày nay vẫn còn ở làng Giai. Thừa thắng, nghĩa quân truy đuổi bắt Tiêu Tư, song 

hắn đã tháo chạy ngược dòng sông Hồng Hà về Long Biên. Từ đó bến Bộ có tên 

bến “Hợm”, nay bến “Hợm” làng Giai vẫn còn. Trận thủy chiến thắng lợi để lại 

hàng ngàn xác giặc trên quê hương làng Giai. 

Nhân dân làng Giai đã cùng nghĩa quân thu gom xác chết và chôn vào hai khu đất 

rộng trên ba héc ta, đó là Càn lăng 1 và Càn lăng 2 ở thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh - 
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hai Càn lăng này đến nay vẫn còn và ở đây xưa có miếu âm hồn. Theo các cụ làng Giai 

kể lại, khu chìm lim và con đường quạ xưa có rất nhiều hồn ma, nên hàng năm, trước 

hội làng vài ngày, làng Giai làm lễ đưa tiễn âm binh - một thuyền rồng giấy cùng xôi 

oản, cháo, nẻ, hoa quả… ngày cúng, đêm đưa thuyền quanh làng gọi âm binh đưa về 

Càn lăng (nơi chôn xác giặc). Những đêm đưa tiễn âm binh như thế, cả làng Giai từ 

chập tối, đã nhà nào biết nhà ấy, cửa đóng then cài, tránh hồn ma lẩn khuất. 

Chiến thắng làng Giai đã làm nức lòng nhân dân nước Âu Lạc. Sau chiến thắng, 

Lý Bí mở hội mừng công. Trong lúc khắp nơi rợp bóng tinh cờ, Lý Bí vẫn không quên 

cô gái bán tơ hôm nào đã giúp nghĩa quân trong lúc lâm nguy. Ông đã cắt người đi tìm 

mời cô gái về làng Giai để cùng hưởng thái bình, song không ai dò ra tung tích. Lý Bí 

buồn, ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu. Mãi tháng sau, mồng 10 - 3 năm 540, 

một nghĩa quân ở đồn Hậu Tái, trên đường về làng Giai, đi qua An Để - quê hương dâu 

tằm tơ lụa để thăm bà con, tình cờ gặp cô gái bán tơ. Người lính già mừng rỡ về tâu với 

vị tướng của mình, ngay hôm đó, Lý Bí truyền cho gia nhân cùng ông xuống thuyền về 

An Để gặp người tài sắc. Biết tin hào trưởng Lý Bí làng Giai tới, nhân dân An Để cùng 

người ở các làng bên đi như dòng chảy về đón. Ngay trong đêm đó, “Nhân hòa - hiếu 

thuận”, Lý Bí đón cô gái về làng Giai thưởng công… Đó chính là bà Hoàng hậu Đỗ 

Thị Khương. Ngày nay nhân dân làng Giai thờ chung một Cỗ ngai với Mẫu hậu Đào 

Thị Lan và Hoàng thái hậu Lê Thị Oanh (bà, mẹ và vợ Lý Bí) ở đền Đông với bức đại 

tự “Thiên hạ mẫu”. Để nhớ người con gái có công với nước, ngày nay nhân dân làng 

Giai lấy ngày mồng 10 tháng 3 làm ngày vui mở hội. 

Về quê chồng, bà Đỗ Thị Khương không quên nghề truyền thống dâu tằm của 

mình, bà đã dạy cho con cháu làng Giai và con cháu các đồn trú Hậu Tái, Thượng 

Hộ nghề tằm tơ. Từ khi có nghề ươm tơ dệt vải, làng Giai sầm uất hẳn lên, bến 

Hợm - sông Giai thuyền bè qua lại trao đổi hàng hóa tơ lụa ngày một đông. Làng 

Giai thực sự trở thành một trung tâm thương mại thanh bình. Năm 1971, khi khai 

sông Giai làm thủy lợi, người ta đã đoàn được chim đại bàng, thân rồng bằng đất 

nung… song tiếc rằng lúc ấy vì chưa có ý thức về cổ vật nên để mất. Còn nghề dệt 

vải ươm tơ, mãi đến năm 1959, con cháu làng Giai mới bỏ. Ngoài việc dạy con cháu 
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làng Giai nghề dệt vải, bà Đỗ Thị Khương còn cùng chồng mình bàn việc quân, việc 

nước, củng cố thành lũy chắc chắn, sản xuất lương thực dồi dào, mở rộng lân ấp. 

Bởi vậy trong có vài tháng, nghĩa quân Lý Bí từ một vạn lên tới ba vạn. 

Mùa xuân năm 541, nghĩa quân Lý Bí từ làng Giai và vùng phụ cận tiến đánh 

Long Biên giải phóng đất nước, mở nền độc lập tự chủ cho đất Âu Lạc. Sau chiến 

thắng, Lý Bí lên ngôi, xưng Lý Nam Đế, đóng đô ở Long Biên, đặt niên hiệu là Thiên 

Đức, quốc hiệu là Vạn Xuân. Theo đề nghị của bà Đỗ Thị Khương, Lý Bí cấp cho Hậu 

Tái một giải yếm ruộng thần hậu để kỷ niệm ngày tìm được bà. Trong những năm làm 

vua, Lý Bí nhiều lần về thăm quê hương - nơi chôn rau cắt rốn, nơi có từ đường thờ 

tiên tổ (tức đình Cổ Trai ngày nay). Ở ngôi được 7 năm, Lý Bí lâm bệnh hiểm nghèo. 

Theo các cụ làng Giai kể lại, vào buổi chiều ngày 12 tháng 7 năm 548, Lý Bí thấy 

trong người khỏe mạnh như lúc cầm quân đuổi giặc, ông đòi con cháu đưa ra từ đường 

họ Lý (tức đình làng Giai) ngắm rồng, ngắm cảnh cho khuây khỏa. Bỗng mây đen ùn 

ùn kéo đến, cơn giông nổi lên, mưa rơi rầm rập, rồi một tiếng sét long trời lở đất, xua 

tan bầu không khí âm u, mọi người nhìn ra thì thấy con rồng bay lên, và Lý Bí cũng về 

cõi Phật… Rồng bay về hướng đông, mộ Lý Bí cũng quay về hướng đông. Dấu tích 

rồng ở làng Giai (Cổ Trai) nay vẫn còn, thi hài Lý Bí an tạng tại mả Ngộ. Sau khi Lý 

Bí mất, Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) thay Lý Bí lấy đầm Dạ Trạch (Hưng 

Yên) và dựa vào quê hương Lý Bí (làng Giai) làm căn cứ chống giặc. Ngày nay nhân 

dân làng Giai thờ riêng Triệu Quang Phục, đền thờ có hai bức đại tự “Kỳ Thịnh Hỷ” và 

“Nhất Thống Sơn Hà”, nét son vẫn còn đó. 

Đình là từ đường thờ tam vị Đế Vương - Tiền Lý Nam Đế, bức đại tự “Thái 

Bình Thiên Tử” vẫn còn như mới chưa phai. Nhân dân làng Giai, trải qua bao thế hệ 

thăng trầm, song vẫn giữ được hương hỏa, ngàn năm nay vẫn khói nhang nghi ngút, 

con cháu hậu duệ Tiền Lý ở làng Giai vẫn đời đời bền vững, sinh sôi phát triển. 

Năm 1226, khi nhà Hậu Lý (Lý Huệ Tôn) thất thế trước nhà Trần, con cháu họ Lý ở 

làng Giai (Cổ Trai) sợ liên lụy đã đổi sang họ Vũ. Ngày nay với truyền thống cha 

ông, lá lành đùm lá rách, yêu nước thương nòi, nhân dân làng Giai (Cổ Trai) đã 

đoàn kết xây dựng làng quê ngày một đổi mới, giàu đẹp. 
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2.1.3. Ngọc phả đền (miếu) Hai Thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư 

(Phả lục về thời Hoàng đế tiền Lý Nam Đế và bà Hoàng Thái Hậu Đỗ Thị Khương 

do Bộ lễ của quốc triều chính bản số)  

Xưa nước Việt ta do vua Hùng dấy nghiệp. Các vị thánh trị vì. Trải truyền lại 

qua 18 đời. Từ hơn hai ngàn năm thịnh trị. Cha truyền con nối, đều đã ghi chép vào 

Ngọc bạch xa thư (sử quý). Non sông thống nhất. Đất nước Lạc Việt lưu truyền.  

Đến đời Hùng Nhuệ Vương thứ 18. Vua không có con nối nghiệp. Bèn 

nhường nước cho Thục An Dương vương trị vì. An Dương Vương trị vì được trên 

năm mươi năm. Triệu Đà đem quân xâm lược rồi ta bị phụ thuộc vào Hán. Đất 

nước phong kiến Trung Quốc. Trải qua Ngô TầnTống Tề Lương (thế kỷ 6). Vua 

Lương sai Tiêu Tư làm thái thú cai trị nước ta. Tiêu Tư là kẻ tham tàn, bạo ngược. 

Chính sự ác nghiệt. Dân Việt ta lớp lớp bị chôn vùi không biết trông cậy vào ai 

cứu vớt. Nhưng may lòng người đã chán ghét bọn chúng. Ý trời cũng mở ra tốt 

đẹp cho dân. Nên lúc đó ở phủ Long Hưng Thái bình có người họ Lý tên Bí (còn 

gọi là Bôn). Cha ngài là Lý Công Tước, mẹ ngài là Trương Thị Hằng (còn gọi là 

Hỗ). Một hôm nằm mộng thấy mình cưỡi rồng bay lên không trung ôm được mặt 

trời rơi xuống rồi vụt tỉnh dậy. Biết đó là giấc mộng lành. Sau đó bà thụ thai rồi 

sinh ra người vào mùa thu(12/7) năm Nhâm Thân. Khi mẹ trở dạ đẻ có một mống 

đỏ dọi vào trong nhà và hương thơm ngào ngạt khắp chốn. Mọi người đều kêu lên 

đây là một đứa trẻ đẹp.  

Ngài sinh ra không học mà biết. Phàm trên là thiên văn dưới là địa lý không gì 

là không thông suốt. Năm 16 tuổi mẹ cha nối nhau qua đời. Năm mười chín tuổi thi 

đỗ làm quan đến chức Thái bộc xạ nhà Lương. Gặp lúc triều Lương có loạn ông trở 

về Thái Bình chiêu tập binh mã chống quân Lương. Nghĩa binh dấy lên rất lớn. 

Những nơi nào trong đất nước dân cư no đủ, nếp sống thuần phong, địa hình hiểm trở 

ông đều cho lập đồn trại để đề phòng cho canh gác cẩn mật. Nhân một hôm ông cho 

quân qua đạo Sơn Nam đến xóm Tây Để thuộc trang An Để huyện Thư Trì phủ Kiến 

Xương tỉnh Nam Định. Thấy địa hình ở đây nước chảy bao quanh như rồng uốn 

khúc. Bên cạnh lại có một dòng suối nhỏ. Nhìn ra phong cảnh hữu tình, nhân dân thì 
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no đủ, phong tục lành mạnh xứng đáng là đất để lập đồn trại nên tức cảnh Ngài ngâm 

thơ như sau: 

“Thành thị lâu đài giai bảo ngọc 

Giang thanh hoa thảo thống đan thanh 

Dư khí trung thành tuy tiểu mạch 

Mạc cư chân khả kiến cung thành” 

Tạm dịch: 

“Thành thị lâu đài đều là báu ngọc 

Non song cây cỏ đẹp tựa như tranh 

Khí lành đã chung đúc trong mạch nhỏ 

Và đây có thể dựng điện đài, cung thành 

Sau đó ông truyền quân sĩ và dân sở tại dựng một đồn canh bên cạnh dòng suối 

quay về bắc phương. Đặt địa bàn kiêm chữ Bính Tý - Bính Ngọ. Dựng xong đồn Ngài 

lại đưa quân đi đánh đông dẹp bắc và thường thường cho quân lui tới cũng như về nghỉ 

tại đây. 

Lại nói: Cũng thời ấy ở khu Tây Để có người con gái nhà họ Đỗ tên gọi nàng 

Khương. Theo tích cha nàng là Đỗ Công Uẩn mẹ nàng là Bùi Thị Hoan gốc người 

Tây Để gia đình làm nghề thuốc. Đỗ Công ngoài năm mươi tuổi vẫn chưa có con. 

Vợ chồng cụ thường đi cầu đền kia phủ nọ. Lần ấy sau khi đi cầu tự ở chùa Hương 

Tích sơn khi về bà nằm mộng thấy một người trao cho một chiếc gương vuông tứ 

diện. Sau đó bà thụ thai. Mùa đông năm Đinh Sửu ngày mồng mười tháng 11 sinh 

ra nàng. Lớn lên càng càng nàng càng đẹp, má phấn môi son mắt phượng mày ngài. 

Cha mẹ nàng rất quý đặt tên là nàng Khương. Năm nàng 16 tuổi thì nhan sắc tuyệt 

trần như tiên trên bồng lai, như hoa nở ở trong vườn thượng uyển. Còn tài thì từ khi 

nhỏ nàng học rất thông minh. Người đương thời ai cũng bảo nàng là một chàng trai 

lạ ở chốn mỹ nhân. Do vậy mà cung trăng còn khóa, lá ngọc chưa khoe, vẫn chưa 

nơi định liệu. 

Lại nói đương thời lúc ấy ngài Lý Bí nghe tin đồn đại về tài sắc của nàng ngài 

linh tính có thể đây sẽ là người giúp ta dựng nước. Sau ít bữa ngài đưa tin cầu hôn 
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xin cụ Đỗ Công Uẩn cho phép ngài được cùng nàng kết duyên phu phụ. Đỗ Công 

mừng nhận lời và cho chọn ngày lành đưa lễ. Lúc ấy nàng đã 16 tuổi. Khi cưới xong 

Lý Công lập bà là đệ nhất cung phi và để bà ở lại Tây Để nuôi dưỡng cha mẹ, chăn 

tằm dệt lụa, chăm sóc hậu cần giúp binh sĩ của ngài có lương ăn đánh giặc. Tiếp đó 

ngài cho mổ bò giết trâu khao cả quân dân. Và cho tuyển luôn ba mươi sáu đinh 

tránh ở đây làm gia thần cốt lõi tin cậy. Rồi ngài lại cất binh cả hai đạo sơn quân 

(Bắc đạo và Nam đạo) chọn ngày lành tiến về Thăng Long đánh giặc. Lấy Tây Để 

làm nơi tập trung quân xuất trận. Thuyền bè quân lính đã tập kết cuộc tập kích chiến 

lược về Thăng Long giải phóng được quyết định.  

Khi xuất trận quân lính xuống thuyền với khí thế oai phong lẫm liệt. Ngài ứng 

khẩu ngâm thơ: “Thuyền đầu chinh cổ thiên lý oanh lôi điện chi thanh. Lộ thượng 

tinh kỳ lưỡng ngạn nhiều long nhi chi thế” 

Tạm dịch:  

Quân lính bước chân xuống thuyền 

Chiêng trống van xa ngàn dặm 

Trên đường hai bên tả ngạn hữu ngạn 

Cờ bay uốn khúc như rồng vậy 

Quân đến Thăng Long ngài cho đánh một trận rất lớn. Thái thú Tiêu Tư thua 

đại bại phải bỏ thành và rút quân chạy về nước.  

Ngài cho quân lính đóng giữ thành cũng thời ấy còn có bọn giặc cỏ Xiêm luôn 

luôn quấy nhiễu. Ngài cho đại tướng quân Phạm Tu đem quân đánh tan, dẹp yên cả 

giặc cỏ đưa đất nước trở lại thanh bình.  

Ngài lên ngôi hoàng đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân. Lấy Long Biên thành làm 

kinh đô 

Tiếp đó ngài hạ chiếu phong bà Đỗ Thị Khương là chính cung hoàng hậu và 

cho vời bà về triều. Lấy Tây Để là quê chính gốc của bà (mặc dù bà về triều ở 

Thăng Long). Ngài còn hạ chiếu miễn cho dân ở Tây Để không phải binh nhung tô 

thuế. Từ đó dân ở Tây Để được mang ơn phúc lành và mọi nhà đều được ấm no 

vinh hiển. Bà Khương đã vâng chiếu hồi triều. Về triều được 4 năm thì cha bà lâm 
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bệnh rồi qua đời. Được tin hoàng đế cử một tướng giỏi hộ tống và cho phép bà về 

cử hành tang lễ cho cha kèm theo là vàng bạc, châu báu. Tiếp đó mẹ bà vì thương 

chồng nên lại lâm bệnh nặng. Thuốc thang không chuyển, cúng lễ cầu đảo không 

thuyên rồi mẹ Bà cũng qua đời ngay trong năm đó. Bà viết biểu tâu vua cho phép ở 

lại chịu tang cha mẹ. Hoàng đế bằng lòng và còn ban cho thêm một trăm hốt (100) 

bạc vàng, hàng ngàn tấm tơ lụa, hàng tấn heo, trâu, bò, gạo và cử người của triều 

đình về làm chay cho vợ chồng cụ Cẩn. Hoàng hậu đã đem những thứ vua ban chia 

cho những người nghèo khó, già cả, cô nhi quản phụ không nơi nương tựa. Nhân 

dân Tây Để tất thẩy đều coi công ơn đó như trời như biển như cha như mẹ. 

Lại nói về thời ấy Tiên đế giữ nước được 7 năm thì nhà Lương lại sai Trần Bá 

Tiên đem đại quân sang báo thù, rửa hận cái nhục đại bại của 7 năm về trước. Sau 

một thời gian chống trả quyết liệt không phân thắng bại. Quân giặc thì đông thế giặc 

thì mạnh hơn gấp bội. Tiên đế phải cho rút quân về đóng ở hồ Điển Triệt. Vì đại thế 

hiểm trở quân Lương không dám tới gần.  

Trải qua hàng năm dòng dã. Thế rồi vào mùa hè tháng 6 nước lũ dâng cao, 

sông lớn tràn đầy, đổ dồn vào hồ gây lụt úng khắp nơi. Với khó khăn đó của ta Trần 

Bá Tiên đem chiếc thuyền theo nước tiến thẳng vào hồ. Sức vua đã yếu ngài bèn 

trao quyền cho đại tướng Triệu Quang Phục một tướng giỏi đầu Triều. Còn Tiên đế 

thì rút về động Khuất Liêu rồi mất ở đó ngày mười rằm tháng bảy. 

Triệu Quang Phục lo an táng cho Tiên đế xong thì sau tam nhật (3 ngày) trời 

đất tối tăm, mưa to gió lớn. Sau trận mưa thì phần mộ của Tiên đế được mối xông 

thành một gò cao và to bao bọc lấy phần mộ.  

Cũng thời gian này, hoàng hậu ở quê được tin tiên đế mất bà kêu khóc thảm 

thiết song biết làm sao vì nước đang còn có giặc và triều đình chỉ báo tang chứ chưa 

có điều kiện để đưa hoàng hậu đến nơi tiên đế băng hà yên nghỉ được. Tháng hai 

năm sau giặc nước đã tan. Vâng lệnh triều đình hoàng hậu chọn sáu thị tì cùng sứ 

giả quân lính triều đình đưa mình về Khuất Liêu động viếng mộ Tiên đế.  

Trước khi đi hoàng hậu truyền cho dân lập đền thờ Tiên đế ngay ở đồn trại bên 

bờ suối thuở xưa rồi viết thần hiệu Tiên đế là Tiền Lý Nam Đế để dân biết mà thờ 
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phụng. Và ban cho dân 10 hốt vàng bạc mua thêm ruộng đất làm của công chi vào lễ 

nghĩa.  

Hoàng hậu còn nói thêm với dân rằng: “Ta với dân đã thành cố nghĩa. Ơn nặng 

nghĩa dày từ xưa chứ đâu phải một ngày” Vậy chớ quên lời ta dặn và sau này ta có 

trăm tuổi già nhân dân cũng viết thần hiệu ta mà thờ cùng tiên đế ngay tại nơi quê 

hương này. Nhân dân lậy tạ vâng mệnh. Xong xuôi mọi việc ngày mồng 10 tháng 2 

hoàng hậu cùng 6 thị nữ và sứ giả triều đình về động Khuất Liễu viếng mộ chịu tang 

Tiên đế.  

Sau khi hành lễ tại triều đúng giờ Nhâm Ngọ ngày mười sáu tháng 2 đoàn đại 

biểu triều đình và quê hương gia quyến tới mộ Tiên đế dâng hương.  

Vừa viếng xong tự nhiên trời đất đổi màu, mây đen phủ kín, gió thổi sấm sét 

vang trời và chỉ sau khoảnh khắc mây tan, trời tạnh và hoàng hậu đã biến mất và 

bên phần mộ tiên đế lại có thêm một gò đất cao to. 

Lúc ấy là giờ Nhâm Ngọ ngày mười sáu tháng 2. Những người đi theo thấy 

vậy tất cả đều kinh sợ.  

Khi trở lại Tây Để sáu thị tỳ kể lại cho dân làng biết và sự việc lại khớp với sự 

kiện chiều ngày mười sáu tháng 2 tại quê hương là: khoảng 1h chiều ngày 16/2 các 

cụ bô lão cùng tất cả dân làng người người ai ai cũng trông thấy một chòm sao lạ 

lớn tựa một dải lụa đào bay ngang trời từ phía Hưng Yên bay tới. Đến cửa miếu thì 

chòm sao hạ xuống (lúc ấy gọi là đền) bay vào trong đền rồi biến mất. Cả làng đều 

lo sợ, không hiểu hoàng hậu về Khuất Liêu thế nào mà lại có sự lạ vậy. Cùng với tin 

6 thị tỳ kể lại lúc ấy nhân dân và các bô lão mới biết là hoàng hậu đã hóa thân hiển 

thánh. Sau đó các cụ bô lão cùng nhân dân trong làng đã theo đúng lời dặn của hang 

hậu và đã viết thần hiệu của hoàng hậu để thờ cùng tiên đế. Từ đó ta gọi là thờ đồng 

vị nhị vị Thánh đế.  

Lại nói: Từ khi Tiên đế mất, Triệu Quang Phục mang quân về giữ ở đầm Dạ 

Trạch. Đại Tướng có lập đàn cầu đảo trời đất ba ngày. Sau ba ngày, có một ông già 

cưỡi rồng vàng từ trên trời bay hạ xuống và tháo móng Rồng trao cho đại Tướng, và 

dặn rằng “đó là Long chảo Thần nỏ”, phàm khi nguy cấp đem dùng, ắt là vô địch. 
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Triệu Quang Phục biết đó là Tiên đế đã về đàn trao cho vật báu. Sau khi có Long chảo 

Thần nỏ, Triệu Quang Phục đã dẹp được giặc Lương và lên ngôi vua, tự xưng là Triệu 

Việt Vương. 

Lại nói: Cũng thời ấy lại có có người con trai, cháu của Lý Nam Đế tên là Lý 

Phật Tử đã cùng con là Lý Nhã Lang đã dấy binh với ý đồ khôi phục nghiệp Lý, 

nhưng vì Triệu Việt Vương đã dấy binh với ý đồ khôi phục nghiệp Lý rồi, lại có nỏ 

thần nên đánh trận nào, Triệu Việt Vương cũng thắng. Thấy vậy, Lý Phật Tử đã 

dùng kế giảng hòa và cầu hôn xin cho Lý Nhã Lang được kết duyên với con gái 

Triệu Việt Vương là Triệu Cảo Nương. Triệu Việt Vương đã bằng lòng (mặc dù 

triều đình đã can gián). Lấy được Triệu Cảo Nương, Lý Nhã Lang được ở rể và 

được vua ưu ái cho ở ngay bên dinh vua Triệu, lại được vua tin yêu cho được tự do 

ra vào nơi cung cấm. Nhân một hôm cùng Cảo Nương, Lý Nhã Lang dò la được 

vật báu của Triệu Vương. Bằng lời hay ý đẹp, Lý Nhã Lang nói với vợ: “Từ nay 

chắc không còn can qua gì nữa, muốn được xem vật báu là gì”, Triệu Cảo Nương 

vô ý đem nỏ thần làm bằng móng Rồng cho Lý Nhã Lang xem, Nhã Lang xem kỹ 

và biết. 

Đến một hôm khác, Nhã Lang đã đem lấy nỏ giả vào đánh tráo, lấy nỏ thật 

giấu đi rồi xin phép Triệu Việt Vương cho về thăm cha mẹ đẻ. Được phép của 

Triệu Việt Vương, Nhã Lang suốt ngày rong ruổi về tâu cha. Thế là Lý Phật Tử 

bèn cất quân đi đánh Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương đem nỏ thần ra dùng thì 

nỏ đã bị tráo mất móng lẫy thật, vì vậy bị thua to. Cuối cùng không chống cự nổi 

phải bỏ thành chạy về cửa biển Đại Nha rồi mất ở đó, lực lượng còn lại bị Lý Phật 

Tử dẹp bằng. 

Lại nói: Diệt được Triệu Việt Vương, Lý Phật Tử lên ngôi vua, xưng là Hậu Lý 

Nam Đế, ban thưởng thứ bậc cho người có công và tặng - truy phong cho bách thần cả 

nước. 

Sắc phong cho Tiền Lý Nam Đế là Thượng đẳng tôn thần và bà Đỗ Thị 

Khương là Linh Nhân Lý Hoàng Thái Hậu, hạ chiếu chỉ truyền cho nhân dân Tây 

Để (nơi Tiền Lý lập đồn trang) để thờ phụng như cũ, đồng thời nơi sở tại cử người 
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lai Kinh rước sắc phong về thờ. Nhân dân Tây Để đã vâng mệnh chiếu chỉ cử một 

số bô lão lai Kinh làm lễ rước Sắc về Đền, sau đó lại đem vàng bạc Vua ban làm lại 

miếu thờ Tiên Đế và Hoàng Hậu. Từ đó về sau dân yên, nước mạnh, nhị vị Thánh 

Đế ở đây rất anh linh. 

Lại nói: Nước Việt ta đã trải qua tự chủ bốn thời đại là Đinh, Lý, Lê, Trần thì 

luôn luôn được nhị vị Thánh Đế đã hiện lên giúp đỡ. Sau cuối nhà Trần, họ Hồ 

tranh quyền, nhà Minh lại sang gây loạn, lúc ấy ở phủ Thăng Hoa có người họ Lê 

tên Lợi dấy binh khởi nghĩa tại Lam Sơn, đem 3000 tướng và hàng chục vạn quân 

Triều trừ họ Hồ và đánh giặc Minh. Sau khi dẹp yên loạn lạc, người đã lên ngôi ở 

Lam Sơn, xưng là Lê Thái Tổ, hiệu là Thuận Thiên. Sau truyền đến đời vua Lê 

Chiêu Tông thì quyền thần họ Mạc cướp ngôi, khi ấy có đại thần Nguyễn Thái Úy 

(Nguyễn Kim) đem quân đánh dẹp. 

Một hôm quan Thái úy Nguyễn Kim dẫn quân qua khu Tây Để, đã vào đền 

thờ nhị vị làm lễ khấn cần xin nhị vị âm phù cho mình đem quân đánh Mạc được 

thắng lợi, đất nước thanh bình. Sau đó, Nguyễn Kim đem quân đánh Mạc thắng lợi, 

Nguyễn Kim đã cùng vua hồi cung, vua Lê Chiêu Tông cho khao thưởng quân sĩ 

và bách thần cả nước. Thái úy Nguyễn Kim đã tâu lại với vua về việc cầu xin ở 

miếu Tây Để, vua nghe xong đã truyền cho Thái úy phải về ngay Tây Để để tạ lễ. 

Thái úy đã vâng mệnh, cùng sứ giả triều đình về Đền Miếu Tây Để, cho dân giết 

trâu mổ bò tế lễ. Khi xong các công việc còn truyền lệnh cho dân sửa sang lại Đền 

(bằng tiền vua ban) để thờ phụng lâu dài. Khi về, Thái úy lại tâu vua phong Sắc 

cho Tiền Lý Nam Đế và Hoàng hậu là Thượng đẳng tôn thần và Chính cung Linh 

Nhân Lý Hoàng thái hậu, sắc cho dân Tây Để phải kiêng dùng hai chữ húy là Lý 

Bôn và Khương, khi đọc, nói, phải tránh hai chữ húy đó bằng cách nói chệch đi. 

Cũng từ đó cho đến nay, ở Tây Để (nay là Hữu Lộc), không ai gọi bí ngô, bí đao, 

mà gọi là bầu ngô, bầu đao… 

Về thần sử nhật: vẫn giữ cho lấy ngày 12-7 là ngày sinh nhật của Tiên đế, 

ngày 15-7 là ngày Hoàng đế hóa nhật (hiển Thánh), lấy ngày 10-11 là ngày sinh 

nhật Hoàng hậu, ngày 16-2 là ngày Hoàng hậu hóa nhật (ngày âm lịch,ngày 2-1 là 

ngày nhân dân tùy nghi hành lễ, ngày 2-11 là ngày đại lễ ở các nơi thờ phụng. 

Sắc triều Lê vào năm Cảnh Hưng năm thứ 44 (năm 1784), sao lại vào năm 
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1861.Đông Các Đại học sỹ Nguyễn Bính phụng soạn 

Trong Ngọc Bạch xa thư - Thần phả không có ghi chép, nhưng dân gian quê 

hương có truyền khẩu hai ý sau: 

Một là: Khi ngài Lý Bí đi về đồn canh ở Tây Để, một hôm trên đường đi về 

trông thấy xuống cánh đồng sau đồn canh (sau Miếu thờ hiện nay), thấy một đốm 

sáng hào quang to, di động ở dưới ruộng. Ngài cho hai vệ sĩ xuống thì thấy một 

người con gái (đó là nàng Khương) đang cúi xuống cắt cỏ, be bờ giữ nước. Hai vệ 

sĩ có hỏi nàng: “Sao chủ tướng tôi qua đây mà nàng không đứng dậy để giữ đạo 

trên dưới?” (dân với quan trên). Nàng Khương dõng dạc chỉ xuống bờ ruộng và 

nói: “Ta còn đang diệt bọn giặc cỏ, be bờ giữ nước, các người không biết sao?”. 

Hai vệ sỹ lên tâu với chủ tướng, thấy vậy ngài ý thức ngay, đây có thể là điềm lành, 

trời mách cho ta biết có người giúp đỡ để dựng nước, ngài đã cùng hai vệ sỹ xuống 

lại chỗ nàng Khương đang làm ruộng. Lúc này thì nàng Khương trong tay vẫn cầm 

liềm, quần còn xắn, nhưng ở tư thế ngưỡng mộ bề trên. Thấy vậy, Lý Bí mới hỏi: 

“Nàng đang làm gì và tay cầm gì vậy?”. Nàng Khương bình tĩnh đáp: “Tay em cầm 

bán nguyệt thênh thang, em đang giữ nước, sửa sang cõi bờ.” Thế rồi hai người đối 

đáp lời hay ý đẹp bằng chữ nghĩa. Sau đó ngài bảo nàng cứ tiếp tục công việc của 

mình, rồi ngài cùng hai vệ sĩ trở lại đồn doanh. Sau đó ngài xin cầu hôn như Ngọc 

phả đã ghi. 

Hai là: Sau khi vua Lê Chiêu Tông phong sắc, ban vàng bạc truyền sửa lại 

đền thờ, thì có một bè gỗ lim nhỏ trôi dạt vào cửa Đền nhưng không có chủ bè. Và 

ngay đêm đó có một cao niên đức độ trong làng nằm mộng thấy một cụ già tóc bạc, 

râu bạc bảo cụ: “Mai cụ báo dân ra nhận bè gỗ để sửa Đền”. Do vậy, từ một Am tự 

nhỏ, khi có bè gỗ, nhân dân đã dựng lên đền thờ (miếu ngày nay). 

Trải qua thăng trầm lịch sử và phong vân, vũ giáng của thiên nhiên, dòng tiểu 

khê xưa kia ở trước cửa Đền khu Tây Để nay đã là dòng sông Trà Lý quê hương, và 

cũng cứ như vậy, khi đê phải đắp cao thì miếu thờ luôn xứng đáng với tầm vóc của 

lịch sử. 
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 Phụ lục 2.2. Các truyền thuyết lƣu truyền trong dân gian 

1. Truyền thuyết được sưu tầm theo lời kể của ông Nguyễn Văn Dậu, 72 tuổi, 

thôn Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội: “Lý Bí là con độc nhất trong một gia đình bố là 

Lý Toản (trưởng bộ lạc), mẹ là Lê Thị Oánh. Nhà ông họ Lý này vốn có lòng thành 

thiện từ lâu. Khi ông đã ngoài 40 tuổi, bà vợ hơn 30 tuổi vẫn chưa có con. Một hôm 

bà vợ nằm mơ, trong giấc mơ thấy trời đất tối tăm có 5 màu và có 2 con rồng vàng và 

trắng tranh nhau vầng thái dương. Bỗng nhiên một ngôi sao xuất hiện rơi vào mồm 

bà Oánh. Con rồng vàng chui theo vào bụng bà. Lúc tỉnh dậy bà thấy người mình 

khang khác và có mang. Sau 9 tháng 10 ngày đến ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi thì 

bà sinh được một người con trai khác với người thường, ba năm sau thì đặt tên là Bí. 

Sau 5 năm thì ông bố chết và sau 7 năm thì mẹ lại qua đời. Lý Bí theo về ở với người 

chú ruột. Một hôm có vị Pháp tổ Thiền sư đi qua ngắm nhìn dung mạo của Lý Bí biết 

là sau này có thể làm nên việc lớn và nói với người chú rằng nếu không gửi Lý Bí 

vào chùa thì không thể thành người được. Người chú nghe thấy vậy đem bán Lý Bí 

cho nhà sư làm con nuôi cửa Phật. Sau đó Lý Bí theo Pháp tổ Thiền sư về sống và 

học tập tại chùa Linh Bảo.  

…Trong thời gian làm quan Lý Bí chứng kiến bọn quan lại nhà vua tàn bạo 

tham nhũng ức hiếp nhân dân Giao Châu bèn từ quan ngầm chiêu mộ hiền tài, tuyển 

mộ binh sĩ để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Lương. Ông đã chiêu mộ 

được hơn 3.000 lực sĩ cùng hàng loạt các tướng giỏi như Trình Đô, Tam Cô, Tinh 

Thiều, Triệu Túc. Vào ngày mùng bốn tháng hai năm 542 ông tổ chức họp binh ở 

chùa Giang Xá, lập đàn cầu trời đất. Tương truyền khi đó trời quang, mây tạnh bỗng 

nhiên có sấm, chớp, mưa, gió và mây ngũ sắc ập đến chính giữa đàn thờ ứng với 

điềm đế vương. Sau đó, Lý Bí khao quân vái tạ nhà sư và kéo quân đi đánh quân 

Lương. Nghĩa quân đi đến đâu quân nhà Lương bị phá tan đến đó. Giặc tan, nhân dân 

ta được sống trong thanh bình độc lập tự chủ. Lý Bí đã chọn ngày 12 tháng giêng 

năm Giáp Tý lên ngôi hoàng đế gọi là Lý Nam Đế, lấy niên hiệu là Thiên Đức, đặt 

quốc hiệu là Vạn Xuân, dựng điện Vạn Thọ ở cửa sông Tô Lịch. Cùng ngày này, ông 

luận công và trọng thưởng phong chức cho bá quan văn võ. Phạm Tu là Thái sư đứng 
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đầu quan võ, Triệu Túc là Thái phó coi việc nội chính, Tinh Thiều là người văn võ 

song toàn được phong là Thái úy. Triệu Túc được lưu bên cạnh Lý Nam Đế để giúp 

việc quốc chính. Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên xưng hoàng đế, cũng là người đầu 

tiên xác định rõ vị trí địa lý trung tâm đất nước để đặt kinh đô. Ông bãi bỏ lịch (chánh 

sóc Trung Quốc), đúc tiền thiên đức cho dân tộc mình. Ông vạch rõ cương vực núi 

sông khẳng định nòi giống Việt Nam”. 

2.Truyền thuyết được sưu tầm theo lời kể của ông Hoàng Tiến Ba, 69 tuổi, 

thôn Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội: “…Trong thời gian Lý Bí theo học tại chùa 

Linh Bảo, những lúc rỗi rãi không phải học thường ngồi đối thoại với long thần của 

chùa. Sau đó có một lần kẻ gian vào ăn trộm áo mũ của nhà sư, sư tổ trách mắng Lý 

Bí không cẩn thận, Lý Bí rất hận, trách tội long thần và viết vào tượng rằng ta sẽ 

giáng cấp của long thần. Long thần làm cho nhân dân sống không được yên ổn. 

Có một người dân được long thần báo mộng rằng nhà sư mất áo mũ, nay có 

nhà vua mới tên húy là Bí trách tội và giáng chức ta không biết nói với ai để nhà 

vua giải tội cho. Người dân biết được mộng đó đem nói với nhà sư. Nhà sư bèn nói 

lại với Lý Bí rằng Lý Bí trách long thần là động đến nhân dân. Lý Bí bèn giải tội 

cho long thần. Từ đó dân làng được sống yên ổn. Lý Bí ở với sư tổ được hơn 10 

năm, trong thời gian đó, có rất nhiều người tài giỏi đều tìm đến quy tụ chờ ngày 

khởi nghĩa…” 

3. Truyền thuyết được sưu tầm theo lời kể của ông Giang Văn Thăng, 77tuổi, 

thôn Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội:“…Đến thế kỷ đầu công nguyên, sẵn tín ngưỡng 

đa thần linh lại sùng bái đạo Phật, việc thờ cúng ở xóm, gò mang tính tự phát, lẻ tẻ, 

không tập trung, dân làng đã cho xây dựng một ngôi chùa ở phía tây làng Giang Xá, 

gần tiểu giang biên lấy tên là Linh Bảo tự. Chùa làm xong, dân làng và các phật tử 

rất vui mừng, hoan hỉ, để đảm bảo việc thờ cúng dân làng muốn mời một sư về trụ 

trì. Vào giữa thế kỷ VI có ba gia đình trong làng đón được một vị Pháp tổ Thiền sư 

(có đem theo một chú tiểu) về nhà lập đàn chay cúng Tam thất nhật dạ (21 ngày 

đêm). Sau khi hoàn thành việc cúng cho 3 nhà, dân làng ngỏ ý mời Pháp tổ Thiền 
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sư trụ trì và được Pháp tổ thiền sư nhận lời. Lúc đó Pháp tổ Thiền sư cùng chú tiểu 

Lý ở lại chùa Linh Bảo đồng thời chú tiểu Lý có nơi học hành, được Thiền sư chăm 

sóc, dạy bảo. Chú ra sức học hành dùi mài kinh sử, lại vốn sẵn có thiên tư thông 

minh, học một biết mười mà trải qua một thời gian 20 năm chú tiểu Lý trưởng 

thành. Trong thời gian đó có một chuyện là khi đức Pháp tổ Thiền sư đi hành lễ ở 

nơi khác thì ở nhà chú Tiểu Lý vì có tước vương nên hàng ngày vào lúc vắng người 

hay buổi trưa thường đàm đạo với đức ông ở chùa. Một hôm chú tiểu ở nhà trông 

chùa chẳng may kẻ gian vào lấy mất Pháp bảo (áo cà sa, mũ). Khi Pháp tổ Thiền sư 

về thấy mất mới quở trách chú tiểu. Chú tiểu bực mình quá nên trách đức ông: “Nhà 

ngươi ăn lộc của dân mà để cho kẻ gian vào lấy pháp bảo để cho thiền sư quở trách 

ta”. Nói xong cầm bút viết lên vai của bức tượng đức ông đó một dòng chữ “ngã 

giáng cấp lưu lệ” nghĩa là ta đuổi ngươi ra khỏi chùa chờ gọi. Đức ông không có 

chỗ ở làm cho dân làng gà chết, lợn chết không yên. Dân làng, các vị chức sắc mới 

bàn nhau làm lễ kỳ yên (lễ cầu bình yên). Trong khi lập đàn làm lễ cầu bình yên 

thường cúng ban ngày, tối đến một số dân làng và chức sắc ở lại để trông đàn. Buổi 

tối có một người đầu râu tóc bạc mặc áo đỏ quần đỏ cưỡi một con ngựa đỏ phóng 

thẳng vào trong đàn nói to: “Ta là đức ông ở chùa làm mất pháp bảo nên bị chú tiểu 

có tước vương đuổi ta ra khỏi chùa. Ta không có chỗ ở và chỗ làm việc nên ta làm 

cho dân làng động. Nay nói với chú tiểu gọi ta về chùa thì dân làng sẽ khỏi”. Dân 

làng với chức sắc sợ quá mới lên xem bức tượng đức ông thấy dòng chữ ở vai lấy 

khăn lau mãi mà không sạch phải xuống nói thật với sư rằng là sự việc chiêm bao 

như thế mong Thiền sư giúp đỡ cho. Thiền sư gọi chú tiểu lên nói lại sự việc và yêu 

cầu chú tiểu giải cho đức ông để đức ông về chùa cho dân làng yên. Chú tiểu vâng 

lệnh lên nhổ nước bọt lau dòng chữ, dòng chữ biến mất, tự nhiên thấy tượng đức 

ông rùng mình và hồng hào trở lại.  

Sau đó, trải qua một thời gian ở đây hơn 20 năm chú tiểu có tiếng tăm, bạn bè, 

chí sĩ ở khắp nơi về đây để quy phục. Sáng ngày 4 tháng 2 năm 542 chú tiểu nói với 

Pháp tổ Thiền sư cho lập một cái đàn ở chùa để cầu thiên địa. Pháp tổ Thiền sư thấy 

việc làm như thế cũng có ích cho dân cho nước thì bằng lòng. Sáng 4.2 bày một 
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nhang án ra khu vực sân quán bây giờ làm lễ cáo trời đất. Tự nhiên thấy mây năm 

sắc phủ trên chính đàn, có một điềm báo là thắng lợi tốt lành. Mồng 10.3 chú tiểu 

xin phép làm lễ cơm chay để lễ tạ thiền sư, khao thưởng quân sĩ và giương cờ khởi 

nghĩa đem quân đi đánh giặc Lương ở châu Dã Năng (Phổ Yên). Giặc Lương nghe 

tin phải chạy. Tướng Tiêu Tư sợ quá hối lộ cho người đưa vàng bạc gấm vóc viết 

thư cho Lý Nam Đế xin tha mạng để chạy về Trung Quốc. Lý Nam Đế thu thập 

binh sĩ cho là tạm yên. Sau đó, Lương Vương nghe tin bại trận liền phái Tôn Quýnh 

đem quân hợp với quân Tiêu Tư sang đánh nước ta một lần nữa. Lý Nam Đế nghe 

tin hối thúc quân đi ngày đêm lên tận trên biên giới bờ sông Tây giang. Một trận 

thuỷ chiến táo bạo có một không hai diễn ra trên mặt sông Tây Giang.Ta đánh cho 

giặc Lương thất bại thảm hại, chết đến 9/10, xác giặc nổi lên trên sông Tây giang 

như bèo chảy về vùng hạ lưu nghẽn nước không chảy được. Bốn năm tháng sau 

không ai dám qua lại vì nó uế khí. Vùng đất từ lâm áp đến Tây giang thống nhất 

một dải. Nhân dân hòa ca vui sướng. Lý Nam Đế về Thăng Long lên ngôi hoàng đế, 

xưng đế là Lý Nam Việt ngày 12 tháng giêng năm 544. 

Năm 548 (Mậu Thìn) Lương Vương sai Trần Bá Tiên sang đánh. Tướng Trần 

Bá Tiên là một tướng tài ở khu vực miền Nam Trung Quốc. Quân ta ít, tình hình 

kinh tế trong nước chưa vững vàng trong khi đó giặc lại có tướng tài, đông quân 

“nhật nhật thịnh” (ngày một đông) nên ta không đánh nổi Lý Nam Đế chạy về 

Giang Xá cũng là để thăm lại chùa, thăm lại thầy. Sau Lý Nam Đế bị đại bại. Ông 

rút về Khuất Liêu động, một làng mán, giao binh quyền lại cho Triệu Quang Phục. 

Năm đó người bị một trận đau đầu, sau đó người hóa. Nhân dân trong vùng cho 

rằng Người là người nhà trời nên trời lại sai người đến đón”. 

(Nguồn: Trần Thị Mai Hương (2007), Khảo sát truyền thuyết về Lý Bí ở Hoài 

Đức, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội & 

Nhân văn, HN 
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Phụ lục 2.3.Các truyền thuyết đã đƣợc biên soạn 

STT Tên truyện Nguồn thƣ tịch 

Tác giả 

Thời 

gian 

Nội dung chính 

1 Triệu Việt 

Vương và 

Lý Nam Đế 

Truyền thuyết Việt 

Nam, Trần Thị An, 

Phạm Minh Thảo 

và Bùi Xuân Mỹ 

biên soạn, Nxb.Văn 

hóa Thông tin 

1998 - Lý Bôn đời đời làm hào trưởng, có tài lạ hơn 

người. 

- Ông đã liên kết với các hào kiệt dựng cờ khởi 

nghĩa đánh thắng giặc Lương, lên ngôi xưng là 

Việt Vương, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. 

- Ông chết ở động Khuất Lạo. 

2 Sự tích Lý 

Bí 

Tổng tập văn học 

dân gian người 

Việt, tập 4, Kiều 

Thu Hoạch, Trần 

Thị An, Mai Hồng - 

Viện Khoa học xã 

hội Việt Nam biên 

soạn, Nxb.Khoa 

học xã hội 

2004 - Lý Bí là con của Lý Đạt và bà Lã Hương ở miệt 

Thái Bình, đất Long Biên. Bà Lã Hương mộng 

thấy cưỡi rồng và nhổ râu rồng bèn cảm ứng có 

mang, sinh ra Lý Bí trong một ánh sáng lạ và 

hương thơm ngào ngạt. 

- Do chạy loạn đến trang Táo Tuyến, được sư trụ 

trì chùa làng đó cho nương náu, chơi thân với 

cháu của nhà sư là Triệu Quang Phục. 

- Ông cùng với Triệu Quang Phục chiêu dụ hào 

kiệt và dân chúng, đánh đuổi quân đô hộ của thứ 

sử Tiêu Tư nhà Lương, khôi phục non sông, đóng 

đô ở Long Biên, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân.  

- Quân nhà Lương do Dương Sàn và Trần Bá Tiên 

sang đánh, vua thế cô, lui về động Khuất Liêu, 

nhiễm lam chướng mà mất. 

3 Sự tích Tiền 

Lý Nam Đế  

Tổng tập văn học 

dân gian người 

Việt,,tập 4, Kiều 

Thu Hoạch, Trần 

Thị An, Mai Hồng - 

Viện Khoa học xã 

hội Việt Nam biên 

soạn, Nxb.Khoa 

học xã hội 

2004 - Bố là Tấn Công, mẹ là Đào Thị Nan. Bà Đào 

nằm mộng thấy rồng vàng quấn mà có thai. Bà 

mang thai được 11 tháng đến ngày 12 tháng giêng 

năm Kỷ Sửu, bỗng thấy mây lành, khí tốt, mùi 

thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng, bà Đào sinh ra 

một cậu con trai mặt rồng mắt phượng, trên lưng 

có 28 vì sao, giữa bụng có ghi chú 4 chữ: Nam Đế 

Lý Bôn, thường gọi là Bí. 

- Năm 5 tuổi hiểu được âm luật, 7 -8 tuổi thông 

niên văn, tường địa lý, giỏi kinh sử và tài thao 

lược, 15 tuổi thân cao 8 thước, sức đối vạn người. 

Mọi người phục tài, mến đức độ theo về rất đông. 

- Lý Bôn lập đàn cầu đảo trăm thần sông núi, khởi 

binh diệt giặc. Quân Lương đại bại bỏ chạy. Lý 

Nam Đế lập nên triều tiền Lý Nam Đế. 

- Ngày 12 tháng 1 năm Bính Thìn, vua ngồi ở 

hành cung cựu sở thấy trời đất mờ mịt tối như 

đêm, rồng vàng từ người vua bay vút lên trời. Sau 

vua lâm bệnh mà mất. Nhân dân chép tên húy, tên 

hiệu phụng thờ nhà vua hương hỏa mãi mãi muôn 

ngàn năm. 
  

(Nguồn: Trần Thị Mai Hương, Khảo sát truyền thuyết về Lý Bí ở Hoài Đức, Luận 

văn Thạc sĩ, 2007). 
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN PHỤC VỤ THU THẬP 

THÔNG TIN LUẬN ÁN 

Kính thưa Ông (bà) ! 

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông (bà) đã trả lời những câu hỏi 

của chúng tôi. Đây là một công trình nghiên cứu của chúng tôi nhằm làm rõ vị trí, 

vai trò và những ảnh hưởng của đức Vua Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa cộng 

đồng cư dân. Bảng hỏi được soạn sẵn và tương đối dễ trả lời, mong ông (bà) giúp 

đỡ để chúng tôi hoàn thành công việc được giao. Mọi thông tin do ông (bà) cung 

cấp sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích khoa học và không phương hại gì đến lợi ích 

của ông (bà). Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! 

Xin ông (bà) vui lòng:  

- . 

-  

 

Câu 1: Xin ông (bà) cho biết Lý Nam Đế là ai? 

 ần trị thủy 

 □ Người có công với làng 

  

? 

□ Lý Bí □ Lý Bôn 

□ Lý Phật Tử □ Không biết 

?  

□ Thái Bình □ Thái Nguyên 

□ Hà Nội □ Vĩnh Phúc 

□ Phú Thọ □ Khác (ghi rõ):……………………… 

? 

□ Chống giặc Lương giành độc lập □ Người đầu tiên xưng đế, đặt niên hiệu “Thiên Đức” 

□ Vị vua khai sinh ra triều đại TiềnLý 

và lập nên nhà nước Vạn Xuân 

□ Không biết 
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Câu 5: Ông (bà) được biết về nhân vật được phụng thờ từ phương tiện nào? 

□ Đọc sách báo, internet □ Lưu truyền trong dân gian 

□ Từ thành viên BQL di tích □ Từ bạn bè, người thân trong gia đình 

□ Nguồn khác:...............................  

? 

□ Đây là quê hương gốc của ông □ Là nơi ông lớn lên và tuyển mộ quân 

□ Địa bàn gắn với cuộc khởi nghĩa của ông □ Ông là người có công với dân với nước 

□ Ảnh hưởng của các làng lân cận  

Câu 7: Ông (bà) đã đến di tích này lần thứ mấy? 

□ Lần đầu tiên  □ Lần thứ 2 

□ Trên 3 lần   

Câu 8: Ông (bà) có tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế không? 

□ Thường xuyên  □ Thỉnh thoảng 

□ Không tham dự  

Câu 9: Vì sao ông (bà) lại đi lễ ở đây? 

□ Sự linh thiêng của di tích □ Thói quen 

□ Di tích của làng □ Tiện đường đi lại 

□ Nhiều người đến □ Khác (ghi rõ):…………………….. 

Câu 10: Ông (bà) thường đi lễ với ai? 

□ Đi một mình □ Đi cùng gia đình, người thân 

□ Đi theo đoàn/nhóm, hội  

 □ Khác (ghi rõ)………………………. 

Câu 11: Khi đi lễ, ông (bà) thường chuẩn bị những đồ lễ gì? 

□ Hương hoa, trái cây □ Tiền cúng 

□ Vàng mã, sớ □ Đồ lễ chay 

□ Đồ lễ mặn □ Các loại bánh đặc trưng 

□ Cả lễ chay và lễ mặn □ Khác (ghi rõ)………………………. 
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Câu 12: Khi đi lễ ông (bà) thường? 

□ Thắp hương □ Cúng lễ 

□ Đốt vàng mã □ Xem bói, xin thẻ 

□ Hầu đồng □ Cầu xin 

? 

□ Tế lễ □ Rướ  

□ Rước kiệu thánh □ Các trò diễn dân gian  

□ Các trò chơi dân gian   

Câu 14: Mục đích của ông (bà) khi tham gia lễ hội? 

□ Cầu sức khỏe, bình an □ Cầu được mùa 

□ Cầu tài, cầu lộc □ Cầu xin con cái 

□ Cầu gia đình hạnh phúc □ Cầu thăng quan tiến chức 

□ Vui chơi, tham quan vãn cảnh  

Câu 15: Khi thực hành các nghi lễ thờ phụng Lý Nam Đế ông bà có được sự linh ứng 

không? 

□ Có □ Không  

□ Chưa thấy  

Câu 16: Ông/bà có công đức không? 

□ Có (tiếp C.17) □ Không (chuyển C.19) 

Câu 17: Ông/bà công đức bằng hình thức nào? 

□ Tiền  □ Hiện vật 

□ Công sức  

Câu 18: Ông/bà công đức nhằm mục đích gì? 

□ Góp phần tu bổ, tôn tạo di tích □ Tích phúc cho con cháu 

□ Theo trào lưu □ Ý kiến khác (ghi rõ)……………. 
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Câu 19: Theo ông (bà) Lý Nam Đế có vai trò như thế nào đối với đời sống của người 

dân trong làng? 

□ Phù hộ cho người dân có sức khỏe □ Phù hộ xóm làng yên vui, không có dịch 

bệnh 

□ Phù trợ cho dân làng mùamàng tươi tốt □ Phù hộ làm ăn thuận lợi 

□ Phù hộ học hành, thi cử, thăng quan tiến 

chức 

□ Ý kiến khác (ghi rõ)……………… 

Câu 20: Vào dịp lễ hội gia đình ông (bà) thường diễn ra những hoạt động nào? 

□ Dâng đồ lễ tại đình, đền □ Làm lễ cúng gia tiên 

□ Tổ chức mời khách, liên hoan tại nhà  

khác không? 

□ Có (tiếp C. 22) □ Không (chuyển C.23) 

□ Không quan tâm   

Câu 22: Những sự khác biệt đó là gì? 

□ Vai trò tổ chức của lễ hội □ Quy mô lễ hội 

□ Các nghi thức, nghi lễ □ Lễ vật dâng cúng 

□ Các trò chơi, trò diễn dân gian □ Nguồn kinh phí tổ chức lễ hội 

□ Nhận thức của người dân khi đi lễ □ Khác (ghi rõ)……………………… 

? 

□ Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ □ Cân bằng đời sống tâm linh 

□ Cố kết cộng đồng □ Giúp con người hướng thiện 

□ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc □ Sáng tạo hưởng thụ văn hóa 

□ Ý nghĩa khác  

? 

□ Đầu năm □ Cuối năm 

□ Cả đầu năm và cuối năm □ Ngày rằm, mồng một hàng tháng 

□ Ngày kỷ niệm liên quan đến Lý Nam Đế □ Khi bản thân hay gia đình có việc 
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, kiêng kị

? 

□ Kiêng tên húy của Thánh □ Kiêng không nuôi trâu trắng 

□ Không mặc quần áo màu đỏ, tía màu vàng □ Dùng lễ chay khi cúng lễ 

□ Phải xướng tên lễ vật khi cúng □ Những kiêng kị khác (ghi rõ)…………… 

Thông tin cá nhân: 

- Giới tính:  □ Nam    □ Nữ 

- Độ tuổi:   □ Trên 55 tuổi   □ Dưới 55 tuổi 

- Tôn giáo:  

□ Không theo tôn giáo  □ Công giáo 

□ Phật giáo  □ Tin lành 

□ Tôn giáo khác (ghi rõ)…………..  

 - Trình độ học vấn:  

□ Tiểu học □ Phổ thông cơ sở 

□ Phổ thông trung học □ Đại học, cao đẳng 

- Nghề nghiệp (nghề làm nhiều thời gian nhất) 

□ Nông dân □ Công nhân 

□ Giáo viên  □ Học sinh, sinh viên  

□ Kinh doanh, buôn bán  □ CBVCNN 

□ Nghề tự do  □ Nội trợ 

□ Hưu trí □ Khác (ghi rõ)............................. 

Nơi ở hiện nay:........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

Xin cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)! 

Điều tra viên:............................................................................................................................ 

Ngày khảo sát:.......................................................................................................................... 
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PHỤ LỤC 4 

 TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

 

I. Thông tin tổng hợp điều tra cộng đồng cƣ dân tại Hà Nội và Thái Bình 

II. Phiếu cần có những phần làm rõ hơn, bộc lộ 1 số hạn chế, NCS tiếp thu 

và rút kinh nghiệm.  

+ Thời gian thực hiện phát phiếu trưng cầu ý kiến: Trong thời gian thực hiện 

luận án từ năm 2012 đến 2016, NCS tiến hành phát phiếu trưng cầu ý kiến vào các 

thời điểm khác nhau nhằm thu được những kết quả khách quan nhất. Trong đó, tại Hà 

Nội NCS phát phiếu vào tháng giêng năm 2015 (những ngày diễn ra lễ hội), đợt 2 vào 

tháng 3 năm 2015. Ở Thái Bình, đợt 1 vào tháng 2 âm lịch, đợt 2 vào tháng 10 âm 

lịch năm 2015. 

+ Địa điểm thực hiện phát phiếu trưng cầu ý kiến: làng Giang Xá, làng Lưu 

Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Làng Đại Tự, xã Kim Chung huyện Hoài Đức 

(Hà Nội); làng An Để, Phương Tảo, xã Xuân Hòa huyện Vũ Thư; làng Cổ Trai xã 

Hồng Minh huyện Hưng Hà; làng Thượng Hộ, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư; làng Tử 

Các, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) 

+ Tổng số phiếu phát ra: 700 phiếu (trong đó ở Hà Nội: 300 phiếu; Thái Bình 

là 400 phiếu). 

+ Tổng số phiếu thu về: 693 (Hà Nội: 298 phiếu; Thái Bình: 395 phiếu). Trong 

đó số phiếu hợp lệ là 687 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 06 phiếu. 

+ Cách thức thực hiện: Phiếu trưng cầu ý kiến được phát ra trong dịp lễ hội 

và những ngày rằm, mồng một khi người dân đến di tích, người trả lời phiếu trưng 

cầu là các tầng lớp dân cư ở mọi lứa tuổi, giới tính, thành phần khác nhau. Để triển 

khai thực hiện chương trình, tác giả luận án đã phối hợp với các cán bộ quản lý ở 

địa phương, thành phần gồm lãnh đạo cấp xã, huyện và trưởng các thôn xóm.  
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II. Những thông tin chung 

- Giới tính: Tổng số phiếu hợp lệ 687 phiếu, trong đó 275/687 phiếu là nam, 

412/687 phiếu là nữ. 

 

- Độ tuổi:  

TT Độ tuổi Nam Nữ 

SL (N) Tỷ lệ % SL (N) Tỷ lệ % 

1 Trên 55 178 25,91 133 19,36 

2 Dưới 55 97 14,12 279 40,61 

- Tôn giáo: trong 687 phiếu trả lời có 605 người theo đạo Phật, 82 phiếu theo 

đạo Công giáo. 

- Trình độ học vấn:  

TT Trình độ học vấn Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Tiểu học 97 14,12 

2 Phổ thông cơ sở 151 21,98 

3 Phổ thông trung học 356 51,82 

4 Đại học, cao đẳng 83 12,08 

- Nghề nghiệp: 

TT Thành phần Tần số (ngƣời) Tần suất (%) 

1 Nông dân 130 18,92 

2 Công nhân 93 13,53 

3 Giáo viên 34 4,94 

4 Học sinh, sinh viên 56 8,15 

5 Kinh doanh, buôn bán 96 13,97 

6 CBVCNN 76 11,06 

7 Nghề tự do 67 9,75 

8 Nội trợ 34 4,94 

9 Hưu trí 101 14,70 

10 Khác 0 0 

Tổng số 687 100 
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III. Thông tin điều tra 

Câu 1: Xin ông (bà) cho biết Lý Nam Đế là ai? 

TT Lý Nam Đế Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1  378 55,02 

2  158 22,99 

3  239 34,78 

4 Người có công với làng 591 86,02 

5  156 22,70 

? 

TT Tên gọi Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Lý Bí 512 74,23 

2 Lý Bôn 429 62,45 

3 Lý Phật Tử 87 12,66 

4  64 9,31 

những đâu? 

TT Địa danh Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Thái Bình 478 69,58 

2 Thái Nguyên  153 22,27 

3 Hà Nội 326 47,45 

4 Vĩnh Phúc 89 12,95 

5 Phú Thọ 195 13,40 

6 Khác (ghi rõ) 41 5,97 

? 

TT Đóng góp Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Chống giặc Lương giành độc lập 325 47,30 

2 

 

271 39,44 

3 

 

234 34,06 

4 Không biết 121 17,61 
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Câu 5: Ông (bà) được biết về nhân vật được phụng thờ từ phương tiện nào? 

TT Phƣơng tiện thông tin Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Đọc trên sách báo, internet 225 32,75 

2 Lưu truyền trong dân gian  491 71,47 

3 Từ thành viên BQL di tích 138 20,08 

4 Từ bạn bè, người thân trong gia đình 354 51,52 

5 Nguồn khác 53 7,71 

? 

TT Lý do xây dựng di tích Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1  451 65,64 

2 , mộ quân 494 7,90 

3  603 87,77 

4  657 95,63 

5  323 47,01 

Câu 7: Ông (bà) đã đến di tích này lần thứ mấy? 

TT Tham dự Số phiếu (Ngƣời) Tỷ lệ (%) 

1 Lần đầu tiên 93 13,54 

2 Lần thứ 2 156 22,71 

3 Trên 3 lần 438 63,75 

Câu 8: Ông (bà) có tham dự lễ hội thờ Lý Nam Đế không? 

TT Tham dự Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Thường xuyên 516 75,10 

2 Thỉnh thoảng 133 19,36 

3 Không tham dự 38 5,54 

Câu 9: Vì sao ông (bà) lại đi lễ ở đây? 

TT Lý do đi lễ Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Sự linh thiêng của di tích 589 85,73 

2 Thói quen 306 44,54 

3 Di tích của làng 525 76,41 

4 Tiện đường đi lại 111 16,15 

5 Nhiều người đến 243 35,37 

6 Khác (ghi rõ) 42 6,11 
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Câu 10: Ông (bà) thường đi lễ với ai? 

TT Tổ chức đi lễ  Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Đi một mình 96 18,19 

2 Đi cùng gia đình, người thân 389 56,62 

3 Đi theo đoàn/nhóm, hội 164 23,87 

4 Khác (ghi rõ):…. 38 5,53 

Câu 11: Khi đi lễ, ông/bà thường chuẩn bị những đồ lễ gì? 

TT Chuẩn bị đồ lễ Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Hương hoa, trái cây 603 87,77 

2 Tiền cúng 361 52,54 

3 Vàng mã, sớ 214 31,14 

4 Đồ lễ chay 460 66,95 

5 Đồ lễ mặn 268 39,01 

6 Các loại bánh đặc trưng 272 39,59 

7 Cả lễ chay và lễ mặn 371 54,00 

8 Khác (ghi rõ):…. 12 1,74 

Câu 12: Khi đi lễ ông (bà) thường? 

TT Thực hành nghi thức ở lễ hội Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Thắp hương 687 100,00 

2 Cúng lễ 674 98,10 

3 Đốt vàng mã 205 29,83 

4 Xem bói, xin thẻ 0 0 

5 Hầu đồng 22 3,20 

6 Cầu xin 687 100,00 

? 

TT Hoạt động trong lễ hội Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Tế lễ 681 99,12 

2 Rước nước 407 59,24 

3 Rước kiệu thánh 483 70,30 

4 Các trò diễn dân gian 562 81,80 

5 Các trò chơi dân gian 656 95,48 
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Câu 14: Mục đích của ông (bà) khi tham gia lễ hội? 

TT Hoạt động trong lễ hội Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Cầu sức khỏe, bình an 617 89,81 

2 Cầu được mùa 331 48,18 

3 Cầu tài, cầu lộc 284 89,81 

4 Cầu xin con cái 75 10,91 

5 Cầu gia đình hạnh phúc 582 84,71 

6 Cầu thăng quan tiến chức 485 70,59 

7 Vui chơi, tham quan vãn cảnh 132 19,21 

Câu 15: Khi thực hành các nghi lễ thờ phụng Lý Nam Đế ông (bà) có được sự 

linh ứng không? 

TT Sự linh ứng Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Có 469 68,27 

2 Không 91 13,25 

3 Chưa thấy 127 18,48 

 Tổng 687 100 

Câu 16: Ông (bà) có công đức không? 

TT Mức độ Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Có 489 71,17 

2 Không 198 28,83 

 Tổng 687 100 

Câu 17: Ông (bà) công đức bằng hình thức nào? 

TT Hình thức công đức Số phiếu (489) Tỷ lệ (%) 

1 Tiền 280 57,26 

2 Hiện vật 123 25,15 

3 Công sức 86 17,59 

 Tổng 489 100,00 

Câu 18: Ông (bà) công đức nhằm mục đích gì? 

TT Mục đích công đức Số phiếu (489) Tỷ lệ (%) 

1 Góp phần tu bổ, tôn tạo di tích 209 42,74 

2 Tích phúc cho con cháu 157 32,11 

3 Theo trào lưu 71 14,52 

4 Ý kiến khác (ghi rõ):…… 52 10,63 

 Tổng 489 100,00 
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Câu 19: Theo ông (bà) Lý Nam Đế có vai trò như thế nào đối với đời sống của 

người dân trong làng? 

TT Vai trò Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Phù hộ cho người dân có sức khỏe 624 90,82 

2 Phù hộ xóm làng yên vui, không có dịch 

bệnh 

482 70,16 

3 Phù trợ cho dân làng mùa màng tươi tốt 357 51,96 

4 Phù hộ làm ăn thuận lợi 290 42,21 

5 Phù hộ học hành, thi cử, thăng quan tiến 

chức 

501 72,92 

6 Ý kiến khác 89 12,95 

Câu 20: Vào dịp lễ hội gia đình ông (bà) thường diễn ra những hoạt động nào? 

TT Hoạt động tại gia đình Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Dâng đồ lễ tại đình, đền 613 89,22 

2 Làm lễ cúng gia tiên 474 68,99 

3 Tổ chức mời khách, liên hoan tại nhà 359 52,25 

? 

TT Sự khác biệt Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Có 669 97,38 

2 Không 6 0,87 

3 Không quan tâm 12 1,75 

Câu 22: Những sự khác biệt đó là gì? 

TT Sự khác biệt Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Vai trò tổ chức của lễ hội 312 45,41 

2 Quy mô lễ hội 553 80,49 

3 Các nghi thức, nghi lễ 439 63,90 

4 Lễ vật dâng cúng 601 87,48 

5 Các trò chơi, trò diễn dân gian 367 53,42 

6 Nguồn kinh phí tổ chức lễ hội 289 42,06 

7 Nhận thức của người dân khi đi lễ 336 48,90 

8 Khác (ghi rõ) 65 9,46 
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cư dân? 

TT Ý nghĩa Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ 591 86,02 

2 Cân bằng đời sống tâm linh 456 66,37 

3 Cố kết cộng đồng 537 78,16 

4 Giúp con người hướng thiện 348 50,65 

5 Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 485 70,59 

6 Sáng tạo hưởng thụ văn hóa 399 58,07 

7 Ý nghĩa khác 72 10,48 

m? 

TT Thời gian đến lễ tại di tích Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Đầu năm 385 56,04 

2 Cuối năm 345 50,21 

3 Cả đầu năm và cuối năm 527 76,71 

4 Ngày rằm, mồng một hàng tháng 258 37,55 

5 Ngày kỷ niệm liên quan đến Lý Nam Đế 634 92,28 

6 Khi bản thân hay gia đình có việc 213 31,00 

, kiêng kị 

? 

TT Phong tục tập quán, kiêng kị Số phiếu (N) Tỷ lệ (%) 

1 Kiêng tên húy của Thánh 601 87,48 

2 Kiêng không nuôi trâu trắng 156 22,70 

3 Không mặc quần áo màu đỏ tía, màu vàng 428 62,29 

4 Dùng lễ chay khi cúng lễ 274 39,88 

5 Phải xướng tên lễ vật khi cúng 90 13,10 

6 Những kiêng kị khác 85 12,37 
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PHỤ LỤC 5: NGUỒN TƢ LIỆU PHỎNG VẤN SÂU ĐƢỢC TRÍCH DẪN 

TRONG LUẬN ÁN 

5.1. Bản ghi chép phỏng vấn số 1 

* Thông tin về người trả lời: 

- Bà Nguyễn Thị Đào, 74 tuổi, khu 7 Trạm Trôi, làm ruộng. 

- Thời gian phỏng vấn: ngày 11/2/2014 (tức ngày 12/1 âm lịch). 

- Địa điểm: tại sân đình Giang Xá (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 

* Nội dung phỏng vấn: 

H: Bác ơi, việc dâng hạ lễ ở làng mình có quy định gì không? 

TL: Lễ hội chính thì lễ to. Có thông báo là ai ra ngoài đền dâng lễ vào 4 giờ 

sáng hôm qua thì hôm nay 12 giờ trưa hạ lễ. Có nhà dâng sáng, có nhà dâng lúc 

đêm. Ở đây nếu ai đưa lễ vào 12 giờ trưa bây giờ thì 5 giờ chiều mới được hạ lễ. 

Năm nay lễ chính nhiều việc nên hạ lễ muộn, chứ mọi năm chúng tôi ra lễ ở đây 

có quy định là ai vào lễ 4 giờ sáng thì 6 giờ hạ lễ, 6 giờ dâng lễ thì 12 giờ hạ lễ, 12 

giờ dâng lễ thì 5 giờ chiều hạ lễ. Dâng lễ và hạ lễ ngày ba lần vào những thời điểm 

nhất định. 

H: Ngày mai, ngày kia có được vào dâng lễ không ạ? 

TL: Được, trong ba ngày diễn ra lễ hội thì được dâng lễ. Đó là dâng tư thế, 

còn của làng xã thì quy thành một lễ mà các hội đồng niên mỗi hội có lễ riêng của 

hội đấy khi vào lễ Thánh. Còn đây là lễ gia đình vào sửa lễ. Nếu các cơ quan đoàn 

thể hay các khách thập phương khi đến thành tâm có giọt dầu, mâm hoa quả dù 

nhiều dù ít thì xin dâng lễ vào thì kính dâng tất. 

H: Mâm lễ bao giờ cũng có gà, bánh đỏ vàng, xanh vàng? 

TL: Toàn dân ở đây gọi là bánh bác cốm. Tùy lòng dân do 5 năm mới mở hội 

một lần thì đa số là gà nhiều về để tiếp khách thông gia đến. Bánh bác là truyền 

thống ở đây. Bánh này gắn với ông Lý Bí Lý Nam Đế. Tôi về làm dâu ở đây hơn 50 

năm thì lệ làng là một năm cứ 1 - 2 lần 12/9 dân cũng sửa lễ như thế này. Đầu xuân 

năm mới, ai có lòng đi ra đây để ăn mày lộc Thánh thì phải sửa lễ, ai thích làm gì 

thì làm miễn là ra đây lễ thành tâm, có giọt dầu thì đưa vào ban khánh tiết. 
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H: Bác không phải người ở làng mà về làm dâu? 

TL: Tôi ở chùa Linh Tiên, tôi về làm dâu 54 năm rồi. Ngày xưa đàn bà con gái 

chúng tôi không được ra đình đâu. Chỉ con giai với các cụ ông mới được ra, đàn bà 

con gái chúng tôi ở nhà lo cơm nước. Nhà tôi thì chỉ có ông bố chồng nhà tôi và các 

cụ tổ nhà tôi mới được ra đình thôi. Mấy năm nay hòa bình, nam nữ bình đẳng hơn 

rồi, các bà có lòng thì các cụ cho phép được ra lễ tất.  

Ngày xưa không có sửa to như thế này đâu. Ngày xưa nghèo, ông bố chồng tôi 

là ông trùm phường đấy, ra hầu nhà Thánh mà về chỉ được mỗi hai miếng giầu thôi. 

Cả chồng cụ này này. Làm gì có cỗ như bây giờ. Từ ngày mở hội 3 - 4 lần như thế 

này mới có tục lệ là mở hội, năm nay cũng là 19 năm mở tiệc to rồi. Tôi nhớ thằng 

cháu nội nhà tôi đến giờ là 19 tuổi.  

Ngày xưa nam giới được vào, trẻ thì ngồi chiếu dưới. Lễ phải có thứ tự. Lễ giờ 

thì các ông cán bộ huyện, các ông cán bộ xã, đoàn thể về đến này này kể cả ở tận 

trên Phú Thọ. Ông Thánh này là người trên Phú Thọ, giờ táng tận trên Phú Thọ cơ. 

Thế cho nên mấy năm nay người ta mới tìm về đây để người ta giao lưu. 

H: Bác thấy đại lễ năm nay diễn ra ra sao? 

TL: Từ ngày lễ hội đến giờ, làng tôi đây từ các cụ cổ ngày xưa cũng sửa lễ ra 

đình, nhưng phải cụ bảy mươi, tám mươi mới được sửa lễ ra đình còn những cụ 

năm mươi sáu mươi cũng chỉ là thành tâm có cơi giầu bầu rượu đóng oản ra để trình 

Thánh thôi, chứ chúng tôi cũng không được vào. Xưa ông nhà tôi 50 tuổi mà ra nói 

chuyện với các cụ mới được mang con gà cơi giầu ra lễ Thánh. Về con cháu gia 

đình được ăn làm gì có mở mang như bây giờ. Từ ngày hội lớn thì mới được mở 

mang như thế này. Các ban bệ trang nghiêm hơn ngày xưa nhiều.  

Ngày xưa con giai tôi ấy mà nó cũng đi với ông nhà tôi, ông nhà tôi làm ông 

trùm phường kèn hầu nhà Thánh ấy. Con tôi là theo cụ tổ 5 đời để hầu nhà Thánh 

rồi, nhưng ngày xưa chỉ có được 2 - 3 miếng giầu. Mấy năm nay ông nhà tôi ra hầu 

nhà Thánh được 1 khóa, thì đến khóa sau ông nhà tôi mất, nên kế cho con giai 

trưởng nhà tôi. Nhưng phải sau khi ông nhà tôi mất 1 mới được ra phải kiêng. Gia 

đình có bụi là không được ra, hết bụi mới được ra. Xong rồi thì các cụ trong dân, 
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ban khánh tiết lại đưa ý kiến với gia đình ra hầu nhà Thánh làm vui cho dân làng. 

H: Làng thờ Lý Bí. Vậy bác có biết vì sao làng mình lựa chọn ông Bí để 

thờ phụng? 

TL: Tôi chỉ nghe các cụ đọc lại là ngày xưa ông Lý Bí Lý Nam Đế cải tên 

nhiều lần để đi cầm quân đánh giặc, đánh giặc thắng thì ông vào đâu thì ông vào. 

Giả sử như ông vào khu này, ở đây mấy làng đây đều thờ về ông Thánh này, ở làng 

kia người ta không có lễ như ở đây. Ở đây là điểm chính được tôn thờ Ngài ở đây, 

ông đi đánh giặc ở đâu ông trôi về đây thì làng thờ. Ngày xưa không mở mang như 

bây giờ, thời bây giờ văn minh hơn thì sửa sang như thế này để mời thông gia, bạn 

bè, con cháu đến uống rượu, gọi con cháu cho lộc. 

H: Bác kể cháu nghe những câu chuyện thiêng về Thánh? 

TL: Có con út nhà tôi nó đi học lớp 12, nó về mở băng lễ hội ra, nó phải thức 

2 - 3 đêm ghi từng tiết mục một như thế, chứ nào nắm vững hết. Tôi chỉ biết qua 

qua thôi. 

Chuyện thiêng có chứ bác. Năm mở hội đầu tiên, một ông cũng già rồi đi vào 

để hầu nhà Thánh, ông bảo tao mặc quần áo của nhà Ngài đi rước Ngài từ trong 

quán ra đến bờ ao chỉ nói mỗi một câu “tao là tướng đây”. Ngài ở trong Ngài mặc 

kệ, không có ý kiến gì, ra đến bờ ao nhà bà Thiềng thì bị ngã sấp xuống, sau phải 

kêu van mãi mới được. Nói kiểu nói đùa nhưng rước ra đến đấy bị ẩn ngã sấp. Cả 

xóm phải ra kêu lễ cho, ông Từ vào kêu lễ mới được. Như thế là xin âm dương đến 

12 lần Ngài mới cho. 

Chả phải nói ai chứ ông chồng tôi đây này, sang thăm con bé cháu bị ốm bị 

tâm thần bị rồ dại, về lúc 12 giờ đêm mới thấy có người kéo cá ở cái giếng, lại hỏi 

ai, ai mới xưng tên thì cứ đuổi theo vác cái chũm kéo cá. Đuổi theo đến nhà ông 

Quỹ Tại thì Ngài biến mấ, thế là bị dở từ ngày đó. Các bà mới nói, chết rồi ông này 

gặp Ngài rồi, bà về mua ngay lễ hoa quả nhờ ông Từ kêu cho chứ không thì không 

khỏi đâu. Người đứng ở đấy hỏi ai đó phải xưng tên. 

Tôi về đây năm đấy tôi còn ít tuổi, tôi mới có được ba đứa cháu thế thì đi lên 

quê ngoại đi tìm. Tôi đi ba chị em, lúc trở về ở chỗ bia đá gần cầu thần, mèo nó gầm 
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nhiều quá, mà tháng 10 chân tay cầm mỗi con rơm ở tay, mà đấy là cháu còn cứng 

bóng vía đây. Đến đấy chả biết là người hay ma, chính tôi đây này, thấy người đứng 

nhô lên ở chỗ bia đá, thế là về không dám nói gì, chỉ đi thẳng đến tận nhà bà Ký Hải 

mới dám ngoảnh cổ trở lạ, xong lại nghĩ ngày xưa các cụ bảo con nhà cụ Từ chết 

đuối mà cháu về đây chưa bao giờ cháu gặp như thế. Cứ đi quảy nước từ 1 đến 3 

giờ sáng mở mắt lúc nào đi lúc đấy, nhà đúc vại mà lại. 

Ngài linh thiêng lắm. Đến bây giờ xuống cầu giếng vẫn chột dạ, vẫn tưởng 

tượng nhớ như thế. Đến bây giờ, tôi ra cầu giếng, bước xuống nước là tôi sợ rúng 

người rồi. Cái kiểu người đuổi lên đấy. 

Úi giời ơi, đứng nhô lên mà mọi lần cháu đi quẩy nước từ 1 giờ không sao, thế 

mà cái lần ấy 12 giờ đêm, cháu lại còn hỏi “Ai?”, rồi người đó nhảy ùm xuống 

giếng, cứ tùm tùm bơi xung quanh giếng mà không nhìn thấy ai. Lúc ý còn có cửa 

hàng hợp tác xã thắp cái đèn mà vì đêm hôm sợ nên chả ai ra. Còn cụ Gián đấy, bảo 

tối hôm qua cháu gọi cụ có biết gì không? Ui giời ơi đêm hôm qua đứa nào nó gọi 

nhà tao tao sợ quá. Tôi lúc đấy tôi rất là bạo, tôi giật dép thế này cơ nhưng mà từ 

ngày đến giờ ra đến đó là rợn tóc gáy. Ở đấy linh thiêng lắm. 

H: Gần đây có những chuyện nào không? Sự linh thiêng ấy hiện nay còn không? 

TL: Có chứ. Bướng bằng con giai trưởng nhà tôi, trước nó không sợ gì đâu cứ 

trơ trơ ra thế, mà nó đi đám hiếu đi rước nhà Thánh cùng với ông tôi, về nó nói 

chuyện thì tôi mới biết đấy chứ. Về nhà thì cứ kêu với tôi là “Mẹ ui giời ơi, hôm 

nay Thánh thiêng quá, cứ bắt đầu về đến cổng nhà thờ là đổ cơn mưa, gió giông to, 

sáng nay về đây cũng đổ gió giông to đấy chứ. Sáng nay rước từ 4 giờ bắt đầu về 

đến đây là đổ gió to, đi đến cái tả mạc kia, Ngài làm cái vụt cái vào đến nơi.” Thế 

là con giai tôi từ ngày đó đến giờ mới sợ không dám láo lếu. Nó bảo “Mẹ ạ chân 

chả đến đất mà cứ như là được nhấc lên ý. Hai bên đi xem đông đầy như này, mà 

không ai bị làm sao hết, chỉ có dạt người vào thế này thôi. Thế rồi bắt đầu á, nay 

mai xong lễ đây rồi, rước Ngài về đến cổng nhà thờ, Ngài đổ gió qua chỗ ngoặt 

ngoặt ngoéo ngoéo gần cổng chào, Ngài bay từ chỗ nhà cụ đồ Năm mà vào đến 

quán”. Nói thật bác cứ rước năm nào về đến đấy là linh thiêng. Năm nay về đến đây 
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là Ngài bay về đấy, lúc đó gió to. Sáng nay tôi cũng dậy từ 3 - 4 giờ sáng, sáng nay 

đông lắm, kín hết cả cái sân này. 

H: Năm nay lễ lớn có rước tượng Ngài không ạ? 

TL: Rước Ngài về đây bằng bái vọng, chứ tượng Ngài mấy tạ nặng lắm. Sáng 

nay là ra tế lễ ở ngoài đấy rồi xong mới xin Ngài để rước về đây chứ. 2 - 3 năm 

trước có hai nhà phơi quần áo trên tầng 2, nhất định Ngài không đi. Đến chỗ nhà 

ông Đễ kêu van mãi chả đi được (chỗ nhà trẻ bây giờ), cứ đi rồi lại lùi lại. Xong 

mới để ý thì chỗ ấy ô uế, vào thắp hương cũng không được. Xong lúc ý chúng tôi 

mới nhớ ra là, tối hôm trước khi rước có gọi điện cho nhà bác tôi giã một gánh nước 

gừng, phải vảy từ cửa trung đồ đi tẩy uế suốt đường. 

H: Ngoài những ngày đại lễ các bác có thường xuyên đến lễ Ngài vào ngày 

rằm mồng một, 12/9 không ạ? Hay chỉ những người có nhiệm vụ mới đến lễ, vào 

lên hương? 

TL: Không được ạ, chỉ có ông Từ chứ. Ngày rằm mồng một, chỉ có lễ đằng 

kia thôi. Ở đây ai có lòng ra đây lễ đám cưới đám xin chỉ có mình với ông Từ thôi. 

Chỉ có đại lễ như thế này thì ngày 12/1 ngày 12/9 các ban các bệ chúng tôi dâng lễ 

lên đây là người ta trực tiếp phải đón tiếp mình, đánh dấu mâm lễ cho mình đưa vào 

trong đình. 

H: Khi đi lễ các bác thường hướng về Ngài cầu xin cái gì? 

TL: Mình muốn cầu xin gì thì tự mình mình vào mình xin. Nhưng vào lúc nào 

mà vắng thì phải xin phép cụ Từ và các ông Ban khánh tiết xin phép chúng tôi vào 

lễ Thánh. Vào hẳn trong đền. 

H: Bác chứng kiến nhiều lễ hội bác thấy người dân có được những gì khi lễ 

hội được tổ chức? 

TL: Không không được cái gì, chỉ có đem tâm ra hầu nhà Thánh. 

H: Làng tổ chức lễ hội bản thân các bác là những người sống lâu năm trong 

làng các bác cảm thấy thế nào? 

TL: Thấy là các ông ở trên điều xuống ở dưới là nghiêm trang. Lễ bái ở đây 

nói thật với cô là nghiêm trang, quy củ nhất đấy. Có cái là ở đây không rước kiệu 
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nhiều như ở xã Đức Thượng làng Thượng, chùa Linh Tiên thờ Mẫu gì đi rước là đi 

rước cả làng. Mỗi nơi thờ khác nhau. 

Nếu ai thịnh vượng lắm thì được 3 - 5 năm ra hầu Thánh. Có người thì vừa 

mới ra đã phải về vì có người chết. Nhà mình ra hầu nhà Thánh. 

Lễ hội truyền thống của làng hàng năm nhưng 5 năm 1 lần là tổ chức lễ đại đám 

to nhất có cờ người, hát quan họ, tổ tôm điếm. Lễ truyền thống thì chỉ rước đơn giản 

thôi. Năm nay rước đi nhanh hơn.Cứ đến lứa tuổi nào vào hội đỏ ra lễ thành tâm. 

H: Theo bác các lứa tuổi trẻ có hào hứng với lễ hội không? 

TL: Toàn dâng phải hưởng ứng hết chứ. Từ ban lãnh đạo cho đến dân, từ trẻ 

con đến bà già đem tâm ra hết để hầu nhà Thánh. Đã gọi là lễ hội truyền thống, 

mình ở vai nào thì mình phải nhận nhiệm vụ vai đó. Người ta lấy về từng hội đồng 

niên người ta gọi thông báo lên đài thôi là anh phải tham gia. Chẳng hạn như là năm 

nay anh hội 78 là phải trách nhiệm gì, anh hội 76 phải trách nhiệm gì… Phân theo 

lứa tuổi vào danh sách thì gọi, anh tổ trưởng trong hội đó phải có trách nhiệm đứng 

lên đôn đốc anh em. Đấy hôm nọ báo cáo cụ mấy cái cờ đại, ở đây tôi thấy con giai 

nhà tôi nó bảo kéo mấy cái cờ đại nặng quá thắt ruột ra. Thế tôi bảo những ai kéo, 

nó bảo năm nay là hội của con, nó cứ bảo lạy giời từ nay đến hội đừng có ông bà 

nào mất, không là kéo cờ nặng quá thắt ruột ra. Ấy thế mà bà cụ Nguyện mất lại 

phải kéo cờ xuống. 

Những ai ở đây có công đức là phải nói với các cụ thiếu cái gì là để đưa vào 

nhà Thánh chứ các cụ không bổ báng. Thiếu cái gì các cụ sắm. Kể cả áo giáp ông 

ngựa cũng thế thôi. Cũng phải ra nói với các cụ cửu bát thất lòng dân. Thiếu cái gì 

thì các cụ bảo rồi xin các cụ để cung tiến. Chúng tôi nói là dâu làng gái thiên hạ. 

Khi về đây chúng tôi nói là thiếu gì để chúng con sắm các cụ nói là thiếu đôi quạt 

vua nên hội chúng tôi xin để sắm để cung tiến. Ở làng này nói thật cô chứ một làng 

ngày nhưng nghiêm trang lắm không như các làng khác lộm nhộm đâu. Chính làng 

chùa Linh Tiên, ba làng mà sân chật ơi là chật không có chỗ đứng. Đi lễ ở đình Linh 

Tiên ấy cái năm mở hội chật quá không thể đứng được. Ở đây thì bao giờ cũng 

nghiêm trang. 
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5.2. Bản ghi chép phỏng vấn số 2 

* Thông tin về người trả lời: 

- Cụ Nguyễn Văn Khang, 80 tuổi, làm ruộng, thành viên hội Người cao tuổi. 

- Thời gian phỏng vấn: ngày 20/3/2015. 

- Địa điểm phỏng vấn: nhà cụ Khang, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà 

Nội 

* Nội dung phỏng vấn: 

H: Cụ ơi, cụ cho con hỏi là dân làng thường ra lễ vào những dịp nào ạ? 

TL: Ngày rằm, mồng một thì chỉ đại diện thôi, đàn bà thì ra chùa, các gia đình 

ai có tâm dâng lễ thì dâng ra. Đặc thù của làng này là làng cổ chứ không phải làng 

du lịch, hơn nữa đây là thờ vua. Ngày xưa như các cháu làm gì được vào đây, léng 

béng không được vào, giờ mở cửa nên được vào. 

H: Những nghi lễ của làng trong việc phụng thờ Lý Nam Đế? 

TL: Việc thì việc Thánh nên hôm nay các cụ đề xuất đến 4 này… 4/1 làm lễ 

động thổ để ra quân đi tập luyện các khu vực xung quanh đây từ Miêu Nha cho đến 

Thìa gọi là quần thể di tích lịch sử và người đi tập. Qua quá trình tập từ 4/1 cho đến 

4/2 thì quân tài tướng giỏi mới lập một bàn thờ ở giữa sân đền của chúng ta bây giờ, 

chỉ có một bát nước trong để khấn thiên địa ủng hộ cho đức tiền Lý Nam Đế ra quân 

đi đánh giặc. Làm lễ xong xin âm dương là được ngay thiên đình ủng hộ. Sau khi 

xin thiên đình ủng hộ với quân tài tướng giỏi, ngày 10/2 mới lệnh cho dân làm thịt 

trâu, thịt bò, thịt dê, thịt lợn để tế thiên đình, tế trời đất (gọi là tam trinh). Người 

mới ra lệnh cho nhân dân làm một mâm cơm chay để trả nghĩa cho đức thiền sư (là 

người dạy cho đức tiền Lý mới được thành người). Có đi không có về thì có một 

mâm cơm chay trả nghĩa cho thầy để từ biệt. Ngài mất trên Tam Nông, Vĩnh Phúc. 

Giỗ người ngày 2/5.  

Ngày xưa các quan triều về tế, thành lập một ban tế 18 đại biểu và 18 người đi 

theo cùng tổng cộng là 36 người. Dân phải nuôi ăn, giai đinh phải đi chăn ngựa bứt 

lá tre về cho ngựa rồi tiền tuấn tiễn. Một năm bao nhiêu tuần tế thì bấy nhiêu lần về 

tế, dân đóng góp nặng nề. Lúc bấy giờ lý trưởng của Lưu Xá, Giang Xá làm đơn xin 
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với quan phủ để dân xin tế lấy. Đến 12/2 người ta mới cấp chứng chỉ về cho dân tế 

gồm 18 người của Lưu Xá và 18 người của Giang Xá, dân tự túc tế. Do đó đến giờ 

1 năm có khoảng 12 tuần tế. Các tuần sóc vọng thì lại đại diện các cụ ra tế. Ngày 

xưa chúng tôi quy định mỗi một giáp 1 tháng, 8 giáp 8 tháng là đủ thế, còn bốn 

tháng nữa thì điều đó lại phân bổ cho giáp nhất, giáp tư, giáp hai, giáp năm. Bốn 

giáp này chịu mỗi tháng 1 giáp nữa thế, còn giáp 3, 7, 8 thì chỉ có 1 tháng thế cho 

nên bao nhiêu phần việc nặng nề các giáp trên phải gánh vác kể cả đóng góp. Các 

giáp dưới là giáp đàn em thì ít đóng góp, gánh vác nhẹ hơn. 10/3 chỉ có thờ buổi 

sáng thôi, sau khi thịt trâu, thịt bò, thịt lợn khao quân ăn uống no say đi đánh giặc 

không có thờ đêm, không có yết cáo chỉ có ngày chính tiệc là 10/3, ngày 12/5 là 

ngày giỗ, 12/8 lưu tế. Bây giờ cô lại thường kết vào 3h chiều. Xưa diễn ra ba ngày. 

Nay 12/2, 12/5 chỉ hai ngày, 10/3 chỉ một buổi sáng do là lễ khao quân một bữa từ 

biệt đi đánh nhau là thôi. Trước thời gian dài hơn giờ ngắn lại. 

Ở đây có kiêng ngày xưa đức tiền Lý đi đánh giặc thất trận rúc vào bờ bãi 

vườn bầu nên kiêng quả bí, thứ hai là áo vàng anh, thứ ba là quần đỏ. Giang Xá của 

ta kiêng tất cả, thiên hạ về đây lấy chồng cũng dứt khoát kiêng như thế, kể cả ngày 

thường ngày hội. Mặc áo vàng anh, quần đỏ là của nhà Thánh. Không gọi quả bí, đó 

là húy. 

H: Nếu vi phạm thì sao ạ? 

TL: Vi phạm những kiêng kị: kiêng không mặc quần đỏ, tên quả bí gọi thành 

quả bầu. Vừa rồi ông sãi chở đò mặc quần đỏ. Các cụ họp tại đình bàn lại vấn đề 

kiêng kị ở Giang Xá. Ở đây kiêng ba vấn đề nêu trên. Các ông xem xét như thế nào 

về việc trên. Ông Cần phải xin phép các cụ sau ngày lễ chúng cháu sẽ giải quyết. 

Đó là tiếng nói chốn đình trung điếm sở. Trong đời sống hàng ngày cũng không 

được, là tối kị. 

Nếu vi phạm ngày xưa bắt vạ, nay dân chủ thì chỉ nhắc nhở người ta bỏ. Bắt 

vạ Thánh chỉ có cơi giầu (khoảng 5 - 10 quả), nửa lít rượu ra sám hối với nhà 

Thánh, phải khấn kính dâng. Giờ chín bỏ làm mười, ai bắt ai được, mình phải giữ 

làm sao để nề nếp phong tục tập quán của làng thờ Lý Nam Đế cho tố hảo. Tại đình 
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trung điếm sở phải nhắc nhở. Giờ các anh thanh niên không lựa lời mà nói, ai cũng 

cá mè một lứa ai giải quyết. Ông thư kí nói “Tôi giải thích để các cụ nghe” là 

không được, mà phải nói là nếu có gì các cụ chửa rõ thì nói lên để nhà cháu xin 

thuật lại. Về phong tục nói, đình trung điếm sở như đinh đóng cọc nói câu gì phải 

nghĩ trước nghĩ sau, cụ nhiều tuổi nhất mặc áo đeo kính đấy 89 tuổi nhưng còn rất 

minh mẫn. Về mặt sưu tầm mỗi người nhớ một đoạn. 

H: Nghi lễ của mình là vái lạy 5 cái? 

TL: Nhà vua phải lễ 5 lễ 3 vái, đặc biệt chỉ vua mới được. Thần chỉ 4 lễ. Riêng 

Giang Xá được lễ 5 lễ, các nơi khác chỉ được 4 lễ. Ta có ngôi đình Giang Xá từ bao 

giờ. Bên Đăng Hội có công. Năm làm đình tất nam phụ lão ấu đều phải ra bến Kẻ 

(bến Dày) khiêng gỗ chứ ngày xưa làm gì có cơ giới. Khiêng gỗ từ Đăng Hội cách 

đây khoảng 2,5 đến 3 cây số. Họ giúp mình đưa gỗ về. Vì vậy giờ mình có việc mời 

người ta, người ta có việc phải mời mình. Mối giao lưu văn hóa giữ gìn hàng nghìn 

năm nay. 

Lưu Xá chỉ thờ bóng. Bên này có tượng bằng đồng. Nếu nói đến quần thể di 

tích có Giang Xá, Di Trạch, Miêu Nha, Ngọc Than… Lý do có hai đền thờ vua. 

Đình Lưu Xá chỉ là bản doanh. Việc người ta thờ thì người ta thờ thôi. Giang Xá có 

đình, đền chùa. Ngày xưa có câu bắt vạ, giờ gọi là phạt. Thực ra rượu giầu không 

đáng bao nhiêu nhưng ngày trước dân bị làng bắt vạ nghe tai tiếng lắm. Chứ không 

phải như bây giờ đâu. Ngày xưa sợ nhất tai tiếng. Giờ phạt đi tù tội mới sợ, tiền 

không đáng gì cả. Thời phong kiến thì len lét, giờ thì suồng sã. Chúng tôi chỉ là một 

đinh nếu không có vị trí gì thì một đời người không dám bước chân đến chốn đình 

trung. Chứ không phải đơn giản đâu. Chức sắc, ông đồ, vị chân giường cạp liếp tôn 

thờ nhà Thánh giúp dân mới được lên. Điều đó phải có tiền phải mua mới được làm 

việc đó. Còn giai đinh 80% không được lên chỉ ngày xưa rước binh là rất hiếm. Đời 

tôi năm nay 84 tuổi mà chỉ có một lần năm 1944 được chiêm ngưỡng đức Thánh. 

Ngày đấy chưa có gia đình thì được đi rước. Đi rước Thánh phải giai thanh nữ tú 

chưa có gia đình chưa lấy vợ mới được tuyển, khoảng 2 lần 8 là 16 người. 

H: Tượng có lâu trong đền chưa? 
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TL: Năm 1944 là đền tam cấp thì các cụ sửa thành chữ đinh phải đưa người 

xuống hạ từ bây giờ, vây kín xung quanh. Rước chỉ rước bài vị (rước nghinh bài vị), 

phong áo thành người cũng đầy đủ áo quần khăn đai bao tử đi hia, tượng không 

rước. Bài vị hình tròn, úp mũ của người vào hình tượng như thế gọi là nghinh. Năm 

ngoái rước nghinh, rước giá. Năm năm một lần mới rước như thế. Đáng ra là năm 

nay nhưng làm sớm một năm vì ghép vào 20 năm thành lập thị trấn. 

Kinh phí Tất cả là 150 triệu trong đó ủy ban tài trợ 30 triệu, tiền công đức là 

120 triệu, chi thì còn lại 90 triệu. Hôm nay các anh định mang ra ủy ban nhưng nên 

để lại để xem xét cụ thể tuần lễ sắp tới, tuần sóc vọng, tiền điện… Cần phải nắm 

được để còn chi. Một ngày lễ mà 120 triệu như thế là dân rất có tâm. 

H: Lễ vật dâng Thánh có quy định gì không ạ? 

TL: Có quy định. Muốn hay không muốn các tuần này khoảng 3 kg gạo, chai 

bàn. Về tuần 12/2 khác khoảng hơn 1 nồi gạo chia làm 4, còn những tuần như 12/1 

thì quy về các giáp làm bánh chưng, bánh bác, bánh mật… Trước đám, mở 5 ngày 

mừng ngày lên ngôi của đức Thánh, buổi sáng giáp Đông làm lễ nghinh, giáp Tư tế 

yên vị, tế hàng thôn…  

Kinh phí hiện nay do bách gia trăm họ đóng tiền để tu lễ. Ngày xưa là cấy 

ruộng công để lấy sản phẩm tu lễ. Các giáp, dân ai chịu trách nhiệm phải cấy ruộng 

quy ra vấn đề vật phẩm để phục vụ nhà Thánh chứ không phải là tiền như hiện nay. 

Trước nếu các cháu nhà tôi sinh một đứa con trai được vài tháng chuẩn bị sức 

giầu vào trình với giáp. Giáp mới xét đến năm nào nhà ta được dâng lễ thì đa số là 

các ông các bà nghèo được gánh phẩn trưởng tại. Nặng nề lắm. 

5.3. Bản ghi chép phỏng vấn số 3 

* Thông tin về người trả lời: 

- Bác Lê Văn Bình, 60 tuổi, cụ Từ đền Giang Xá 

- Thời gian phỏng vấn: ngày 20/3/2015 

- Địa điểm phỏng vấn: đền Giang Xá (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức,HN) 

*Nội dung phỏng vấn: 

H: Chú đã làm cụ Từ bao năm? 
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TL: Ba năm rồi, do dân cử ra. Người nào phong quang sạch sẽ, gọn gàng, am 

hiểu để cầu lễ cho bách gia, dân nhờ. Cụ Từ làm cho đến khi nào nếu gia đình có 

tang thì nghỉ, không có nhiệm kỳ. Rằm mồng một dân ra lễ, còn chiều thì ra lễ ở 

đền. Cụ Từ bận lắm. 

Dân thường ra lễ vào ngày rằm, mồng một hoặc khi gia đình có việc: cầu an, 

sám hối, giải hạn hoặc cầu danh nói chung theo tâm nguyện của mình. Người nào 

muốn ra đền lễ Thánh phải có lời với chú. Đám cưới đều phải ra trình Thánh, xây 

dựng kiến thiết cũng phải ra trình. Người nào muốn dâng lễ vào phải có nhời để cụ 

Từ lên nhang. 

H: Việc đi lễ của người dân? 

TL: Nói về tâm linh thì dân ở trong làng và trong vùng thì quả thực là “nhất 

tâm”. Ai có thời gian hay không có thời gian đều tranh thủ một nén nhang ra lễ đức 

Thánh. Chú ra đây hầu hạ bao năm chú thấy có rất nhiều trường hợp tất nhiên có thể 

là trùng hợp. Ví dụ cháu ra đây xin cầu danh, đa số người xin 10 người thì phải có 

đến 8 người đỗ. Sự linh nghiệm của ngôi đền khiến cho nhiều người đến đây lễ để 

cầu xin về học hành thi cử, thậm chí cả ở miền Nam cũng ra tận đây. 

Ông Khuất Duy Thành… Đa số các ông đã làm thì đều thăng quan tiến chức, 

Bí thư Phổ Yên, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, Giám đốc cục 2… Chắc phải có 

ứng thì bách gia mới nhất tâm. 

Ngoài cầu danh người dân còn cầu sức khỏe, bình an, công việc. Sinh viên ra 

trường chưa có việc về đây xin Thánh. Đa phần mọi người đến lễ đều trở về làm lễ tạ. 

Kinh doanh buôn bán đến xin cầu lộc. Cháu cứ đi khắp thị trấn này hỏi về đình đền 

Giang Xá 10 người thì có đến 9 người nói rằng thiêng. Hàng ngày sau khi lên nhanh 

chú đều tấu lễ theo lòng văn. Có bài văn tế riêng ở từng lĩnh vực: cầu tài, cầu danh, 

cầu sức khỏe, hôn nhân… Lễ đông nhất vào 12/9, 12/1, 10/3 9 (Hưng Bính) 

H: Lưu ý khi lễ Thánh? 

TL: Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Lễ theo thứ tự. Nữ giới không được phép lên 

đền Trung. Chỉ có cụ từ, các chức sắc… Trên có đức Thánh tượng. Long ngai bài vị 

của Ngài ở đây thiêng. Nếu người trong khi lên lễ Ngài quay lại không sợ. Long 
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ngai nhà Ngài ở đây không phải như các nơi khác, bởi tượng Ngài bằng đồng nhưng 

long nhãn nhà Ngài rất linh, có hồn. Người tâm không trọng tự mình cảm thấy rờn 

rợn, ghê ghê.Tắm rửa phải có rượu gừng, khăn mặt mới lau riêng. Trên là tượng 

dưới là long ngai. Giải y, phong y. Chủ lễ, cụ từ, thất đăng cai, trưởng ban khánh 

tiết làm… Có các cụ 90 tuổi, 100 tuổi giờ cũng không biết mặt Thánh vì nếu không 

phải chức việc thì không được lên cung Thánh. Khi nói đến việc của Thánh bao giờ 

cũng nói Lạy Thánh xá khẩu. 

H: Những câu chuyện linh thiêng cầu cúng ở cửa nhà Ngài? 

TL:Ví dụ Ông Vũ Đại Phong ở Hải Phòng, con là Vũ Thị Tố Uyên thi Đại học 

Y Hà Nội năm 2013. Theo tiếng đồn trên mạng con cái đi thi ông đến cầu tài cầu 

danh cho con trước khi thi Đại học. Sau khi về lễ thi song Đại học Y lấy 28 điểm, 

thi được 27,5 điểm, lại là người thành phố nên không được cộng điểm, trường lại 

không xét nguyện vọng 2. Cha đến làm lễ tạ và xin cho cháu được toại nguyện 

vọng, độ khoảng 2, 3 tháng sau Bộ lại cho phép nguyện vọng 2, con chú lại đỗ đầu 

tiên. Chú đánh xe từ Hải Phòng về đây làm lễ tạ. Đã vào đây làm lễ thì 7/10 người 

đều đạt nguyện vọng. 

Ví dụ như: Ông chủ tịch huyện Khuất Duy Tiến cũng về đây làm lễ. Nhiều cán 

bộ cấp cao cũng về đây lễ. Người làm ăn kinh doanh, mua đất cát bất động sản đều 

về đây xin. Giải hạn, sức khỏe cầu bình yên. Lễ cưới, động thổ, làm nhà. Cầu tự ít 

cũng có người đến lễ xin nhưng không nhiều. Người múa sư tử đến mượn cây thanh 

đao làm gẫy ốm lên ốm xuống sau phải làm lễ. Đặc biệt là vào nhà Thánh là cơ 

duyên. Trốn cũng không trốn được… 

Tốp thợ sửa đền làm hạ từ (Công ty TNHH Đức Thọ) là những thanh niên trẻ 

tuổi. Khi làm được hơn 2 tháng thì thằng cháu con giai phó cả buổi sáng ra thấy nó 

đau bụng. Khi đi khám nghi bị đau ruột thừa, sau chuyển viện 108 xác định phải 

mổ. Sáng hôm sau một cậu ra nhờ cụ Từ kêu cầu đức Thánh giúp. Ngày hôm sau lại 

không phải mổ vì chẩn đoán sai. Có lẽ do trong ăn nói tục tĩu vào đúng giờ linh nên 

Ngài phạt. 

Hay câu chuyện thế này: Đã hầu hạ nhà Thánh ở đây thì ban đã để thế nào thì 
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không được ý di chuyển. Khi thay nước chú thay ở các bát ở các ban lễ. Múc nước 

rồi quay lại ban đặt. Chú nghĩ tại sao mình không làm theo chu trình một vòng cho 

khoa học. Hôm sau chú làm theo ý định của mình, trong một lần múc nước lại quay 

lại… nhưng khi lên hương thì hương không cháy cứ gẫy giữa chừng, ném hẳn khỏi 

bát. Sau chú lại phải lạy Thánh xin làm lại. Tất cả mọi việc đều phải theo ý Thánh. 

không theo ý mình được. Hoặc khi làm nóc thiếu hiệu. Khi ra đây làm lễ lên hương 

vòng khi châm được 3 ban đến ban 4 thì cả vòng hương ở chính giữa cung cháy hết 

rơi chụp cả vòng, cả bát hương cháy bùng bùng. Đúng ra phải có chữ Việt Nam dân 

chủ cộng hòa. Sau phải bào bỏ lại và có hiệu ứng ngay. Lòng dân rất có tâm niệm 

và nhất tâm không ai dám bổ báng. 

Trong lễ hội, 2 kiệu bát cống gồm 16 thanh niên chưa vợ đồng một khối đi vào 

cung quay tròn cảm tưởng như có điều gì tạo nên sức mạnh đó. Chỉ một vòng đi 

thẳng vào cung cấm rước kiệu nhà Ngài. 

Thủ từ đền Thượng, Ba Vì. Ngài xưng đế đầu tiên. Đã đến đây lần này là lần 

thứ ba, nhưng hai lần trước mới được bái yết vì không mở cửa, lần thứ ba mới được 

chiêm bái. 

5.4. Bản ghi chép phỏng vấn số 4 

* Thông tin về người trả lời: 

-  Em Nguyễn Đức Sơn, 25 tuổi, làm đồ thờ. 

- Thời gian phỏng vấn: ngày 20/3/2015 

- Địa điểm phỏng vấn: đền Giang Xá (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

* Nội dung phỏng vấn: 

H: Vì sao em lại đến đây đi lễ? 

TL: Ai đi cũng được cái tâm là chính. Em đến thường xuyên vì em làm đồ thờ, 

tượng Phật trong nội cung. Nhà em ở góc chợ có một xưởng mộc ở cổng làng. 

Trong đình có mấy bàn án mới là nhà em làm, còn đồ cổ là từ ngày xưa. Hoành phi 

câu đối cửa võng là em làm. Em đi học rồi về mở xưởng. Em năm nay 30 tuổi đã có 

gia đình. Em thường ra ngày mồng một còn rằm nhiều việc, hoặc lễ chính thì em ra 

12/1, 12/9. Đức Thánh rất thiêng. Ngày xưa con gái là không bao giờ được bước 
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chân vào đây. Hàng tháng đến lễ cảm thấy an tâm. Em là người con của làng nên 

em cũng biết một ít kiêng kị ở làng thôi. Khi có người đến lễ, cụ Từ khăn áo chỉnh 

tề đưa lễ vào bên trong đánh trống và kêu lễ cho dân. Người đến lễ sắp lễ và thường 

nhờ cụ Từ kêu lễ.Người đến lễ phải lễ 5 vái. 

H: Đức Thánh thờ có thiêng không em, và thiêng như thế nào? 

TL: Đức Thánh thiêng nhiều, cầu gì được nấy. Mất trộm ở đền có những 

người làng bên nghiện sang trộm mà phải mang trả rồi làm lễ không bị dở. Có một 

ông là con cầu ở đây, ông Sơn công ty Sữa. Người trong làng không ai dám trộm 

bất cứ thứ gì của nhà đền. 

Khi cưới xin người nhà mình mang lễ đến trình Thánh (xôi gà). Người dưới 

quán thì đến đền, ở khu cổng làng thì ra đình. Mai cưới thì trước ra trình Thánh. 

Không ai được quên điều đó. 

Em làm đồ thờ nên càng phải tâm linh. Trẻ giờ mấy khi ai quan tâm mấy, chỉ 

những cụ già, người quan tâm tới mới biệt. Khi đến lễ trước tiên là cầu sức khỏe 

bình an, cầu buôn bán thuận lợi. Việc quan trọng thì ngày bình thường ra nhờ cụ Từ 

kêu lễ. 

5.5. Bản ghi chép phỏng vấn số 5 

* Thông tin về người trả lời: 

- Cô Lê Thị Tiến, 45 tuổi, làng Cao Xá Hạ, buôn bán  

- Thời gian phỏng vấn: ngày 20/3/2015. 

- Địa điểm phỏng vấn: đền Giang Xá (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà 

Nội). 

* Nội dung phỏng vấn: 

H: Cô có hay đi lễ ở đây không ạ? 

TL: Cô ở gần đây nên hàng tuần vào ngày rằm, mồng một cô vẫn đến đây để 

lễ cầu xin đức Thánh giúp cho. 

H: Cô làm nghề gì ạ? 

TL: Cô bán thịt chó ở làng bên 

H: Vì sao cô thường đến lễ ở đền này à? Có phải vì rất thiêng? 
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TL: Ngài thiêng lắm cháu ạ. Cầu gì được đấy. Khi nào cầu cầu xin gì cô đều ra 

đây nhất là khi nhà có việc. Đây cô đang có chuyện buồn lắm. 

H: Dạ, chuyện gì vậy cô? 

TL: Cô là chị gái chủ tịch UBND thị trấn. 5 - 7 năm về trước khi làm ăn kinh 

tế do nhẹ dạ cả tin cô bị một người bạn lừa làm hợp đồng giả rồi đứng ra vay ngân 

hàng 800 triệu. Cô làm nghề kinh doanh gạo do cần vốn nhưng vì ngân hàng Hoài 

Đức cho vay ít quá thì người bạn ở Trôi giúp đỡ. Cô chỉ cần đưa sổ đỏ cô ta sẽ 

giúp vay 800 triệu trong vòng 8 năm đến 2017 thì hết hạn. Đang lúc cần tiền gặp 

được người giúp đỡ như vớ phải cọc. Cô đồng ý. Mất 40 triệu hoa hồng. Cô chú 

ký giấy ủy quyền. Người bạn đó đã vay giúp cô 800 triệu nhưng trong hợp đồng 

ngân hàng số tiền lại lên đến 2 tỷ mốt. Nhưng từ 2009 đến giờ sau nhiều lần tòa án 

xử sơ thẩm đưa ra quyết nghị: nếu người vay không đứng ra trả (cô Trang, ông 

Thành) thì sẽ phát mại tài sản của nhà cô chú. Cô đang làm đơn kháng cáo với hy 

vọng tòa sẽ xử công bằng cho cô. Con kia giờ đã trốn mất rồi, nó là con lừa đảo. 

Giờ cả lãi là 3 tỷ chín, không tính lãi phạt thì là 3 tỷ mốt. Nếu mình không trả số 

tiền đó thì mình mất nhà. 

5.6. Bản ghi chép phỏng vấn số 6 

* Thông tin về người trả lời: 

-  Anh Đỗ Văn Mạnh, 36 tuổi, cán bộ văn hoá xã 

- Thời gian phỏng vấn: 21/5/2016 

- Địa điểm phỏng vấn: miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái 

Bình 

* Nội dung phỏng vấn: 

H: Công tác tổ chức lễ hội ở thôn mình như thế nào ạ? 

Tôi thì nói chung là công tác tổ chức lễ hội thì được phân công cụ thể đến từng 

tiểu ban, sau khi các tiểu ban lên kế hoạch tổ chức lễ hội. 

H: Thế trong lễ hội thì anh có vai trò gì ạ? 

TL: Tôi thường vào ban khánh tiết. 

H: Vâng, thế anh thấy đối tượng đến lễ tại miếu chủ yếu là đối tượng nào ạ? 
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TL: Trước đây thì rất là đông, đến bây giờ cũng vẫn đông, còn đối tượng đến 

lễ tại miếu thì chủ yếu là dân địa phương còn thập phương thì cũng có nhưng mà 

không nhiều. 

H: Lễ hội thì bao năm mình tổ chức một lần hả anh? 

TL: Lễ hội thì ở đây năm nào cũng tổ chức, chứ không cách năm nào mà tổ 

chức chính luôn. 

H: Hội chính của mình là ngày nào hả anh? 

TL: Hội chính của mình là từ ngày 10 - 12 tháng giêng. 

H: Thế trước khi tổ chức lễ hội, thì công tác chuẩn bị lễ hội của mình diễn ra 

như thế nào ạ? 

TL: Để chuẩn bị thì từ cuối tháng chạp chúng tôi đã tổ chức phân trách nhiệm 

cho các tiểu ban, ví dụ như ban khánh tiết thì tổ chức tuyên truyền, ban tế lễ thì phải 

đảm nhận tốt công việc của mình, sắp xếp, bố trí sao cho hợp lý và tránh chồng 

chéo. Đấy, thế rồi khu tiếp lễ của nhân dân, để người ta về người ta tiến lễ, rồi thì 

thôn này thôn kia, phân ra từng ngày một. Thế rồi thì lễ của dân cư thì đều đầy đủ. 

H: Thế kinh phí dùng để tổ chức lễ hội thì được hỗ trợ hay chủ yếu từ nguồn 

xã hội hoá hả anh? 

TL: Về cái kinh phí tổ chức lễ hội thì chủ yếu là xã hội hoá, UBND xã thì hỗ 

trợ một phần kinh phí thôi. Thì một số năm trước đây thì thường đủ chi thôi, còn từ 

năm 2012 đến nay thì cái nguồn thu cũng tăng, những năm trước thì xong lễ hội thì 

cũng xong. 

H: Vâng, em được biết là địa phương có một trường cấp ba mang tên đức 

Thánh, thì trong lễ hội mình có tổ chức cho học sinh tham quan, rồi phổ biến về di 

tích hay giáo dục lòng tự hào dân tộc cho học sinh không anh? 

TL: Mỗi địa phương thì chiều hôm trước là học sinh tiểu học và trung học dưới 

sự dẫn dắt của giáo viên là hành hương về đây, nghe nói chuyện về di tích, giáo dục 

truyền thống về di tích khoảng 1 giờ chủ yếu là phổ biến về công trạng của đức 

Thánh. Còn sáng hôm lễ hội diễn ra, thì thầy và trò trường cấp ba tổ chức về làm lễ 

dâng hương tại miếu. Đồ đạc ghế bàn, bóng điện đây cũng là do của trường người ta 
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cung tiến. Với hai nữa là gì, hai nữa là ngày tết, ngày thi ngày cử, rồi trước mỗi 

chuyến tham quan các thầy các cô và các em học sinh đều trở về đây lễ lạc. Và năm 

vừa rồi thì chúng tôi xuống mời trường lên. Thì được thầy hiệu trưởng cho hay là từ 

khi ngôi trường được mang tên Lý Bôn thì chất lượng giáo dục cao lên. Theo thống 

kê thì tỷ lệ đỗ vào đại học của trường cấp ba Lý Bôn thì là đứng thứ nhất tỉnh. Chính 

vì vậy mà UBND xã trong những năm qua không chỉ quan tâm đến miếu này, còn 

quan tâm cả cái miếu bà kia nữa. Ở Xuân Hoà này có cái cụm di tích thờ Lý Bôn. 

H: Vâng, thế ngoài di tích này ra thì anh còn đến di tích nào thờ Ngài nữa không 

ạ? 

TL: Ba cái di tích, thì cái này là cấp quốc gia. 

H: Thế ở đây hiện tượng mất cắp cổ vật có diễn ra không anh? 

TL: Ở đây mất thì, tức là những năm trước thì cũng có mất, chứ còn ở đây 

nằm riêng biệt, dân không nghĩ là mất, thế nhưng mà trước thì cũng có hiện tượng 

mất mấy hoành phi câu đối cổ. Từ đó thì chúng tôi cũng có biện pháp để gìn giữ. 

H: Anh ơi, thế trò diễn, trò chơi vật thờ ở trong lễ hội mình còn giữ không anh? 

TL: Các trò diễn, trò chơi trước đây rất rầm rộ, thu hút trai tráng trong làng 

tham gia rất đông, rồi được rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Thế 

nhưng những năm gần đây do điều kiện làm ăn kinh tế, rồi thì công việc nên phong 

trào vật cũng có phần suy giảm, không được mạnh mẽ như xưa, nên không duy trì 

được, các cụ chỉ tổ chức vật hầu Thánh trong ngày lễ chính thôi, chứ không kéo dài 

trong 3 ngày như trước đây. 

Đến giờ các cụ mà biết các thế vật í, thì già yếu rồi, nên không truyền được lại 

cho con cháu, nên chỉ 1-2 đô vật hầu Thánh thôi. 

H: Còn các trò chơi, trò diễn hay là văn nghệ trong lễ hội thì như nào hả anh? 

TL: Các trò chơi, trò diễn thì thời tôi thì không thấy, còn thời trước thì cũng 

không biết được. 

H: Em được biết là Thái Bình thì có nghệ thuật chèo rất là nổi tiếng, thế thì 

trong lễ hội mình có tổ chức chiếu chèo hay văn nghệ không anh? 

TL: Những năm gần đây thì cái phong trào ấy phát triển rất là rộng. Chủ yếu 



  231 

là những ngày hội, ngoài tế ra thì người ta lồng ghép vào diễn xướng dân gian luôn. 

Ví dụ như các cụ diễn múa kiếm, thế rồi thì là hát chèo, hầu đồng. Rất là sinh động 

H: Vầng, thế múa kiếm, đến bây giờ mình còn giữ được không anh? 

TL: Còn, hầu như là vào ngày khai mạc, các cụ ở thôn đều tổ chức màn 

múa kiếm. 

H: Thế nghi thức múa kiếm thì diễn ra như thế nào ạ? 

TL: Múa thì thường múa theo điệu con rồng cháu tiên. 

H: Thế ngoài ra thì còn hình thức văn hoá nghệ thuật nào không anh? 

TL: À ngoài ra thì người ta cũng tổ chức hát văn. 

H: Ở đây thì nghi thức hầu đồng chỉ mới xuất hiện mấy năm nay thôi, hay 

trước đây mình đã có rồi ạ? 

TL: Hầu đồng thì trước đây không có, nhưng mấy năm gần đây thì cũng có tổ 

chức hát văn hầu đồng tại đây 

H: Thế hát văn hầu đồng thì chỉ trong dịp lễ hội thôi hay nhiều dịp hả anh? 

À thì chỉ trong dịp lễ hội thôi, chứ bình thường thì hầu như là không có. 

H: Vâng, anh có thể cho biết những biến đổi trong công tác tổ chức lễ hội từ 

trước đến nay không ạ? 

TL: Tức là mỗi ngày nó một rộng lớn hơn, hoành tráng hơn 

H: À có nghĩa là về qui mô thì rộng hơn ạ? Vậy nghi thức thực hành có đơn 

giản hơn xưa không, hay là vẫn như xưa hả anh? 

TL: À ví dụ như là lễ khai mạc thì thường là hoành tráng hơn rồi thì trong nội 

dung chương trình rầm rộ hơn ví dụ như là tập trung được các thôn, thì có một màn 

trống hội rất là hoành tráng. 

H: Thế màn trống hội này thì là do dân địa phương tổ chức biểu diễn hay là 

các địa phương khác giao lưu hả anh? 

TL: Cái này là do một đoàn ở mãi Kiến Xương về đây biểu diễn. Mở màn cho 

cái lễ khai mạc. 

H: Cái đấy thì là ngày xưa có hay là mới có ạ? 

TL: Cái này thì là mới có thôi. Cho nó sinh động thôi 
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H: Dạ, vâng. Thế còn nghi thức rước í ạ? 

TL: À cái rước này thì chúng tôi cũng vẫn tổ chức theo truyền thống, 8 giờ 

khai mạc, thì làm sao các cụ ở hai thôn rước về miếu, dọc đường cũng có gặp nhau 

sau về đến đây là 8 giờ là khai mạc ở hai thôn. Thế còn là sau chiều lại rước về. 

H: Vâng, thế theo quan điểm của anh. Thì một lễ hội tổ chức liên thôn, liên 

làng như thế thì có gặp khó khăn, trở ngại gì không ạ? 

TL: Lễ hội đã trở thành truyền thống rồi thì không có gì là khó khăn cả, người 

dân rất là háo hức, chỉ mong sao đến ngày để tổ chức lễ hội thôi. Tầm đầu tháng 

giêng là người dân đã hỏi năm nay có mở hội không? Phải nói là người dân rất háo 

hức trong công tác tổ chức lễ hội của địa phương. 

H: Vâng. Thế tiêu chí lựa chọn người tham gia lễ hội trước nay có khác nhiều 

không anh? 

TL: À khác chứ, trước đây thì phải chọn nhiều, nhưng giờ điều kiện kinh tế, 

thanh niên đi học hành rồi thì làm ăn xa, nên tiêu chí cũng giảm dần. Rồi đến bây 

giờ thì phải có kinh phí thì mới tuyển được người khiêng kiệu. Thế nhưng gần đây 

huy động được sức dân, thì cũng dễ hơn rồi, cũng như là sự linh thiêng vậy. Năm 

trước đây, có một ông ở làng trên xuống đây thắp hương, thì bát hương mới hoá, coi 

như là thấy sự linh ứng, về báo cáo nhân dân, thế là dân bảo ông đang muốn gặp bà 

chẳng hạn, dân làng tổ chức rước kiệu xuống đây. Vậy là từ năm đó trở lại đây thì là 

năm nào trên đó cũng rước xuống đây. 

Thế mà đúng là từ khi trên kia rước xuống dưới miếu này, phong trào của thôn 

đó là rất mạnh. Thế rồi cái miếu đấy năm 2015 có dự án làm đường, bởi vì cái miếu 

ở cạnh đê, mà có dự án bảo vệ đê thì đời sống dân cư cũng phát triển hơn. 

Trước đây thì phải nói là phong trào cán bộ ở thôn đó là rất là yếu. Thế nhưng 

từ sau đó thì phong trào còn mạnh hơn cả hai thôn này. Thế rồi năm 2015 lại tiếp 

tục có 1 dự án nữa người ta về đặt vấn đề với thôn là các cụ có cần kiến thiết hạng 

mục gì để bảo tồn, trùng tu di tích không? Đấy. 

H: Vâng, cho phép em hỏi một chút khá là riêng tư một chút là bản thân anh 

có tới miếu lễ không ạ? 
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TL: Có chứ. 

H: Vâng, thế đến đây thì anh thường cầu xin điều gì ạ? 

TL: Tôi thì cầu sức khoẻ thôi (cười) tâm của mình là chính, quan trọng tâm 

của mình là chính.Thậm chí không cần cầu xin điều gì, chỉ cần dâng tuần hương rồi 

vái các cụ là mình cảm thấy cái tâm của mình nó rất thanh thản. chứ không nhất 

thiết cứ phải cầu nọ cầu kia. 

H: Ví dụ như là học sinh của các trường có tổ chức định kỳ tới di tích để chỉnh 

trang, vệ sinh không ạ? 

TL: Có có có, chúng tôi thì chỉ đạo ngay từ trên. Cụ thể là Phòng giáo dục rồi 

thì hiệu trưởng cũng có cắt cử rồi thì phối hợp với địa phương để thường xuyên 

trông nom. tôn tạo di tích. Thì chúng tôi giao đoàn thanh niên, phối hợp với nhà 

trường hàng tháng tổ chức các cái đợt là trông nom, quét dọn di tích. 

H: Thế học sinh trước ngày khai giảng hay thi cử có đến lễ không anh? 

TL: À, có nhưng giao thừa thì các gia đình đến đông 

5.7. Bản ghi chép phỏng vấn số 7 

* Thông tin về người trả lời: 

- Cụ Trịnh Văn Hài, 82 tuổi, làng An Để (Vũ Thư, Thái Bình), làm ruộng 

- Thời gian phỏng vấn: 21/5/2016 

- Địa điểm phỏng vấn: miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình 

* Nội dung phỏng vấn 

H: Bác nghĩ sao về xuất xứ của Ngài Lý Bí Lý Nam Đế ạ? 

TL:Trước năm 1975, các anh trên Ty văn hóa cũng có về hỏi, tôi cũng có nói 

về lịch sử văn hóa cho các anh ấy. Trước tôi cũng có làm chủ tịch xã, thế nên là các 

anh trên Ty văn hóa cũng có hỏi. Trước năm 1975 thì người ta cũng không muốn 

nhắc đến vì ông Lý Bôn là người Tàu. Nếu nói về cha của Lý Bí là trước đây cùng 

đi với quân Tàu sang đánh mình đấy. 

Sau khi sang đây, ông ấy không đi với quân Tàu mà về đây lấy vợ người Việt, 

rồi đẻ ra ông Lý Bôn này. Bố của ông Lý Bí thông minh, văn võ kiêm toàn. Lúc bấy 

giờ nói về lịch sử, cái chỗ Kỳ Bá Thái Bình ấy, đấy nó còn là eo biển, thì đưa về đây 
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là đưa về có 40 người, đây là bốt chính, trước đây là hào, lũy, đồi chính. Thế còn ông 

ấy cắm hai cái đền phụ tức là cách đây một cây số. Một cái ở trên đê kia là gác ở cửa 

sông, thì đây gọi là thôn Màn Để, thôn Màn Để thì có An Để và Phương Tảo. 

Thế rồi tập luyện ở đây, về sau ông lấy bà Đỗ Thị Khương Nương, bà ấy là 

người ở cửa sông, nhưng không biết là người ở đâu, chỉ biết là cửa sông, ông ấy đi 

trên vọng gác, gặp bà, hai người lấy nhau. Lấy cũng do là người giời, bà này đi 

trong thôn hát véo von ở ngoài đồng. Cũng có câu hát là “Tay cầm bán nguyệt 

thênh thang, em đang giữ nước, sửa sang cõi bờ” tức nghĩa là cầm liềm đi cắt cỏ. 

Thế ông này mới thấy bà này là 100 ngọn cỏ trong tay cho nên là ông này mới gọi 

bà này vào, ra câu đối, rồi sau mới lấy bà này làm vợ. Đấy là nói về lịch sử. Khi ông 

ấy lấy về đây, thì bắt đầu là đi trận, thì ông ấy giao cho cái đồ này cho bà í để cất 

giữ. Sau ông đi rồi thì người dân lập đền thờ. 

H: Lễ cúng có nhiều tiết không ạ? 

TL: Cúng lễ ở đây thì có nhiều tiết. Tức là tế ở cái miếu này, thì mồng 6 tháng 

giêng tế một tiết, 10 tháng giêng thế với lại ngày rằm tháng 7, 16 tháng 11 đấy là cái 

tuyết chính. Thế còn tế hạ điền là 24 tháng 5 tức là tế toàn dân đấy. Cấy dân làng 

đây cấy vào 24/5. Chứ còn tế đầu xuân là thượng nguyên đấy, thế và từ 10 đến rằm 

tháng 9 là tế canh tân, tức là dân làng mà có giống mới thì tế ở đây thì ai mới dám 

ăn dám làm. Thì đấy là tuyết chính. 

H: Thế còn ngày kỵ của đức Thánh thì sao ạ? 

TL: Về đức Thánh thì thế này: 16/7 thì có rước tế, với lại 10/11 năm hai cái đó 

thì có tế, rước. Năm nào cũng tổ chức, thế với lại mồng 10 tháng 2 âm lịch tức là 

ngày tế, rồi thì vật. 

H: Công tác chuẩn bị trong lễ hội hàng năm diễn ra như thế nào ạ? 

TL: Ngày 10 tháng 2 là tế từ sáng đến 10 giờ xong là vật. Vật thì các nơi đến. 

Các đô vật, tức là vật thờ, cứ ngày ấy là phải vật, các đô đến thì là treo giải. 

H: Thế ở làng có nhiều đô vật không ạ? 

Làng này thì nhiều đô vật, thế nhưng mà các nơi người ta thấy tổ chức hội thì 

người ta cũng đến, các nơi về đăng ký trước, giải là treo ở trên cây. Họ cần giải gì 
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thì họ vào vật giải í. Đấy trước vật là vật thế. 

Đấy là 10/2. Còn ngày tế vào 24/5 thì là tế hạ điền thôi, thì là tế để cho dân 

cấy đấy, thế còn 16/1 thì tế nửa ngày thôi, chứ không rước. Nhưng mà 10/11 thì vào 

đám. Bấy giờ thì rước kiệu luyện thế rồi thì là thế. 

H: Thế rước thì mình rước từ đâu đến đâu hả cụ? 

TL: Tức là rước ở cái đình, rước vòng vòng từ đây về đấy độ hơn hai cây, thì 

đi đường vồng ở ngoài xong rước về đây rồi mới tế. Trước đây nó là hai thôn chị ạ. 

Thì thôn này là tế vào mồng 10, thôn kia thì rước vào mồng 6 đến mồng 8. Dưới í ra 

đám xong thì trên này lại vào đám đến 11. Thế tế thì ở đây thì Phương Tảo là đất võ 

thế nên là tế ông. Còn An Để với Hữu Lộc thì có tế gọi là tế bà. 

Rước thì cả kiệu lẫn kiệu luyện, tế thì có năm bày ra đây khoảng 30 con lợn 

chứ không phải ít. Có năm thì ít nhất cũng phải 15-20 con lợn. 

H: Thế mình có tổ chức nuôi lợn, hay thi không cụ? 

Không, chỉ có là thôn giáp nào làm sạch lợn, tất cả lòng mề, rồi mang ra tế, tế 

xong thì thôn giáp nào thì về thôn giáp ấy. 

H: Thế làng mình xưa là có mấy giáp hả cụ? 

Trước thì có 7 giáp, sau chia thêm 1 giáp nữa thì có 8 giáp. 

H: Thế khi mà tổ chức lễ hội mình có phân công cho từng giáp lần lượt làm 

không ạ? 

TL: À không, trước ngày hội thì giao cho hàng giáp, các ông lý trưởng là giao 

cho người có chức sắc trong làng tức là làm việc, tộc biểu có trách nhiệm phân công 

tuổi nào, ai rước kiệu là rước kiệu, mà rước luyện là rước luyện chứ không có công. 

Rước luyện giờ là hỏng hết rồi. Kiệu là rước ông, luyện là rước bà. Kiệu đi trước 

còn luyện đi sau. 

H: Cụ ơi, thế mình còn rước luyện không cụ? 

TL: Trước đây thì có, chứ mấy năm nay thì không, khoảng 5 năm về trước thì 

vẫn rước cả kiệu lẫn luyện. Thì trong đám rước bao giờ cũng có một cỗ long đình, 

tức là đi dẹp đường, xong đến cỗ kiệu là cụ ông, rồi đến cỗ luyện là cụ bà. Thế còn 

các cụ tế thì đi theo. Còn lễ ngãi thì để đây thui. 
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H: Còn lễ vật thì sao hả cụ? 

TL: Trước đây lễ thì người ta gọi lượt, ví thử nhà nào đẻ con trai thì phải cân 2 

con lợn cỡ khoảng 40 kg, khoảng 2 tuyết, 2 con lợn và 2 con gà. 

H: Thế cái tục vào giáp ngày xưa của mình như thế nào ạ? 

TL: Vào giáp thì người ta quy định họ này họ khác, thế nhưng mà tùy nơi 

sống. Còn như là vào giáp thì bố mà còn sống, mà không bỏ giáp, đẻ con thì cân 

lềnh xong là xong. 

H: Thế mình có kỵ, hay hèm gì không hả cụ? 

TL: Không, giờ thì mới kỵ thôi. Trước là đi từ bên đây qua bên kia là phải cúi 

đầu đi. Không được đi thẳng, tên thì không ai dám đặt rồi. Mà quả bí ngô, bí đao thì 

gọi là bầu ngô, bầu đao. Thế rồi là phải chay tịnh thì mới dám vào làm lễ, bây giờ 

thì phụ nữ vào chứ trước thì không ai được vào. 

Một năm chỉ có ngày 24 tháng chạp thì có lễ mục dục chỉ những người cao 

tuổi gia đình phong quang, song toàn thì mới được chọn làm lễ. Tức là tắm rửa 

xong rồi bịt khăn đỏ xong rồi là vào lau ở trong chứ không phải là tự nhiên mà vào, 

tế xong là xin âm dương. 

H: Thế nước mà mình làm lễ mình có lấy ở sông không ạ? 

TL: Có, nước là phải lấy ở cửa sông, cái ông từ là phải chuẩn bị nước ở cong. 

H: Bình thường chỉ có những lễ tiết chính thì người dân với du khách mới đến 

miếu hay những ngày thường họ cũng đến ạ? 

TL: Ngày tế tiếc thì đông, lễ thì đông, coi như hàng năm hàng tháng rằm 

mùng một thì nhiều người đến. 

H: Thế cụ thấy miếu mình có thiêng không ạ? 

TL: Tôi thì gần 50 tuổi đảng rồi, nhưng nói về thiêng ấy, thì có thể nói là đây 

cũng là nơi linh thiêng. Trước tôi làm chủ tịch thế mà trước tôi nhớ là tôi giao cho 

các ông ở UBND là các ông ấy bán cho một cái cậu cành nhãn. Nó nỏ, khoảng 2m 

để làm gì đó, thế nhưng anh ta tham cắt nhiều, thế sau thì bị ốm, đi xem mãi thì bảo 

là ông mua cây nhãn ở miếu nhưng ông tham quá ông cắt nhiều, thế nên là phải làm 

lễ mới khỏi ốm. Bấy giờ tôi đang làm chủ tịch. Cho nên tôi nghĩ đấy, trước đây thì 
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linh lắm. gia đình có công việc gì, lễ đâu thì lễ thì phải lễ ở miếu trước. Đây thì lễ 

đúng thì cứ phải đĩa xôi con gà, gà là phải gà sống. 

Gà chưa đạp mái, chứ không phải gà đã đạp mái đâu. Mà gà tế thì cứ cân lềnh 

ở miếu thì nhà đó phải nuôi con gà trong cũi mấy tháng một năm cho sạch sẽ mới 

dám mang đi tế. Chứ không có thì không được. Tôi năm nay là 82 rồi chị ạ, mà tôi 

thấy miếu rất linh, nói chung nhà ai có việc, cũng đều cúng lễ ở đây. Làm nhà, cưới 

vợ thì đều lễ đây trước sau mới đi lễ đâu thì lễ. 

H: Về kinh phí mà tổ chức lễ hội thì thế nào hả cụ? 

TL: Báo cáo với chị thế này, trước đây thì không bao giờ đủ chi, không như 

nơi khác, thí dụ như thẻ, bói thế nhưng đây ai công đức thì bỏ vào 1 hào 2 hào thì 

làm. Dân thì cũng có công đức, nhưng không đủ. 

H: Trong công tác tổ chức lễ hội thì người dân có nhiệt tình tham gia không 

ạ? 

TL: Dân đây thì tham gia đông lắm, người rước, người làm lễ, cầm bát bửu 

các thứ, nói chung ai vào việc nấy. Ngay các cụ đi tế cũng phải sạch sẽ. Rồi thì 

hàng đô quân kiệu rồi thì cũng chay tịnh. Đây có hai cái giếng, thì gọi là hai mắt 

rồng. Trước chợ họp đằng kia, sau thì chợ chuyển về gần miếu, chứ lễ ngãi thì cứ 

đến chợ là họ phải bày lễ lên. 

H: Thế du khách thập phương đến đây lễ có đông không ạ? 

TL: Đông đông, bây giờ chủ yếu ở thôn mình, người đi xa thì cũng về đây. 

H: Thế ngoài di tích là Miếu hai thôn ra thì cụ còn đi di tích nào thờ đức 

Thánh không ạ? 

TL: Đây thì có 3 nơi đây và thôn trên, tôi thì có đến thôn Hương với thôn này, 

nó là vọng gác, miếu Hữu Lộc cũng là vọng gác còn đây mới là chính. Nếu hội đây 

là chính. Lễ hội thì đây mở cửa đền, các nơi cũng mở cửa đến. Chiều mùng 9 thì tế 

mở cửa đền, đem đồ thờ ra, hôm sau hai thôn trên đều rước về đây. 

H: Mình có tục kết chạ không cụ? 

TL: Không. 

H: Dạ, thế ngoài vật thờ ra, trong lễ hội mình còn diễn lại tích nào không ạ? 
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TL: Ở đây chỉ còn giữ được cỗ kiệu với cỗ luyện. 

H: Thế hàng đô, quân kiệu của cỗ luyện là nữ hay nam hả cụ? 

TL: Không, không có nữ, trước đây thì toàn nam, giờ mới có nữ í chứ. 

H: Dạ, vâng. Thế miếu này đã trải qua những lần trùng tu nào hả cụ? 

TL: Ở đây thì báo cáo với chị là nếu mà sửa thì nhiều lần rồi, bấy giờ là tôi đi 

xe đạp xuống tỉnh xin được mấy tạ vôi, bấy giờ là năm 75 đấy. Thế rồi về sau là cho 

UBND được một ít gỗ. Trước đây các ông í chữa bám víu vào thành ra là thiếu thực 

tế. Đấy. Bây giờ còn cái ngọc bản trong là cổ. thuê cái cậu họa sĩ về vẽ lại ngọc bản, 

đòi lấy cái cũ mang đi, nhưng tôi bảo lấy cái mới mang đi, còn cái cũ giờ vẫn còn 

đấy. chứ ở đây không có tượng thờ, chỉ có ngọc bản thôi. 

H: Cụ có kiến nghị, hay đề xuất gì không ạ? 

TL: Thì đề xuất là chỗ nào hỏng thì sửa. 

H: Ở mình có quỹ khuyến học không ạ? 

TL: Đây thì xã có quỹ khuyến học, rồi thì đây cũng có trường cấp ba Lý Bôn, 

đây tất cả đèn điện là họ mang đến. Thế còn cứ đến ngày lễ hội là toàn khối cấp ba 

về hết, mang lễ về, thầy trò về thắp nhang, lễ. 

H: Bình thường hàng tháng có tổ chức cho học sinh về quét dọn không ạ? 

TL: À bình thường thì chỉ có địa phương có, lớp 8, lớp 9 là có nói lại các di 

tích vào ngày hội. 

H: Có nghĩa là mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về truyền thống 

của địa phương ạ? 

TL: Vâng vâng, đúng đúng. Năm nào cũng làm. Dưới thôn An Để cũng tổ 

chức lên đây, mà Xuân Hòa cũng tới. Hai nửa ngày để học sinh về để nói chuyện, 

thế còn học sinh cấp ba thì các anh tổ chức lễ thì đông lắm. Ở miếu chỉ tổ chức tế lễ 

và rước còn họp ở đình. 

5.8. Bản ghi chép phỏng vấn số 8 

* Thông tin về người trả lời: 

- Cụ Đỗ Văn Sước, 92 tuổi, làng An Để, Vũ Thư, Thái Bình, làm ruộng 

- Thời gian phỏng vấn: 21/5/2016 
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- Địa điểm phỏng vấn: miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái 

Bình. 

* Nội dung phỏng vấn: 

H: Di tích được xây dựng từ khi nào? 

TL: Đọc lịch sử thì được xây dựng hơn 500 năm hay sao ý. Nói chung là về 

tiền cổ đến giờ thì đây là miếu Hai Thôn là An Để và Phương Tảo sau đó An Để 

không nhận nhường cho Phương Tảo. An Để chỉ chịu trách nhiệm sao sửa cái bằng 

An Để và Phương Tảo ra. Trước cùng một thôn, sau chia làm hai. Trong toàn ruộng 

của miếu. Chia ruộng đêm, đinh thì lấy ruộng về An Để gọi là đất văn. 

Trước cửa miếu có con lạch chọc ra chĩa về sông Trà Lý, trước các cụ nhà ta 

mới đặt là “tiền song cổ thụ…” tức là đằng trước có 2 cây cổ thụ và cái lạch không 

đi như bây giờ. Bây giờ thì đi bát nháo rồi. Đằng sau đằng trước có một cây đa, có 

một cây quéo thì nó chết thì chim mới ăn mới tha hột ra ngồi trên cây quéo chọc 

xuống dưới 9 cái rễ mới đặt tên là “tiền song cổ thụ hậu đường cửu long châu”. Tức 

là đằng trước có hai cây cổ thụ, đằng sau có một cây quéo chết, cây đa mọc chọc 

chín cái rễ xuống. 

H: Nơi đây có gắn gì với Lý Nam Đế để hai thôn xây dựng miếu? 

TL: Tức là cụ Tiền Lý Nam Đế về đây đóng trại ở đây, sau bà Khương Nương 

ở Hữu Lộc tức vợ ông Lý Bôn. Trước Phương Tảo và An Để như keo sơn. Bây giờ 

An Để ấm ức cái bằng chỉ nói về Xuân Hòa nên An Để cố tình bắt sửa. Chúng tôi 

đều kí hết nhưng trên các anh không làm. Từ khi mất đồ trong miếu nên tôi đề nghị 

với trên chìa khóa phải giao cho ông ở đây. Hàng năm an hem chúng tôi 24 tháng 

chạp mộc dục lau chùi. Hôm nọ có bộ đài mối ăn hết. Các anh lơ là lắm. Còn chúng 

tôi tuổi già rồi vẫn cung phụng về miếu này không bao giờ chúng tôi bỏ. 

Tôi phục vụ Thánh khởi đầu vào ban tế lễ gần 30 năm. Nói chung bây giờ chỉ 

còn hai anh em tôi tuổi già. Nói về sự tế lễ tôi là thông minh đứng đầu, chủ tế tôi 

cũng làm được, thông xướng tôi cũng làm, đọc văn tôi cũng làm, bồi tế tôi cũng 

làm. Tôi nhớ suốt từ đầu, đi dạy các nơi nên tôi không… Sau bây giờ tuổi già rồi 

trong thôn xóm ai khuất toàn đi làm điếu văn 
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H: Ông cho cháu biết nghi thức tế ở đây? 

TL: Tế ở đây một năm có bốn tiết vào 10/2 lễ chính khi khai mạc xong mở 

cửa đền, đóng cửa đền, lễ tạ hoàn toàn tôi có văn hết. Rằm tháng 7 là lệ, 11/1 do 

tiền cổ chọn chúng tôi chỉ biết thế. 10/1. Chúng tôi chỉ chê là về phía thôn xã không 

quan tâm, chỉ có 10 cụ đến lễ bái xong rồi thôi. Nhiều khi tế rồi khóa cửa, gọi mới 

đem chìa khóa về. Tế còn đóng cửa an hem chúng tôi cũng đành phải chịu. Nên chỉ 

chê các anh ấy mỗi thế. Đã có năm đầu tư 75 triệu… tiếp khách 18tr ông chủ tịch 

làm 5 triệu. Nên bây giờ trên không làm đến đâu đưa tiền đến đấy không đưa trước. 

Chúng tôi chỉ biết sơ sơ thế, còn phục vụ Thánh thì không bao giờ chúng tôi bỏ. 

Nên sáng báo là tôi lên đây tôi ngồi lâu lắm. 

H: Khi thực hiện nghi thức tế lễ có phải lưu ý điều gì, kiêng kị? 

TL: Phụng thờ Ngài anh em dân làng rất tin đức Thánh. Đã có lần có ông đi 

bừa rồi vào khiêng cái đẳng ra rồi cứ tế mỉa mai về đến nhà là cứ đem đẳng ra tế. 

Cho nên là lắm lúc An Để mất không được đứng vào trong bằng của di tích thì dần 

dần đồ tế khí mất. Ông từ mất 5 ngày mới báo cáo, không kêu ngay. Xã không 

quan tâm. 

H: Lễ hội diễn ra như thế nào? 

TL: Năm nào cũng như năm nào. Các năm đều như nhau. Trong lễ hội tổ chức 

rước rồi đủ các trò. Các thôn Hữu Lộc, Màn Để, thôn Hương rước đức Thánh xuống 

rồi vào thắp hương, tế lễ. Coi Hai Thôn là nơi thờ chính. Rước kiệu luyện. Miếu 

không rước đi đâu. 

H: Trong nghi thức cúng tế có gì đặc biệt không? 

TL: Quy định tế: toàn nam giới, giờ thời đại khác lấy vui ca hát là chính. Đến 

khi các cụ tế không còn ai về tiệt chỉ có các cụ vì nó không hay chỉ theo cổ truyền 

ngày trước. Ngày nay vận động mãi các ông mới chịu vào. Ngày trước phải có thứ 

vị mới được tham gia, giờ vận động cũng không vào. 

H: Khi tế mình tế vào thời điểm nào? 

TL: Vào sáng 10/2 sau khi khai mạc, kiệu luyện rước đến, rước về rồi mới tế. 

Trước còn vật. Đến chiều 12/2 tế tạ là xong rồi đóng cửa đền. 
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H: Tại sao gọi là miếu? 

TL: Theo tiền cổ gọi là miếu. Trước kiến trúc đã như vậy rồi. 

H: Việc đến miếu hiện nay đông hơn hay xưa? 

TL: Từ năm ngoái đến năm nay là đông hơn. Riêng năm nay tiền công đức 

còn được 50 triệu (2016). 

H: Tại sao? 

TL: Bây giờ họ đến miếu thấy khang trang thì họ đến. Như chùa chúng tôi 

cũng vậy. Nếu làm đẹp thì công đức vào càng nhiều. 

H: Trong năm đến miếu đông nhất khi nào? 

TL: Nhất lễ hội, ông từ ở đây không phải là ông từ chỉ là trông coi thôi, không 

biết khấn. Tôi viết văn khấn cho hôm trước lại thấy xin. 

H: Ở đâu thờ đức Thánh nữa không ạ? 

TL: Tôi không biết. Hôm nay tôi tưởng tế nên tôi có chuẩn bị cả văn khấn. 

H: Ở đây có hầu đồng không? 

TL: Miếu không, nhưng về tế nữ thì có. Ta làm cho vui thôi. Tế nữ có hầu 

đồng. Người nhảy đồng thuộc đội tế nữ và các nơi họ đến. Cũng nhiều. Thường họ 

đến nhảy đồng vào 10/2. 

H: Ban Quản lý cho phép không ạ? 

TL: Có, thế mới đông chứ. 

H: Sự linh thiêng của đức Ngài chủ yếu ở lĩnh vực gì? 

TL: Nói chung là sức khỏe và làm ăn thì toàn vẹn. Cầu tự, xin con cái thì chủ 

yếu ở chùa. 

H: Dân làng làm nông là chính hay ngành nghề khác? 

TL: Trước nông nghiệp giờ ruộng bỏ, đi công ty là chính. Giờ người ta làm 

tháng 4 - 5 triệu. Giờ khó tìm được người kế tục. 

H: Giờ việc phụng thờ đức Ngài có nhiều biến đổi không? 

TL: Giờ nhiều thay đổi. Trước còn tế lễ rất nhiều. Ngày lềnh bao nhiêu con 

lợn. Hai bên đây toàn có nhà kho. Rằm tháng 7 tối có hát nhà tơ (ca trù). Trước lễ 

vật dâng Ngài cầu kì hơn. Ai có con trai phải cân lềnh, phải giết con lợn bao nhiều 
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kg để cho dân ăn. Mấy lần cân gà. Từ các cụ đầu 5 trở xuống sau phân tán đi giáp. 

Giáp tôi có cụ sổ rưỡi. Bao nhiêu cụ tưng ấy cụ là bao nhiêu con lợn. Nhiều lợn thì 

được sỏ rưỡi, ít lợn thì một sỏ, không nửa sỏ.Trước khổ nỗi là bắt buộc không thì 

cất ra không thuộc lệ làng nữa. Nhưng từ khi đảo chính thì thôi. Giờ lễ vật bình 

thường không bổ bang gì cả. 10/2 có xóm khênh cả con lợn xuống lễ sau thì khênh 

về xóm đó ăn thôi. 

H: Trong ngày lễ lớn gia đình có lễ đến miếu không? 

TL: Giờ sinh theo nhóm. Ví dụ trong xóm có ba nhóm thì ngày hôm nay 

nhóm này mai nhóm khác khi tế lễ thì lễ trong thôn không phải sắm nữa đã có lễ 

các xóm rồi. Lễ vật hiện nay đơn giản hơn. Có xóm nhiều thì lễ cả con lợn. Lễ có 

thể theo xóm, nhóm hoặc gia đình. Lợn sống chưa luộc do bốn người khênh, hoa 

quả, mâm xôi, rượu 

H: Tại sao lại là lợn sống? 

TL: Tôi chịu không biết. Trước nhiều con giai là bỏ không theo được do kinh 

tế. Hội họ về họ chèo đò có nhảy đồng lên từng một giá một. Ít thôi (ban di tích anh 

Thanh che giấu). Nơi khác đến, người trong địa phương cũng có chủ yếu lấy vui 

thôi thế mới đông chứ tế như các cụ thì không ai xem. 

H: Cụ có nhớ những câu chuyện linh thiêng về đức Thánh? 

TL: Đức Thánh từ tiền cổ đến giờ rất linh thiêng không ai dám báng nhạo, nói 

xấu. Ai cũng tâm tâm niệm niệm cầu. Anh nào sơ suất là nguy hiểm. 

H: Ở đây có mất đồ thờ không? 

TL: Có mất do trộm vào lấy. Có trường hợp lấy song phải trả lại. Ví dụ lấy mũ 

rồi đem về trả. 

H: Lễ ở đây thường lễ mấy lễ? 

TL: Lễ 4 lễ, chỉ lễ Phật mới lễ 5 lễ. 

H: Còn có sự biến đổi gì không ạ? 

TL: Bỏ nhiều, trước lềnh lệ thôi tất. Lềnh giờ ông từ có tí ruộng thì sắm báo 

các cụ thì chúng tôi xuống. Lễ ông rồi phân tán lộc thế là xong. 

H: Làng có tổ chức như Ban Khánh tiết? 
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TL: Không có. Chuẩn bị lễ hội do xã, xã chi cho lễ tưng đây tưng đây. Các cụ 

lễ xong thì tán lộc. Chính quyền làng xã tổ chức, các cụ chỉ được tham gia tế lễ. 

H: Có nhiều đoàn khách thập phương đến lễ ở đây không? 

TL: Ít thôi 

H: Vào lễ hội ngoài tế lễ có tổ chức trò chơi gì không? 

TL: Như vật, kéo co, chọi gà… cũng đủ đấy. Sau còn mở hết ra đám ruộng 

này. Chỉ chê một cái là nhiều cán bộ không trung thành (vấn đề tiền). 

Miếu nhìn thẳng ra hướng đông nam trước có con sông Trà Lý bao quanh địa 

dư mấy xã. Trước cách khoảng 3 km về phía đông nam có con sông Trà Lý (một 

nhánh của sông Hồng). Trước đây có con ngòi rộng không được đi qua lại đây. 

Trước toàn ruộng của miếu giờ chuyển giao cho dân hết. Giờ phân gio gánh qua đây 

hết. Về sau các ông lấn làm ruộng làm cửa hết. Trước có hai cây cổ thụ to, giữa có 

con lạch đi vào không dám vít. Giờ thu hẹp lại. Hai cây cổ thụ thời kháng chiến 

đem xẻ đi. Hai bên là mắt rồng giữa là vòi giống. 

Ngày xưa có ý nghĩa về mặt chiến thuật, đây đứng trên thành lũy cũ.Ngày xưa 

là sình lềnh bao phủ, cỏ sậy lau lách mọc khu vực này là gò cao lên người ta đóng 

đồn lũy ở đây. Miếu này được xây dựng sau khi đời nhà Lý, là điểm đóng quân của 

Lý Bí. Về sau được sông bồi đắp, vun dần vào đây. 

Dân trước nuôi tằm dệt cửi sản xuất lúa. Giờ đa ngành sản xuất nông nghiệp. 

Riêng quê hương của bà Khương còn giữ được nghề canh cửi dệt tơ. Giờ họ chỉ 

trồng nguyên liệu nuôi tằm lấy tơ bán đi thôi không dệt nữa. Buôn bán không thuận 

lợi. Trước nhiều thiên tai lụt lội, vùng trũng thấp. Dân ở đây tùy theo khu vực thờ vị 

thành hoàng của làng mình. 

H: Dân ở đây có câu chuyện gì về đức Thánh? 

TL: Không có. Không nghe mấy. Cụ không để lại truyền thuyết gì, cái gì đó 

huyền bí cả. thuần túy là nhân vật lịch sử. Chỉ có tình tiết người ta thêu dệt là sau 

khi Lý Nam Đế băng hà bà Đỗ Thị Khương được lệnh của triều đình về chịu tang. 

Trước khi Lý Nam Đế băng hà bà Đỗ Thị Khương ở nhà nhìn thấy một tia chớp trời 

nổi mây gió vần vũ, bà nhận được tin Lý Nam Đế chết về chịu tang rồi chết ở đó. 
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5.9. Bản ghi chép phỏng vấn số 9 

* Thông tin về người trả lời: 

- Bác Đỗ Thị Bình, 65 tuổi, Nghệ An, nghỉ hưu 

- Thời gian phỏng vấn: 22/5/2016 

- Địa điểm phỏng vấn: miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 

* Nội dung phỏng vấn: 

H: Vì sao bác biết về miếu này? 

TL: Con nhà bác xem trên mạng. Nó biết mẹ hay đi lễ nên bảo mẹ ơi mẹ có 

cái miếu thiêng lắm. Bác mới hỏi ở đâu: ở Vũ Thư, Thái Bình. Bác cứ chỗ nào trên 

goole có là bác đi. Một tháng bác đi hai đền. Chân đau nhưng vân đi. Bác mới mổ 

cả hai chân, hai chân thay hai khớp giả. Tháng 3 bác đi miếu Bảo Hà ở Yên Lãng 

Hải Phòng. Đang có kế hoạch đi miếu Cô Tư ở Phú Thọ. Có năm bác đi được 120 

chùa miếu mạo. Có chị em đóng phúc để đi đi với nhau. Vài ba chị em cũng đi. 

H: Khi bác đến đây bác cảm thấy thế nào? 

TL: Lạy Ngài, Ngài xá khẩu cho con. Nói sự linh thiêng và sự uy nghiêm của 

Ngài là thầm lặng kín đáo, không có cái gì của Ngài là khuyếch trương, có những 

nơi họ làm to về hình thức. Nói về sự linh thiêng thì không kể hết được. Tất nhiên 

thần thiêng thì nhờ bệ hạ. Nhưng ngược lại thiêng thì nói là thiêng. Tại sao bác nói 

thế nhá. Bác vào đây khi vào đến cung cấm rất tối nhìn khó nhìn nhưng sau khi lạy 

cho chúng con được nhìn thấy long thể cũng như hình thức của Ngài, cho chúng con 

nhìn thấy được sự linh thiêng của Ngài thì bác thấy là từ từ như kiểu là sáng lên 

trong cung cấm đó nhìn rõ nhìn tỏ hai vị hình người trên bức khám đó.  

Mình xin nguyện vọng của mình: thứ nhất bản gia bản họ chị em chúng con cầu 

được ước thấy sức khỏe sống cho vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Việc thứ hai xin Ngài là 

các cháu học hành sự nghiệp công danh cho xã hội được tấn tới. Việc thứ ba người nào 

việc nấy việc nào cũng tấn tới. Xin làm ăn nghiêm túc chứ làm ăn vớ vẩn đừng xin, 

Ngài chẳng cho đâu. Ngài cho cái gì sức khỏe, sống cho vui vẻ, con cháu đoàn kết 

không chia rẽ, gia đình hạnh phúc, làm ăn chính đáng, đàng hoàng. Cho sức khỏe để 

vào cửa cha, ra cửa mẹ đứng trước cửa Ngài được như ý nguyện, sở như cầu. 
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Bác có thằng con trai sinh năm 1979 ông bác sĩ tiêm chuyền bị trụy mạch 

nhưng đến nay tỉnh táo đại đi rồi. Nó cũng là đồng của tứ phủ tức đi theo đồng 

bóng. Xin Ngài Ngài phù hộ độ trì cho cháu khỏe có ích cho gia đình, có ích cho xã 

hội cho khỏe mạnh. 

Bữa đi lễ đền Trần Thái Bình (12/1) cháu bị chứng giãn đồng tử mắt. Bệnh 

viện có nói nếu sống thì chúng tôi bỏ nghề, vậy mà giờ nó vẫn sống sờ sờ. 

H: Thường khi nào bác đi lễ? 

TL: Thứ bảy, chủ nhật con dâu bác ở nhà thì bác đi. Đầu năm bác dành cho 10 

ngày là đi các đền chùa. Tháng 1 đi miền nam, tháng 3 đi miền Bắc. Nói thật với 

con chứ về hưu thì đồng lương để làm gì. Con cái nó nuôi mình rồi, chồng con nuôi 

mình nên đồng lương mình bỏ ra mình đi. 

H: Bác cảm thấy thế nào? 

TL: Vui lắm con ạ. Con trai bác bảo rất thiêng. Ví dụ lấy cái gì ở đây thì phải 

trả lại không trả không được về đường âm và tâm linh. Nhiều ví dụ ở miếu này. Hồi 

bác đi đầu tiên bác tưởng miếu là nhỏ. Nhưng miếu này y như miếu Bảo Hà. Khác 

là bên kia có tượng Pháp thờ vua nhà Đường, trước có giếng. 

Đầu tiên mình vào tối lắm tối lằm không nhìn thấy gì nhưng lễ một lúc thì 

thấy từ từ sáng ra tức là Ngài cũng có sự linh ứng linh thiêng. Mình thấy sáng thực 

sự trong cung cấm. Có sự linh ứng của Ngài. Nhà bác có điện thờ. Mọi người 

thường gọi là thầy. 
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PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH THÔNG TÍN VIÊN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO LUẬN ÁN 

STT Họ và tên Tuổi Giới tính Nghề nghiệp Địa chỉ 

1 Trần Xuân Thịnh 82 Nam Nghỉ hưu Làng Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ 

Liêm, Hà Nội 

2 Nguyễn Đắc Đường 63 Nam Nghỉ hưu Làng Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội 

3 Trần Duy Siêng 71 Nam Cán bộ văn hóa Làng Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội 

4 Nguyễn Phúc Cân 79 Nam Cụ Từ Làng Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội 

5 Trần Trung Hưng  77 Nam Nghỉ hưu Làng Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội 

6 Trần Xuân Mão 74 Nam Nghỉ hưu Làng Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội 

7 Nguyễn Văn Sinh 75 Nam Nghỉ hưu Làng Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội 

8 Giang Văn Thăng 82 Nam Nghỉ hưu Làng Giang Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

9 Nguyễn Văn Dậu 78 Nam Làm ruộng Làng Giang Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

10 Nguyễn Văn Cần 57 Nam Cán bộ văn hóa Làng Giang Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

11 Nguyễn Văn Khang 83 Nam Làm ruộng Làng Giang Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

12 Nguyễn Đức Hân 89 Nam Nghỉ hưu Làng Giang Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

13 Nguyễn Thị Đào 74 Nữ Làm ruộng Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện 

Hoài Đức, Hà Nội 

14 Lê Văn Bình 60 Nam Cụ Từ  Làng Giang Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

15 Nguyễn Đức Sơn 25 Nam Làm đồ thờ Làng Giang Xá, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

16 Lê Thị Tiến 45 Nữ Buôn bán Làng Cao Xá Hạ, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 

17 Đỗ Thị Bình 65 Nữ Nghỉ hưu Số nhà 12, đường Lê Lợi, tp Vinh, 

Nghệ An 

18 Đỗ Văn Sước 92 Nam Nông dân Làng An Để, xã Xuân Hòa, huyện 

Vũ Thư, Thái Bình 

19 Trịnh Văn Hài 82 Nam Nông dân Làng An Để, xã Xuân Hòa, huyện 

Vũ Thư, Thái Bình 
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STT Họ và tên Tuổi Giới tính Nghề nghiệp Địa chỉ 

20 Đặng Văn Bi 59 Nam Nông dân Thôn Hương, xã Xuân Hòa, huyện 

Vũ Thư, Thái Bình 

21 Phạm Ngọc Viên  68 Nam Bộ đội Thôn An Điện, xã Đồng Thanh, huyện 

Vũ Thư, Thái Bình 

22 Nguyễn Thanh Trì 76 Nam Nông dân Thôn An Điện, xã Đồng Thanh, 

huyện Vũ Thư, Thái Bình 

23 Vũ Văn Quỳ  78 Nam Nghỉ hưu Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, 

Thái Bình 

24 Nguyễn Duy Phiệt 80 Nam Nghỉ hưu Thôn Thượng Hộ, xã Xuân Hòa, huyện 

Vũ Thư, Thái Bình 

25 Lê Khắc Thuận 80 Nam Nông dân Xã Phú Mỹ, huyện Vũ Thư, Thái 

Bình 

26 Vũ Đức Thịnh 72 Nam Làm ruộng Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, huyện 

Vũ Thư, Thái Bình 

27 Đỗ Hồng Hải 70 Nam Làm ruộng Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, huyện 

Vũ Thư, Thái Bình 

28 Trần Quốc Bảo 57 Nam Cán bộ văn hóa Xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, Thái 

Bình 

29 Trần Xuân Huấn 54 Nam Cán bộ văn hóa Thôn ThượngHộ, xã Xuân Hòa, 

huyện Vũ Thư, Thái Bình 

30 Trịnh Ngọc Thanh 58 Nam Cán bộ văn hóa Thôn Phương Tảo, xã Xuân Hòa, 

huyện Vũ Thư, Thái Bình 

31 Đỗ Văn Mạnh 36 Nam Cán bộ văn hóa Thôn Phương Tảo, xã Xuân Hòa, 

huyện Vũ Thư, Thái Bình 

32 Phạm Huy Thung 95 Nam Làm ruộng Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

33 Nguyễn Văn Viễn 41 Nam Cán bộ văn hóa Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

34 Phạm Huy Thì 63 Nam Cán bộ văn hóa Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

35 Trần Văn Được 65 Nam Làm ruộng Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

36 Đoàn Công Phượng 62 Nam Cán bộ văn hóa Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

37 Nguyễn Văn Bảy 47 Nam Cán bộ văn hóa Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

38 Nguyễn Hữu Chinh 65 Nam Bộ đội nghỉ hưu Thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, 

huyện Phổ Yên, Thái Nguyên 

39 Nguyễn Xuân Phú 67 Nam Nghỉ hưu Thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, 

huyện Phổ Yên, Thái Nguyên  

40 Ngô Trung Kiên 66 Nam Nghỉ hưu Thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, 

huyện Phổ Yên, Thái Nguyên 
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PHỤ LỤC 7: HÌNH ẢNH MINH HỌA 

 

Ảnh 1: Đình Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội), Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 2: Đền Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội),  Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh 3: Chùa Bảo Phúc (Hoài Đức, Hà Nội),  Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 4: Lễ hội làng Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội), Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh 5: Tế phụng nghinh tại đền Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội), Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 6: Lễ rước cỗ hội làng Giang Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh 7: Tế yên vị tại hội làng Giang Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 8: Mâm cỗ trong lễ hội làng Giang Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh  9: Bánh bác – đặc sản làng Giang Xá (Hà Nội), gắn liền  

với đức vua Lý Nam Đế, Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 10: Các cụ ông tham dự lễ hội làng Giang Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh 11: Các cụ bà tham dự lễ hội làng Giang Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 12: Trò chơi Thi nấu cơm, lễ hội làng Giang Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh13: Đình Miêu Nha (Từ Liêm, Hà Nội), Nguồn: NCS, 2016 

 

Ảnh14: Đền Di Trạch (Từ Liêm, Hà Nội), Nguồn: NCS, 2016 
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Ảnh15: Đình Đại Tự (Hoài Đức, Hà Nội), Nguồn: NCS, 2016 

 

Ảnh 16: Lễ hội làng Lưu Xá (Hoài Đức, Hà Nội), Nguồn: NCS, 2014 
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Ảnh 17: Dâng lễ tại lễ hội làng Lưu Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2014 

 

Ảnh 18: Hòm công đức tại lễ hội làng Lưu Xá, Hà Nội, Nguồn: NCS, 2014 
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Ảnh 19: Lễ rước cỗ tại lễ hội làng Lưu Xá, Hà Nội,  Nguồn: NCS, 2014 

 

Ảnh 20: Đình Gia Lạc (Vũ Thư, Thái Bình), Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh 21: Điện thờ Lý Nam Đế tại đình Gia Lạc, Thái Bình, Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 22: Đình Tịnh Xuyên (Hưng Hà, Thái Bình), Nguồn: NCS, 2015 



  259 

 

Ảnh 23: Điện thờ Lý Nam Đế tại đình Tịnh Xuyên, Thái Bình, Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 24: Đền (miếu) Hai Thôn (Vũ Thư, Thái Bình), Nguồn: NCS, 2016 



  260 

 

Ảnh 25: Điện thờ Lý Nam Đế tại đình Thương Hộ (Vũ Thư, Thái Bình)  

(Nguồn: NCS, 2016) 

 

Ảnh 26: Đình Các Đông (Thái Thụy, Thái Bình), Nguồn: NCS, 2015 
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Ảnh 27: Đình Cổ Trai (Hưng Hà, Thái Bình), Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 28: Tượng Linh Lang Đại vương tại đình Thượng Hộ (Vũ Thư, Thái Bình) 

(Nguồn: NCS, 2015) 
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Ảnh 29: Tượng Lý Nam Đế tại đình làng Gia Lạc (Vũ Thư, Thái Bình)  

(Nguồn: NCS, 2015) 

 

Ảnh 30: Tượng thờ Lý Nam Đế ở đình Cổ Trai (Hưng Hà , Thái Bình) 

(Nguồn: NCS, 2015) 
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Ảnh 31: Tranh thờ Lý Nam Đế ở đình Cổ Trai, Thái Bình, Nguồn: NCS, 2015 

 

Ảnh 32: Trò chơi “vật cầu củ chuối” tại hội làng Cổ Trai, Thái Bình năm  2012 

(Nguồn: do cụ Vũ Văn Quỳ cung cấp) 
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Ảnh 33: Hội làng Cổ Trai, Thái Bình  năm 2012 (Nguồn: cụ Vũ Văn Quỳ cung cấp) 

 

Ảnh 34: Chùa Hương Ấp và đền thờ vua Lý Nam Đế (Phổ Yên, Thái Nguyên) 

(Nguồn: NCS, 2014) 
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Ảnh 35: Nhà thờ vua Lý Nam Đế (Phổ Yên, Thái Nguyên), Nguồn: NCS, 2014 

 

Ảnh 36: Điện thờ Lý Nam Đế tại Đền thờ cạnh chùa Hương Ấp, Thái Nguyên  

(Nguồn: NCS, 2014) 



  266 

 

Ảnh 37: Đền Mục (Phổ Yên, Thái Nguyên), Nguồn: NCS, 2014 

 

Ảnh 38: Điện thờ tại đền Mục (Phổ Yên, Thái Nguyên), Nguồn: NCS, 2014 
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Ảnh 39: Tượng thờ Lý Nam Đế tại đền Mục (Phổ Yên, Thái Nguyên) (Nguồn: 

NCS, 2014) 

 

 

Ảnh 40: Ngai thờ Lý Nam Đế tại đền Mục (Phổ Yên, Thái Nguyên) 

(Nguồn: NCS, 2014) 
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Ảnh 41: Bài thơ về Lý Nam Đế do cụ Nguyễn Đức Hân làng Giang Xá sáng tác 

tặng làng Cổ Pháp nhân dịp giao lưu giữa hai làng(Nguồn: NCS, 2014) 

 

Ảnh 42: Lãnh đạo huyện Tam Nông làm lễ dâng hương tại đền thờ Lý Nam Đế 

(Phú Thọ) (Nguồn: Tác giả Trần Hưng Tiến Sĩ, 2016) 
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Ảnh 43: Mặt tiền đền thờ Lý Nam Đế. (Tam Nông, Phú Thọ)  

(Nguồn: Tác giả Trần Hưng Tiến Sĩ, 2016) 

 

Ảnh 44: Ngôi mộ cổ hoàng hậu Đỗ Thị Khương(Tam Nông, Phú Thọ)  

(Nguồn: Tác giả Trần Hưng Tiến Sĩ, 2016) 
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Ảnh 45: Nội cung đền thờ Lý Nam Đế (Tam Nông, Phú Thọ)  

(Nguồn: Tác giả Trần Hưng Tiến Sĩ, 2016) 

 


