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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, nhiều 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…Trong số 

đó, 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 vai trò, sự vận động và 

biến đổi 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 , Nam Đế được thờ 

cúng ở nhiều nơi với tư cách là người anh hùng dân tộc, vị thành hoàng 

làng, vị thần/thánh có vị trí nhất định trong đời sống tâm linh của cộng 

đồng cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. Nếu như dưới 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 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 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, trăn trở từ nhiều năm nay. Với những vấn đề còn bỏ ngỏ, việc 

tiếp tục triển khai đề tài này 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…). 

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.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 

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

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 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 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;nhìn 

nhận 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; đặt ra những vấn đề 

nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của tín ngưỡng này. 



 

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 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 là Hà Nội 

và Thái Bình, mở rộng khảo sát, tìm hiểu một số địa bàn  khác Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ, Thái Nguyên… 

* Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu về vai trò của việc 

phụng thờ Lý Nam Đế từ xưa cho đến nay, tuy nhiên sẽ tập trung hơn vào 

khoảng thời gian từ sau 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, 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; 

phương pháp quan sát tham dự; phương pháp phỏng vấn sâu; phương pháp 

điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp phân tích, diễn giải, so sánh. 

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 một cách hệ thống và 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 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: Việc phụng thờ Lý Nam 

Đế có vai trò nhất định trong đời sống văn hóa 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 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 thay đổi trong chính sách của Nhà 

nước về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, những thay đổi trong về kinh tế - 

văn hóa – xã hội luận án nhìn nhận về xu hướng vận động và biến đổi của 

việc phụng thờ Lý Nam Đế. Trên cơ sở đó đặt ra những vấn đề nhằm giữ 

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

Đế nói riêng và tín ngưỡng thờ anh hùng nói chung. 

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:  

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

về địa bàn nghiên cứu 

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

di tích và lễ hội  

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

hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ 

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

và những vấn đề đặt ra  



 

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 

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

nghiệp của Lý Nam Đế dưới 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 cuộc khởi nghĩa của Lý Bí chống quân xâm lược nhà Lương và 

tương đối thống nhất trong việc đánh giá công lao to lớn của Lý Nam Đế đối 

với vương triều Tiền Lý nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Có thể kể đến 

như: Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Việt sử ký tiền biên , Việt Nam sử 

lược, Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám Cương mục, 

Việt sử cương mục tiết yếu…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 

Bí nói riêng, về nhà Tiền Lý nói chung. Ví dụ như: Đào Duy Anh: Lịch sử 

Việt Nam, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn…:Lịch sử chế độ phong kiến 

Việt Nam, Đỗ Đức Hùng: Về cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, Trương Hữu 

Quýnh: Đại cương lịch sử Việt Nam … 

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

Trung Quốc 

Trong các sách sử của Trung Quốc cũng có ghi chép về Ông và cuộc 

khởi nghĩa do Ông lãnh đạo. Một số bài viết của các nhà nghiên cứu Việt 

Nam có sự đối chiếu, so sánh giữa sử Việt Nam và Trung Quốc khi viết về 

Lý Nam Đế: “Thư tịch cổ Trung Quốc viết về Lý Bí và cuộc khởi nghĩa do 

Lý Bí lãnh đạo”, của tác giả Nguyễn Hữu Tâm, tác giả 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”. 

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 

Các công trình nghiên cứu về Lý Nam Đế dưới góc nhìn văn hóa còn khá 

ít ỏi, mới dừng lại ở việc khảo tả các di tích, lễ hội ở một số địa phương riêng 

lẻ. Một số công trình: “Góp phần nghiên cứu một vị thành hoàng Việt Nam: Lý 

Phục Man” (Nguyễn Văn Huyên), Thần, người và đất Việt (Tạ Chí Đại 

Trường); các truyền thuyết về Lý Nam Đế: Truyền thuyết Việt Nam,  Truyền 

thuyết anh hùng cứu nước và truyền thuyết địa danh, Tổng tập Văn học dân 

gian người Việt… Một số 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. Đó là cuốn 

Lễ hội cổ truyền Hà Tây, Di tích Hà Tây, Địa chí Thái Bình, Hoài Đức - một 

vùng văn hóa dân gian … Một số nghiên cứu nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng 

của Lý Nam Đế trong đời sống tâm thức dân gian như: luận văn “Lễ hội làng 

Giang Xá (thị trấn Trôi - huyện Hoài Đức - tỉnh Hà Tây)” “Khảo sát truyền 

thuyết về Lý Bí ở Hoài Đức (Hà Tây)’’, “Việc phụng thờ Lý Nam Đế ở làng 

Giang Xá, huyện Hoài Đức, Hà Nội” .Trong những năm gần đây, các nhà sử 

học, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu văn hóa đã tổ chức hội thảo khoa 

học “Một số vấn đề về vương triều Tiền Lý và quê hương của vua Lý Nam Đế” 

(2013) và “Vua Lý Nam Đế với căn cứ động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện 

Tam Nông, tỉnh Phú Thọ” (2013)  

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: Tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc với việc giáo dục 

truyền thống yêu nước cho thanh niên thủ đô (2002), 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), Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông 

Hồng (2008), Nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian về thời kỳ 

Văn Lang – Âu Lạc (2016), Thánh Không Lộ trong đời sống văn hóa của cư 

dân duyên hải Bắc Bộ (2012)... 

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

cứu đặt ra  

Các công trình nghiên cứu về Lý Nam Đế đã giúp cho NCS những thông 

tin quý báu 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 việc phụng thờ các nhân 

thần và các anh hùng văn hóa ở nhiều góc độ khác nhau đã định hướng cho 

NCS hướng tiếp cận đối với đề tài nghiên cứu. Với mỗi hướng đi riêng dù ở 

khía cạnh này hay khía cạnh khác các tác giả đều đã đề cập tới những vấn đề 

cần thiết liên quan đến đề tài luận án. Tuy nhiên, những công trình 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. Như vậy, rõ ràng rất cần có 

một công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về ảnh hưởng của việc 

phụng thờ Ông trong đời sống văn hoá cộng đồng, tìm hiểu vai trò cũng như 

quá trình vận động, biến đổi của hiện tượng văn hoá này.  

1.2. Cơ sở lý luận  

 1.2.1. Một số khái niệm công cụ 

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

1.2.2.1. Khái niệm “đời sống văn hóa” 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, NCS cũng đồng tình với quan niệm 

của các tác giả đi trước 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. 



 

Đời sống văn hóa được xem xét ở đây chủ yếu là đời sống văn hóa 

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... 

1.2.2.2. Cấu trúc của “đời sống văn hóa” 

Với đề tài nghiên cứu của luận án, NCS kế quan điểm về cấu trúc “đời 

sống văn hóa” của tác giả Hoàng Vinh, Nguyễn Thị Phương Lan, 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  

1.2.3. Lý thuyết nghiên cứu 

Để làm rõ vấn đề nghiên cứu, luận án áp dụng lý thuyết cấu trúc - 

chức năng của các học giả Bronislaw Malinowski, Emile Durkheim, 

Radcliffe-Brown... . Theo 

quan điểm trên của các nhà lý thuyết cấu trúc - chức năng, áp dụng trong đề 



 

tài nghiên cứu, NCS nhận thấy đây là một tín ngưỡng thờ nhân vật lịch sử - 

người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế được cấu thành bởi những thành tố cơ 

bản: truyền thuyết/thần tích – di tích – lễ hội. Các thành tố này đều quan hệ 

với nhau và chi phối lẫn nhau, xung quanh nhân vật được phụng thờ. Mỗi 

thành tố trên đều có những chức năng nhất định. 

Luận án vận dụng lý thuyết của học giả Bronislaw Malinowski, 

Radcliffe-Brown để phân tích vai trò, sự ảnh hưởng của Lý Nam Đế trong 

đời sống văn hóa cộng đồng với các chức năng cơ bản: đáp ứng nhu cầu 

tâm linh của cộng đồng; 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; giao lưu và gắn 

kết cộng đồng…Các chức năng này sẽ được nhìn nhận trên các phương diện 

của đời sống văn hóa. 

1.3. Không gian văn hóa vùng châu thổ Bắc Bộ với việc phụng 

thờ Lý Nam Đế 

Vùng châu thổ Bắc Bộ là nơi tập trung khá nhiều các di tích thờ Lý 

Nam Đế. Số lượng di tích thờ Ông được phân bố ở khá nhiều nơi, trong đó 

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. 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 cây” của người Việt.  

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... NCS cho rằng 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.  



 

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 

cũng như cơ sở lý luận và khái quát về địa bàn nghiên cứu. Để làm rõ vấn đề 

nghiên cứu của luận án, NCS làm rõ nội hàm một số khái niệm: tín ngưỡng, tín 

ngưỡng thờ Lý Nam Đế, đời sống văn hóa, đời sống văn hóa tín ngưỡng; xác 

định những yếu tố cấu thành đời sống văn hóa là cơ sở cho những vấn đề sẽ 

được trình bày trong luận án; tìm hiểu về không gian văn hóa vùng châu thổ 

Bắc Bộ để giải thích và làm rõ sự hình thành và sáng tạo các giá trị văn hóa 

trong việc phụng thờ Lý Nam Đế. Luận án cấu trúc - chức 

năng -

hần của cư dân châu thổ Bắc Bộ. 

 

Chƣơng 2 

VIỆC PHỤNG THỜ LÝ NAM ĐẾ TỪ TRUYỀN THUYẾT/ THẦN 

TÍCH ĐẾN DI TÍCH VÀ LỄ HỘI  

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 

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 Ngài: sự thụ thai thần 

kỳ, sự sinh nở thần kỳ, cái chết thần kỳ... 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 

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. đặc biệt khi đặt 

Ông trong sự đối sánh với những vị thần đặc biệt của dân gian (long 

thần), 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 mang 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, 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. 

2.2. Hệ thống di tích thờ Lý Nam Đế 

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. ản văn hóa vật 

thể ức vua Lý Nam Đế, đượ  sáng tạo t

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. 

2.2.2. Bố trí điện thờ 

Ở hầu hết các di tích, Lý Nam Đế luôn được thờ ở hậu cung – nơi trang 

trọng và linh thiêng nhất. Ông có thể được thờ riêng hoặc được phối thờ cùng 

các vị thần khác: tướng của Ông, họ hàng, thân tộc và các thần linh địa phương. 

Sự khác biệt về ngôi vị trên điện thờ cho thấy vai trò, vị trí của những nhân vật 



 

được phối 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.  

2.3. Lễ hội thờ Lý Nam Đế 

2.3.1. Lịch thờ cúng và nghi thức thờ cúng 

2.3.1.1. Lịch thờ cúng:  thường gắn liền với những dấu tích liên quan 

đến cuộc đời và sự nghiệp của 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.  

2.3.1.2. Nghi thức thờ cúng 

Lý Nam Đế là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, được nhân dân tôn 

vinh là “bậc đế vương”  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. 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 

Có thể thấy rằng, lễ hội thờ Lý Nam Đế là là sự kết hợp giữa lễ hội 

lịch sử (gắn liền với thần tích, truyền thuyết, lai lịch, sự nghiệp của vị anh 

hùng dân tộc) và lễ hội nông nghiệp (thời gian mở hội, hành động hội, trò 

chơi dân gian, nghi lễ cầu cúng). 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 Ông. 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 nhất định. Tiêu biểu: lễ 

hội làng Giang Xá, lễ hội làng Miêu Nha, lễ hội làng Ngọc Than (Hà Nội); 

lễ hội làng Thượng Hộ, hội đình Cổ Trai, hội miếu Hai Thôn (Thái Bình), 

một số lễ hội ở Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... 

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 thông qua những câu chuyện truyền 

thuyết lưu truyền trong đời sống của cộng đồng cư dân; sự tồn tại của các di 

tích được phân bố ở nhiều nơi trên vùng châu thổ Bắc Bộ. 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 này 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 nhở và tôn vinh công trạng của vua 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. 
 

Chƣơng 3 

VAI TRÒ CỦA VIỆC PHỤNG THỜ  LÝ NAM ĐẾ TRONG ĐỜI 

SỐNG VĂN HÓA CỦA CƢ DÂN VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ 
 

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 

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. 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. 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. 

3.1.2. Việc phụng thờ Lý Nam Đế đáp ứng nhu cầu tâm linh của cư 

dân vùng châu thổ Bắc Bộ  

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. Các tư liệu phỏng 

vấn cũng như kết quả điều tra xã hội học đã cho thấy rằng người đến cầu 

cúng tại các di tích thờ Lý Nam Đế với nhiều mục đích khác nhau, trong đó 

những mong muốn của cộng đồng tập trung chính vào cầu sức khỏe, bình 

an, tài lộc, cầu mong gia đình hạnh phúc; cầu thăng quan tiến chức; cầu an, 

sám hối, giải hạn, mong thoát khỏi những vận hạn trong cuộc sống. 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.  

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 cư dân vùng chuâ 

thổ Bắc Bộ đã tạo ra một hệ thống các chuẩn mực, những giá trị trong các 

nghi thức nghi lễ và trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình và xã hội. 

Việc tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực 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 

Việc phụng thờ Lý Nam Đế giúp con người ý thức được trách nhiệm 

của bản thân, có hành vi, lối sống tích cực. Thông qua việc được tham gia 

vào “việc của nhà Thánh” sẽ là cơ hội để khẳng định phẩm chất, năng lực 



 

và hoàn thiện bản thân trước cộng đồng.  

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 

Trên cơ sở tôn vinh và thờ phụng Lý Nam Đế, người dân ở các vùng 

thờ tự từ xưa đến nay đã không ngừng sáng tạo và “tái sản sinh” (theo 

Radcliffe – Brown) ra những giá trị văn hóa. Đó là những câu chuyện 

truyền thuyết, thần tích/thần phả, những câu chuyện kể, những bài thơ, bài 

vè; những câu chuyện linh thiêng của ngôi đền thờ, sự phù giúp của thần, 

những hành động thiêng được kể lại. Các di tích thờ Lý Nam Đế được 

người dân tạo dựng trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng 

(chức năng tín ngưỡng), nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí (chức 

năng  văn hóa) đáp ứng nhu cầu văn hóa của cộng đồng cư dân. Nhằm 

chuyển tải niềm tin với vị đức Thánh Lý Nam Đế  cộng đồng cư dân đã 

sáng tạo nên hệ thống các nghi thức, nghi lễ, trò chơi, trò diễn dân gian, tục 

hèm…đồng thời để tưởng niệm, tôn vinh người anh hùng dân tộc, đề cao 

những giá trị văn hóa tốt đẹp của lịch sử, đạo đức, xã hội. Trên cơ sở những 

sáng tạo ấy, người dân có thể thực hiện các nghi thức tâm linh một cách 

thành kính: thắp hương, cúng lễ, cầu xin, tham gia lễ hội … 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.  

Trong đời sống hôm nay, trước những biến động và đổi thay của xã 

hội, người dân các làng thờ Lý Nam Đế 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 

Trước hết, đó là sự lưu giữ bằng biểu hiện vật chất thông qua hệ thống 

di tích thờ cúng ở nhiều nơi. Sự hiện tồn của các di tích thờ tự, quá trình giữ 

gìn, trùng tu, tôn tạo di tích qua hàng ngàn năm lịch sử, 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.    



 

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. 

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, các trò 

diễn, trò chơi dân gian tại các di tích thờ tự.  

3.3.3. Hoạt động giáo dục và truyền bá 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. 

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, học tập tại thực tế, được tái hiện lại một cách chân thực và 

sinh động qua những thước phim tài liệu, phim hoạt hình lịch sử Việt Nam, 

được tham gia vào lễ hội của làng...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. 

 3.3.4. Hoạt động giao lưu và gắn kết cộng đồng 

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. Thông qua các sinh hoạt văn hóa chung 

mà những người trong làng gần gũi nhau hơn, tình làng nghĩa xóm thêm 

bền chặt. 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. 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: các làng ở Vũ Thư (Thái Bình), kết nghĩa anh em giữa 

Giang Xá (Hà Nội) và Cổ Pháp (Thái Nguyên), tục giao hiếu giữa Miêu 

Nha và Ngọc Mạch (Hà Nội)... 



 

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

văn hóa 

3.3.1. Việc phụng thờ Lý Nam Đế hình thành nên các sản phẩm văn 

hóa vật thể 

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 Ông 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). Đặc biệt trong các 

di tích này là sự hiện diện của Lý Nam Đế ở các dạng biểu hiện rất đa dạng: 

tượng thờ, ngai thờ (đình Cổ Trai, đền Giang Xá, nhà thờ đức vua ở Thái 

Nguyên), bài vị, áo mũ cùng những “vật thiêng” liên quan tới đức vua Lý Nam 

Đế (đình Giang Xá, đền Di Trạch, đình Miêu Nha, đình Ngọc Than, đình Các 

Đông)… Mỗi di tích là một bảo tàng sống động với sự đa dạng của các đồ thờ 

tự: 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…Có thể 

nói, 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 quê Việt.  

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: bao gồm những truyền thuyết 

trong thư tịch, truyền thuyết truyền miệng và truyền thuyết địa danh với 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.  

* Văn bia, câu đối, văn tế, những sáng tác vô danh và hữu danh: Để 

tưởng nhớ tới Lý Nam Đế, người dân đã sáng tác và lưu truyền rất nhiều 

những câu tục ngữ, ca dao, câu đối, các bài văn tế, văn khấn, những sáng 

tác vô danh và hữu danh…  

* Trò diễn, trò chơi dân gian: Trên cảm hứng chung tôn vinh và tưởng 

nhớ chiến công của vua Lý Nam Đế, tại nhiều lễ hội thờ Lý Nam Đế  người 

dân đã sáng tạo nên các trò chơi dân gian với sự đa dạng về hình thức thể hiện 



 

như đấu vật, đánh cờ người, nấu cơm thi, đua thuyền…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 

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 quan 

và toàn diện về vai trò cũng như ảnh hưởng của Lý Nam Đế. Có thể thấy 

rằng, trong đời sống văn hóa từ xưa đến nay 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. Mặt khác, 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.  

  



 

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 hưởng 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 

Đi cùng với tinh thần đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển kinh 

tế đất nước, phát triển văn hóa được xem là nhiệm vụ song hành cùng phát 

triển kinh tế - xã hội. 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, rõ ràng: 

nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), 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 được nêu lên tại Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001),  và qua đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

X (2006), lần thứ XI (2011) 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…Tất cả những điều trên 

đã tạo ra một động thái tích cực trong hoạt động văn hóa của các địa 

phương, trong đó có  các làng thờ Lý Nam Đế.  

4.1.1.2. Chính sách về tôn giáo, tín ngưỡng thời kỳ đổi mới 

Từ sau thời kỳ đổi mới (1986)  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: Nghị quyết 24 - 

NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ chính trị khóa VI, 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), 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.  

4.1.2. Những thay đổi về kinh tế - văn hóa - xã hội 

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. 

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

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. Hiện nay, thành phần cư dân sinh sống ở 

làng thờ Lý Nam Đế sẽ ngày càng đa dạng hơn, phức tạp hơn và có nhiều 

xáo trộn với sự gia nhập của nhiều thành phần dân cư khác nhau. 

Ngành nghề có sự thay đổi chuyển dần từ từ nông nghiệp sang phi 

nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ với sự phân hóa 

thành nhiều nhóm ngành nghề khác nhau. 

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. 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. Sự ảnh hưởng này sẽ còn tiếp tục 

trong những chủ thể văn hóa mới trong tương lai. 



 

4.2.1.3. Nhu cầu văn hóa 

Trong cuộc sống hôm nay và mai sau con người cần hơn, gửi gắm nhiều 

hơn ở vị thần của mình những ước muốn cho cuộc sống thực tại. Ý nguyện cầu 

phúc, cầu lộc, cầu bình an khá phổ biến và là động thái quan trọng của hoạt 

động tín ngưỡng 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... 

4.2.1.4.Điều chỉnh hành vi ứng xử, khẳng định phẩm chất và hoàn 

thiện bản thân  

Những chuẩn mực, kiêng kị trong việc phụng thờ Lý Nam Đế góp phần 

điều chỉnh hành vi ứng xử, khẳng định phẩm chất, năng lực của cá nhân trước 

cộng đồng. Tuy nhiên, ngày nay những kiêng kị đó không còn được thực hiện 

một cách nghiêm túc và đã có phần nới lỏng hơn.  

4.2.2. Đối với các hoạt động văn hóa 

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. 

4.2.2.2. Hoạt động hưởng thụ văn hóa  

Những nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng được gia tăng nhưng 

ngày nay nhu cầu này không đơn giản là sự hưởng thụ mà kèm theo đó là 

mục đích nhu cầu đòi hỏi. 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. 

4.2.2.3. Hoạt động bảo tồn văn hóa 

Hiện nay, ở các làng xã thờ Lý Nam Đế, các hoạt động bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hóa vẫn được cộng đồng chú trọng. Trong tương lai hoạt động bảo 

tồn vẫn được  duy trì và thực hiện tuy nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 



 

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. Tuy nhiên hoạt động này chưa được thực hiện 

một cách hệ thống và bài bản. 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, hoạt động đơn lẻ của cá nhân. Trong tương lai hoạt động 

này sẽ được thực hiện bài bản và hiểu quả hơn nhờ sự phát triển của các 

phương tiện truyền thông đại chúng.  

4.2.2.5. Hoạt động giao lưu và gắn kết cộng đồng 

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. 

4.2.3. Đối với các sản phẩm văn hóa 

4.2.3.1. Sản phẩm văn hóa vật thể 

Trong bối cảnh đời sống mới, các di tích thờ Lý Nam Đế ngày càng 

được tu bổ, sửa sang, mở rộng và đưa thêm nhiều hạng mục kiến trúc mới; 

xuất hiện nhiều tượng thờ với sự đa dạng, phong phú về chất liệu. Trong 

điện thờ Lý Nam Đế được bổ sung thêm nhiều đồ thờ tự phong phú, đa 

dạng với nhiều đồ thờ mới, hiện đại. 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, giản lược những yếu tố lạc hậu, không cần thiết bên cạnh việc 

lưu giữ yếu tố cổ, truyền thống. 

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 

4.3.1. Sự tương đồng: Lý Nam Đế cùng với các anh hùng hào kiệt 

được người Việt phụng thờ đều là những nhân vật lịch sử có công trạng với 



 

đất nước được 

 con người qua nhiều thế hệ thờ thông qua việc hình thành, sáng 

tạo các di tích  thờ tự, thực hiện các nghi lễ thờ cúng, với lòng ngưỡng mộ và 

biết ơn sâu sắc.  

4.3.2. Sự khác biệt: Việc phụng thờ Lý Nam Đế và một số nhân vật 

lịch sử như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… có nhiều điểm khác biệt trên 

các phương diện: truyền thuyết/thần tích, không gian phân bố di tích, số 

lượng nơi thờ, loại hình di tích; lễ hội và phong tục thờ cúng cũng như mức  

độ ảnh hưởng trong đời sống văn hóa… 

4.4. Việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống hiện nay: những 

vấn đề đặt ra 

Một là, vấn đề đối với chủ thể văn hóa 

Hai là, vấn đề nhận diện, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và 

phi vật thể.  

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 

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 thời gian tới qua các thành tố của đời sống văn hóa. 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. 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. 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.  

Trên cơ sở so sánh sự tương đồng và khác biệt trong việc phụng thờ 

Lý Nam Đế với một số nhân vật lịch sử khác, luận án lý giải cơ sở văn hóa 



 

– xã hội lịch sử sự tồn tại, hình thành và phát triển của việc phụng thờ Lý 

Nam Đế nói riêng và tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc nói chung.  

 Việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống hiện nay 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.  

KẾT LUẬN 

1. Bằng những kết quả khảo sát 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 đến những sinh hoạt tín ngưỡng có thể thấy 

một hiện tượng tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa của cư 

dân vùng châu thổ Bắc Bộ.  

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: đáp ứng nhu cầu văn hóa – tâm linh; thúc đẩy các hoạt động văn hóa 

và hình thành nên hệ thống các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. V

 trong quá khứ và cả hiện tại

n “ ”

... 

3. Tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế cũng như tín ngưỡng thờ anh hùng dân 

tộc của người Việt đang tồn tại trong xã hội Việt Nam đương đại và chắc 

chắn vẫn còn cơ sở để bảo tồn. Nhưng trong đời sống đương đại, dưới ảnh 

hưởng ngày càng mạnh của quá trình ĐTH đang có nhiều tác động tới việc 

phụng thờ Lý Nam Đế theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Sự biến đổi 

này một mặt cho thấy sự linh hoạt, thích ứng của người dân trong quá trình 

sống nhưng mặt khác cũng đặt ra nhiều vấn đề. Chính vì vậy, việc nâng cao 

nhận thức của người dân, thúc đẩy các hoạt động văn hóa, phát huy vai trò 

chủ thể của của cộng đồng phối kết hợp với sự quản lý của Nhà nước, chính 

quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống là một việc làm cần thiết và ý nghĩa. 
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