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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1.1. Triều Nguyễn là triều đại cuối cùng của chế độ quân chủ ở Việt Nam, đã 

chọn Huế làm kinh đô trong suốt 143 năm (1802 - 1945). Song song với việc thiết 

lập bộ máy nhà nước theo thể chế quân chủ trung ương tập quyền, các vua Nguyễn 

đã xây dựng, thực thi quy chế tế tự và lễ tiết theo hướng ngày một phong phú, chặt 

chẽ, bài bản, nhằm khẳng định và củng cố tính chính danh, chính thống của hoàng 

đế, của triều đại cũng như địa vị cao quý của Hoàng gia. Vai trò tư tưởng chủ đạo 

của bộ Lễ ở đây cần được khẳng định điểm then chốt là hệ thống lễ hội cung đình 

ấy đã làm nổi bật khát vọng độc lập tự chủ trong đời sống tư tưởng, tâm linh, nhân 

sinh quan, thế giới quan của triều Nguyễn với tinh thần “văn hiến thiên niên quốc, 

xa thư vạn lý đồ” của một quốc gia độc lập khác biệt với Trung Quốc và cả với 

Nhật Bản, Hàn Quốc đồng văn. 

Di sản lễ nghi tế tự đó thường được gọi là lễ hội cung đình triều Nguyễn. Từ 

những ảnh hưởng bởi nguồn gốc Trung Hoa, trải qua các triều đại quân chủ Đại 

Việt, tất cả đã có sự tích hợp hài hòa với các yếu tố bản địa phương Nam, kể cả yếu 

tố phương Tây từ thế kỷ XVIII-XIX..., để định hình nên di sản lễ hội cung đình 

triều Nguyễn đặc trưng, đầy bản sắc và bản lĩnh Việt Nam. Cho nên, lễ hội cung 

đình là thành tố quan trọng cấu thành văn hóa Huế, tạo nên giá trị bản sắc điển hình 

của Huế trong tương quan so sánh với các vùng văn hóa trong cả nước. 

Nhưng cho đến nay, nhận định và nghiên cứu về lễ hội cung đình triều 

Nguyễn vẫn chưa được đầy đủ. Thống kê về lễ hội khắp cả nước của Bộ Văn hóa 

Thông tin từ năm 2003, lại không đề cập đến lễ hội cung đình triều Nguyễn. Qua đó 

có thể thấy suốt một thời gian dài, lễ hội cung đình triều Nguyễn đã bị lãng quên. 

Cho nên, việc nghiên cứu về triều Nguyễn nói chung và lễ hội cung đình Huế nói 

riêng đã thiếu đi nhiều cơ sở để đảm bảo tính toàn diện và khách quan. Vấn đề đặt 

ra là cần nghiên cứu về lễ hội cung đình triều Nguyễn, khẳng định các giá trị lịch sử 

và tư tưởng, bên cạnh đó hệ thống hóa các lễ hội và bổ khuyết vào kho tàng lễ hội 

văn hóa Việt Nam.  

1.2. Những năm gần đây, đã có nhiều tác giả quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về 

lễ hội cung đình, bước đầu chú trọng tới một số nghi lễ tế tự diễn ra dưới triều 

Nguyễn, và việc nhìn nhận về lễ hội cung đình triều Nguyễn trong mối quan hệ biện 

chứng với sự phát triển của lịch sử dân tộc vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì 

vậy, tiếp cận lễ hội cung đình triều Nguyễn từ góc nhìn lịch sử là rất cần thiết, nhằm 
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tìm hiểu nội dung và giá trị lịch sử của một loại hình, qui thức sinh hoạt văn hóa 

mang đậm điển chế cung đình. Qua đó, có thể rút ra một số đặc điểm của lễ hội 

cung đình để thiết thực phục vụ trở lại cho việc nghiên cứu văn hóa triều Nguyễn.  

Lễ hội cung đình Huế được xem xét trong bối cảnh lịch sử đất nước nói chung 

và dưới triều đại nhà Nguyễn nói riêng, nên ở đây cần chú ý đến tính lịch sử. Qua 

việc tiếp cận, khai thác các nguồn tư liệu lịch sử có liên quan đến lễ hội cung đình 

triều Nguyễn sẽ phần nào xác nhận, đính chính và bổ sung cho các tư liệu đã có để 

làm rõ nhiều vấn đề khác có liên quan đến lịch sử triều Nguyễn. Đáng chú ý là qua 

nguồn dữ liệu này, cũng sẽ góp phần tìm hiểu quá trình hình thành bản sắc văn hóa 

cung đình trong suốt tiến trình lịch sử Việt Nam, tạo cơ sở vững chắc cho việc 

nghiên cứu sâu rộng về vấn đề lễ hội cung đình trong lịch sử triều Nguyễn cũng như 

xác định cơ sở dữ liệu cho việc đề xuất hướng phục hồi lễ hội cung đình Huế trong 

bối cảnh hiện nay và tương lai. Hướng tiếp cận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc nghiên cứu lễ hội cung đình một cách đầy đủ, toàn diện và hiệu quả hơn, bổ 

sung cho những kiến thức đã có về lễ hội cung đình triều Nguyễn vốn rất độc đáo, 

đặc trưng nhưng từ trước đến nay, lại chưa được tập trung nghiên cứu thấu đáo. 

1.3. Đề tài lễ hội cung đình triều Nguyễn đã được nghiên cứu sinh (NCS) quan 

tâm ấp ủ và nghiên cứu từ lâu để phục vụ công tác chuyên môn. Môi trường làm 

việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế càng tạo điều kiện cho NCS tiếp cận 

nhiều nguồn tư liệu, luận chứng, luận cứ cần thiết, giúp đưa ra những luận điểm độc 

lập, xác đáng trong việc xác lập cái nhìn tổng quan về lễ hội cung đình triều 

Nguyễn. Lễ hội cung đình là một di sản văn hóa độc đáo, đặc trưng của đất nước, 

của Huế nên việc nghiên cứu, bảo tồn thích ứng ở đây sẽ thiết thực góp phần giữ gìn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, theo đúng tinh thần nghị quyết Trung 

ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc [17; tr.114]. 

Mặc dù đề tài tương đối rộng, nguồn tài liệu phong phú mà lại tản mác, nhưng 

NCS có nhiều yếu tố đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện luận án. Đó là 

xu hướng chú trọng nghiên cứu, bảo tồn, phục dựng lễ hội cung đình triều Nguyễn 

những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, nhiều nguồn sử 

liệu, thư tịch cổ hay tài liệu lưu trữ đặc biệt như Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản 

triều Nguyễn đã được phép tiếp cận, khai thác, biên dịch, công bố ngày càng rộng 

rãi. Những thuận lợi đó càng củng cố, hỗ trợ thêm cho NCS cơ hội và khả năng hiện 

thực hóa định hướng nghiên cứu về lễ hội cung đình. Chính vì vậy mà NCS quyết 
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định chọn vấn đề: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở 

Huế từ năm 1802 đến năm 1945 làm luận án tiến sĩ.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các lễ hội cung đình triều Nguyễn, bao 

gồm các lễ nghi, lễ tiết, nghi thức của triều đình Việt Nam, Đại Nam cũng như của 

Hoàng gia triều Nguyễn. Hơn nữa, luận án còn so sánh giữa lễ hội cung đình triều 

Nguyễn với lễ hội cung đình của các triều đại trước trong lịch sử Việt Nam và 

xem xét tác động ảnh hưởng, mối quan hệ qua lại giữa lễ hội cung đình và lễ hội 

dân gian. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian nghiên cứu của luận án tại Huế, tập trung chính ở các địa điểm là 

không gian vốn có của lễ hội cung đình triều Nguyễn, như Hoàng cung, đàn Nam 

Giao, đàn Xã Tắc, các lăng tẩm của vua Nguyễn ở Huế, các miếu thờ...  

- Thời gian nghiên cứu của luận án được tính từ năm 1802 đến năm 1945, 

trong đó tập trung làm sáng tỏ sự hình thành và phát triển của lễ hội cung đình triều 

Nguyễn ở giai đoạn nhà nước quân chủ trung ương tập quyền mạnh, từ năm 1802 

đến năm 1885, đánh dấu bằng sự kiện Thất thủ Kinh đô. Chính sự thịnh trị trong 

giai đoạn này là nền tảng để triều đình nhà Nguyễn ban hành và hoàn thiện điển chế 

để tổ chức lễ hội cung đình một cách chặt chẽ và qui mô hơn so với các triều đại 

trước. Từ năm 1885 cho đến năm 1945, dưới tác động của bối cảnh chính trị xã hội 

cùng một số yếu tố khách quan khác, đã làm cho lễ hội cung đình Huế có nhiều biến 

đổi mạnh mẽ.  

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

- Mục đích chung: Nghiên cứu về Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi 

lễ hội cung đình ở Huế từ 1802 đến 1945 nhằm nhìn nhận đánh giá một cách đầy 

đủ, toàn diện về hệ thống lễ hội cung đình thời Nguyễn trong giai đoạn cuối cùng 

của chế độ quân chủ Việt Nam, từ đó khẳng định những giá trị to lớn của chúng, 

đối với lịch sử, những ý nghĩa tác động của chúng đối với đời sống văn hóa hiện nay. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Xác định cơ sở hình thành, tính kế thừa và những đặc điểm, giá trị đặc trưng 

của lễ hội cung đình Huế khi xem xét diễn trình hình thành và phát triển của lễ hội 

cung đình trong suốt các triều đại quân chủ Việt Nam cho đến hết thời Nguyễn. 
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+ Qua nghiên cứu lễ hội cung đình, nhất là phân tích mối quan hệ biện chứng 

giữa lễ hội cung đình gắn liền với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, sẽ làm rõ 

thêm lòng tự hào, bản lĩnh và tính độc lập tự tôn của dân tộc qua bao thăng trầm của 

lịch sử. 

+ Từ việc xác định những giá trị đặc trưng, vai trò và ý nghĩa của các lễ hội 

cung đình triều Nguyễn ở Huế, sẽ là cơ sở nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu, 

phục hồi để tái hiện các lễ hội cung đình Huế trong giai đoạn hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án phải tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng yếu sau: 

- Sưu tầm, hệ thống hóa và thẩm định độ chính xác của các nguồn tài liệu quan 

trọng, có liên quan trực tiếp đến đề tài để làm rõ lịch sử hình thành, diễn biến, quy 

mô, hình thức và hình thái thể hiện của lễ hội cung đình cũng như quá trình biến 

đổi, thích nghi và vận động qua các thời kỳ, gắn liền với bối cảnh chính trị xã hội cụ 

thể nhất định. Chính vì vậy, nghiên cứu lễ hội cung đình triều Nguyễn phải chú ý 

đến nhiều khía cạnh có liên quan trực tiếp hay gián tiếp, tính chất và quy mô của lễ 

hội, như môi trường diễn xướng, lễ nghi, lễ phục, âm nhạc... Từ đó phân tích làm rõ 

vai trò, ý nghĩa của các lễ hội cung đình trong đời sống văn hóa ở kinh đô Huế của 

triều Nguyễn, đặc biệt là giá trị thực tiễn, giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng; 

khẳng định quyền uy, tính chính danh, chính thống của thiên tử, của vương triều và 

hoàng gia, gắn liền tinh thần độc lập tự chủ của quốc gia dân tộc, của một chính thể, 

thông qua nghi lễ. 

- Xem xét lễ hội cung đình triều Nguyễn luôn gắn liền bối cảnh lịch sử của đất 

nước trong giai đoạn từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX để phân tích, lý giải 

những nhân tố tác động đến quá trình hình thành, định hình nên hệ giá trị đặc trưng 

của lễ hội cung đình triều Nguyễn ở Huế. 

- Từ những giá trị đặc trưng nổi bật gắn liền với môi trường, không gian, chủ 

thể của đời sống cung đình Huế triều Nguyễn, luận án tham chiếu để làm rõ tính 

chất và ý nghĩa của từng lễ hội cung đình triều Nguyễn, nhằm hướng đến xác định, 

xây dựng luận cứ cho việc định hướng nghiên cứu, tái hiện các lễ hội cung đình Huế 

trong bối cảnh hiện nay. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đây là một đề tài nghiên cứu khoa học lịch sử nên trong luận án, NCS chủ yếu 

sử dụng phương pháp liên ngành, trong đó chủ yếu là phương pháp lịch sử và 
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phương pháp logic, có kết hợp với phương pháp nghiên cứu văn hóa học, phương 

pháp thống kê, so sánh, điền dã dân tộc học… 

4.1. Phương pháp lịch sử  

Đề tài xem xét, trình bày quá trình hình thành và phát triển của lễ hội cung 

đình triều Nguyễn trong suốt diễn trình lịch sử Việt Nam nói chung và trong bối 

cảnh lịch sử đất nước thời Nguyễn nói riêng. Từ đó, phác thảo diện mạo, làm rõ 

những điều kiện và đặc điểm hình thành, phát triển và các khía cạnh, hình thức thể 

hiện của lễ hội cung đình triều Nguyễn, trong mối quan hệ qua lại, tác động nhiều 

chiều với các lĩnh vực chính trị xã hội đương thời. 

Ở đây, luận án chú trọng phương pháp thu thập tài liệu để phân tích, xử lý 

những dữ liệu về lễ hội cung đình nói chung và lễ hội cung đình triều Nguyễn nói 

riêng qua các nguồn sử liệu, địa chí, thư tịch cổ cũng như các công trình nghiên 

cứu đã có.  

Chính vì vậy, luận án cũng vận dụng phương pháp nghiên cứu lịch đại và 

phương pháp nghiên cứu đồng đại để xem xét lễ hội cung đình triều Nguyễn theo 

các giai đoạn phát triển, trong suốt diễn trình lịch sử của dân tộc, của triều Nguyễn. 

Đồng thời, với góc nhìn đồng đại, lễ hội cung đình triều Nguyễn cũng được xem xét 

trong mối quan hệ biện chứng giữa các khía cạnh kinh tế - xã hội thời Nguyễn, từ 

đó có thể giúp khái quát được tính toàn vẹn của quá trình lịch sử. 

4.2. Phương pháp logic 

Phương pháp logic sẽ giúp xem xét diễn trình vận động của lễ hội cung đình 

triều Nguyễn trong bối cảnh lịch sử đất nước, đặc biệt là bối cảnh thời Nguyễn. Kết 

hợp với phương pháp nghiên cứu lịch sử và phương pháp logic trong mối liên quan 

biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả cùng những biểu hiện của hiện tượng và 

bản chất sự việc sẽ giúp cho tác giả có thể phác họa lại quá trình hình thành, phát 

triển và biến đổi của lễ hội cung đình Nguyễn một cách sinh động. Ở đây, luận án 

trình bày các sự kiện, biểu hiện cụ thể của lễ hội cung đình triều Nguyễn trong quá 

khứ nhưng không quá tuân thủ tiến trình thời gian mà có sự xâu chuỗi, gắn kết theo 

logic khách quan của hiện tượng lịch sử. 

Từ đó, có thể khái quát nên bản chất, xu hướng, qui luật vận động của lễ hội 

cung đình triều Nguyễn, tham chiếu cho vấn đề nghiên cứu, phục hồi trong giai 

đoạn hiện nay. 

Từ môi trường công tác, NCS cũng rất chú trọng tới phương pháp điền dã dân 

tộc học để trực tiếp khảo cứu tại các di tích liên quan tới lễ hội cung đình triều 
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Nguyễn nhằm xác định chính xác nội dung niên đại, lai lịch và hiện trạng của môi 

trường diễn xướng cũng như nguồn tài liệu thành văn hiện còn ở ngay chính các di tích.  

Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ khác nhằm 

tái hiện một số nghi lễ cung đình và không gian diễn xướng của các lễ hội cung đình 

thời Nguyễn. Phương pháp so sánh ở cả góc độ lịch đại và đồng đại được áp dụng ở 

những lúc cần thiết, nhằm làm nổi bật một số vấn đề của lễ hội cung đình triều 

Nguyễn, trong sự kế thừa, sự sáng tạo hay điểm khác biệt so với các triều đại trước, 

hay so sánh với Trung Quốc. Phương pháp thống kê được sử dụng để tổng hợp và 

phân loại các lễ hội cung đình trong lịch sử Việt Nam và nhất là dưới triều Nguyễn. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu trên không chỉ 

được sử dụng đơn lẻ mà có sự vận dụng tương hỗ linh hoạt đồng thời nhiều phương 

pháp với nhau cho phù hợp. Chẳng hạn khi nghiên cứu về lễ tế Giao, tế Xã Tắc của 

triều Nguyễn, tác giả đồng thời sử dụng các phương pháp so sánh đồng đại, lịch đại 

và phương pháp đối chiếu để nêu bật yếu tố bản sắc, tính kế thừa giữa lễ tế Giao, lễ 

tế Xã Tắc của triều Nguyễn so với các triều đại trước Nguyễn, và so với triều Thanh 

(Trung Quốc). Nhờ đó, mới có thể xem xét đánh giá về những biến đổi và quy mô 

của lễ tế dưới triều Nguyễn một cách khách quan và toàn diện hơn.  

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, luận án Quá 

trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến 

năm 1945 sẽ có một số đóng góp hết sức ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, nhất là 

tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. 

5.1. Đóng góp về mặt tư liệu 

Luận án là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu, có tính hệ thống của 

NCS, được hoàn thiện và bổ sung bằng các nguồn tư liệu mới phát hiện và hệ thống 

hóa các công trình nghiên cứu đã có về vấn đề này. Đó là các bản gốc Châu bản, các 

thư tịch Hán Nôm ghi chép lại các điển chế của lễ hội đang lưu trữ trong kho của 

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Hà Nội), Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia IV (Đà Lạt). Trước đây, do nhiều nguyên nhân, các tài liệu đó ít được 

quan tâm khai thác thì nay NCS dành nhiều công sức sưu tầm, phiên dịch để sử 

dụng có hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho luận án cũng như công tác chuyên môn. 

Bên cạnh đó, NCS khai thác nhiều tư liệu thơ văn trên di tích kiến trúc cung đình 

Huế cũng như cập nhật các tài liệu mới từ kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa 

học các cấp, hội thảo khoa học, các bài viết trong thời gian gần đây. Vì vậy, luận án 
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sẽ cung cấp một nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, có hệ thống, có giá trị sử liệu 

cao về lễ hội cung đình triều Nguyễn. 

5.2. Đóng góp về nội dung 

Luận án xác định được cơ sở hình thành và phát triển, đỉnh cao dưới thời vua 

Minh Mạng của lễ hội cung đình triều Nguyễn trên nhiều phương diện. Đây là đóng 

góp quan trọng của luận án. Việc thống kê và phân tích các lễ hội cung đình được 

hình thành dưới triều Nguyễn (1802 - 1945), có thể khẳng định tính chính danh, 

chính thống của triều đại, đặc biệt là trên phương diện tư tưởng độc lập, tự chủ của 

quốc gia dân tộc, mang nhiều giá trị bản sắc và bản lĩnh đặc trưng, có tính tư tưởng 

của thời đại. 

Qua đó, luận án chỉ ra được đặc điểm riêng, những khía cạnh tích cực và vai 

trò đặc biệt quan trọng của lễ hội cung đình triều Nguyễn, góp phần giải quyết được 

khoảng trống trong việc nghiên cứu lễ hội cung đình Việt Nam. 

Hơn nữa, luận án còn làm rõ được sự biến đổi của lễ hội cung đình triều 

Nguyễn dưới tác động của nhiều yếu tố khách quan, chủ quan trong giai đoạn 1885 

- 1945. Từ đó, đánh giá tính chất cũng như vai trò của lễ hội trong sinh hoạt văn hóa 

cung đình triều Nguyễn, trở thành tác nhân quan trọng có ảnh hưởng chi phối, làm 

nên giá trị bản sắc văn hóa Huế.  

5.3. Đóng góp về tư vấn chính sách 

Kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ cung cấp cho ngành văn hóa, du lịch 

và các cơ quan nhà nước hữu quan những bài học hữu ích trong việc xây dựng chủ 

trương chính sách, giải pháp phù hợp trong vấn đề quản lý và nghiên cứu phục hồi, 

phát huy giá trị của lễ hội, đặc biệt là lễ hội cung đình Huế. Từ đó, luận án cũng 

đồng thời mang tính gợi mở cho nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tiếp theo khi 

nghiên cứu về lễ hội cung đình triều Nguyễn. 

Những kết quả nghiên cứu của luận án, trên cơ sở phân tích sự ra đời, vận 

hành và biến đổi của lễ hội cung đình, cả về tư liệu thành văn lẫn kết hợp hài hòa 

với nghiên cứu khảo sát thực địa (môi trường diễn xướng của lễ hội), xem xét trong 

mối quan hệ chi phối bởi quan điểm phục hồi lễ hội cung đình Huế hiện nay. NCS 

cũng đưa ra những luận cứ mới cho việc đề xuất phục dựng lễ hội cung đình triều 

Nguyễn một cách phù hợp, có tính khả thi cao trong bối cảnh đất nước hiện nay. 
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6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần Mở đầu (8 trang), Kết luận (5 trang), Danh mục các công trình 

khoa học liên quan đã công bố (2 trang), Tài liệu tham khảo (6 trang), Phụ lục (169 

trang), nội dung chính của luận án được cấu trúc thành 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu (16 trang).  

Chương 2: Lễ hội cung đình triều Nguyễn giai đoạn 1802-1885 (50 trang). 

Chương 3: Lễ hội cung đình triều Nguyễn giai đoạn 1885-1945 (32 trang). 

Chương 4: Đặc điểm, vai trò và việc bảo tồn lễ hội cung đình triều Nguyễn (31 

trang). 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1.1. Nguồn tài liệu thư tịch 

Nguồn tư liệu chính thống được sử dụng rất nhiều trong luận án là bản gốc Châu 

bản và các bộ sử, chí, điển chế của Quốc sử quán và Nội các triều Nguyễn biên soạn. 

Ngoài việc kế thừa từ công trình Mục lục Châu bản triều Nguyễn [10], những nội dung 

liên quan đến lễ hội cung đình triều Nguyễn trong Châu bản được NCS sử dụng và đối 

chiếu với bản dịch của Lý Kim Hoa [27]. Những tài liệu Châu bản có nội dung đặc biệt 

quan trọng đối với luận án, NCS khai thác trực tiếp bản chữ Hán tại Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia I (Hà Nội). Bên cạnh đó, NCS đã tiếp cận nguồn tư liệu quý hiếm tại Viện 

Nghiên cứu Hán Nôm, tiêu biểu như:  

- Bản triều nhạc chương tập 本朝樂章集 [86], gồm 43 bản nhạc và bài hát của triều 

đình nhà Nguyễn dùng vào các dịp khánh tiết, yến tiệc trong cung đình, như nhạc 

chương tấu vào ngày tết Nguyên đán, vào dịp lễ mừng thọ...  

- Quốc triều yếu điển 國朝要典 [93], là văn bản ghi chép lại những điển lệ quan 

trọng của triều Nguyễn, từ năm Gia Long nguyên niên (1802) đến năm Tự Đức thứ 20 

(1867). Những điển lệ thuộc lĩnh vực của bộ Lễ bao gồm Triều hội điển lễ - Bài liệt - 

Đăng quang điển lễ - Tấn tôn điển lễ - Sách lập Hoàng hậu - Sách lập Hoàng thái tử - 

Quan phục (Hoàng đế quan phục + Hoàng thái tử quan phục + Thân biền quan phục + 

Nhân dân quan phục) - Thụ thời ban sóc - Thụ lịch lễ - Trực tỉnh nghênh xuân - Canh 

tịch điển lễ - Nam giao đại lễ - Lễ lệ chi cấp - Đảo vũ kỳ thời...  

Điểm tích cực của điển lệ triều Nguyễn với tư cách là công cụ quản lý nhà nước thể 

hiện ở chỗ đã định nên điển chế, góp phần bình ổn xã hội, làm hài hòa mọi mối quan hệ 

xã hội, nhờ đó mà trong một thời gian dài, đất nước thịnh vượng, trở thành một quốc gia 

hùng mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn có những điển lệ không phù hợp, bảo thủ, hà 

khắc, dẫn tới hệ quả nghiêm trọng, trở thành nguyên nhân làm cho xã hội thời Nguyễn 

ngày càng bất ổn... Qua Quốc triều yếu điển, giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quát về 

hệ thống điển lệ quan trọng của triều Nguyễn giai đoạn đầu (1802-1867) để từ đó phác 

thảo nên được tình hình xã hội đương thời.  

- Biền lệ danh biên 駢儷名編 [88], viết về biểu, khải, tấu, chiếu, dụ, sắc, cáo, kí, bi, 

châm, thơ, ca, sớ, văn tế, câu đối... của các tác giả Việt Nam triều Lê, triều Nguyễn và 

của các triều đại Trung Hoa (từ triều Đường đến Minh, Thanh), với nhiều nội dung: 
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Nhạc chương, ca khúc biểu diễn nơi cung điện, khi có dịp vui - Sớ, văn tế cúng Phật, 

Thần, tế tướng sĩ chết trận, tế Lê Quí Đôn...  

- Bộ văn sao lục 部文抄錄 [89], gồm các công văn của bộ Lễ quy định chế độ tang 

phục của cả nước vào dịp tang lễ của vua Tự Đức, Chiếu lên ngôi của vua Hàm Nghi, Quy 

định về ngạch tú tài của khoa thi Hương, Quy định về việc tế lễ, vị thứ chốn hương thôn.  

- NCS còn tiếp cận khai thác tác phẩm Chiếu biểu nghi thức 詔表儀式[90], trong 

đó luận bàn về các vấn đề như thay đổi quy chế mũ áo... 

- Để ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế, vua Gia Long cho ra đời Hoàng 

Việt luật lệ [63:tr.406], trong đó có Lễ luật quy định về ngoại giao và nghi lễ cung đình, 

với những quy định thưởng phạt nghiêm minh. Tất cả còn được bổ sung đầy đủ trong 

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (Chính biên [41], và Tục biên [59]), hay Đại Nam 

điển lệ toát yếu [22]... 

Thuận lợi lớn cho chúng tôi là kế thừa nhiều bộ sách của triều Nguyễn được phiên 

dịch, ấn hành rộng rãi, như Đại Nam thực lục (Tiền biên và Chính biên) [50], Khâm định 

Việt sử thông giám cương mục [52], Đại Nam nhất thống chí [51]... đề cập đến mọi mặt 

đời sống chính trị xã hội Việt Nam hồi đầu thế kỷ XIX, hay Minh Mệnh chính yếu [53]; 

Đại Nam thực lục Phụ biên (Đệ lục kỷ [55] và Đệ thất kỷ [56], cung cấp nhiều lệ định và 

sự thay đổi về trật tự lễ nghi trong những năm 1889-1922. Đáng chú ý là Đồng Khánh - 

Khải Định chính yếu [57], và nhất là tác phẩm Le Dragon d’Annam (Rồng An Nam) 

[14]... là nguồn tư liệu quí đề cập đến những vấn đề liên quan đến lễ nghi, lễ hội cung 

đình triều Nguyễn giai đoạn 1885-1945, khi nền chính trị bị người Pháp chi phối. 

Đó là nguồn tư liệu chính thống có giá trị mà luận án đã triệt để khai thác, có sự so 

sánh, đối chiếu giữa nguồn tài liệu này với các nguồn tài liệu điền dã, để tránh nhìn nhận 

cực đoan một chiều. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để chúng tôi đối chiếu, thẩm định lại 

tính chính xác của các nguồn tư liệu. 

1.1.2. Nguồn tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được lưu trữ tại Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia IV 

Đây là nguồn tài liệu đặc biệt, khá phong phú, bao gồm hơn 34.600 bản khắc gỗ 

của hàng chục tác phẩm Hán Nôm cổ thuộc nhiều thể loại lịch sử, địa chí, thơ văn… của 

triều Nguyễn và cả trước triều Nguyễn, được lưu giữ cho đến ngày nay. NCS đi sâu khai 

thác, có thể thấy nội dung của tài liệu Mộc bản rất phong phú và đa dạng, phản ánh các 

lĩnh vực lịch sử, địa lý, chính trị - xã hội, quân sự, pháp chế, văn hóa - giáo dục, tôn giáo 

- tư tưởng - triết học, văn thơ, ngôn ngữ - văn tự,… từ thời Hùng Vương dựng nước cho 

đến triều Nguyễn.  
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1.1.3. Nguồn tài liệu thơ văn khắc trên các kiến trúc cung đình Huế 

Trong việc nghiên cứu về các lễ hội cung đình triều Nguyễn, ngoài việc khai thác 

các nguồn tư liệu chính sử, NCS cũng đã tiếp cận được nhiều tác phẩm thơ văn của 

hoàng đế Minh Mạng, Thiệu Trị,... được khắc trực tiếp trên kiến trúc cung đình Huế, cụ 

thể là trên liên ba, đố bản các công trình Triệu Miếu, Thế Miếu, lăng Minh Mạng, lăng 

Thiệu Trị, lăng Dục Đức... Nguồn tư liệu này có nội dung đề cao các vị thần linh, ca ngợi 

sự che chở của thần linh thông qua lễ hội và công lao của hoàng đế, ghi chép nhạc lễ, các 

nghi thức cầu đảo và các nghi lễ khuyến nông... Tất cả đã phản ánh nhiều nội dung về 

nghi lễ tế hưởng, được thể hiện trên thơ, văn, mà các loại hình tư liệu khác không đề cập, 

nên đó là những tư liệu gốc, có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu lễ hội cung đình. Ngày 

19/5/2016, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, đã được UNESCO công nhận là Di 

sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, lại 

càng khẳng định giá trị đặc biệt và độc đáo của nguồn tư liệu này. 

1.1.4. Nguồn tài liệu tiếng Pháp 

Trong quá trình khảo sát tư liệu, NCS đặc biệt quan tâm đến nguồn tư liệu tiếng 

Pháp, nhất là qua các nguồn tài liệu dưới dạng hồi ức, du ký và các chuyên khảo được 

thực hiện công phu, đăng tải trên các tập san uy tín hồi đầu thế kỷ XX. Trước tiên, phải 

kể đến công trình Souvenir de Hué (Hồi ức Huế) của Michel Đức Chaigneau, mô tả khá 

kỹ đời sống lễ nghi cung đình Huế thời Gia Long cho đến đầu thời vua Minh Mạng. Qua 

đó, giúp NCS có thêm cứ liệu, góc nhìn mới về nghi lễ cung đình Huế trong mối quan hệ 

đồng đại, lịch đại [45].  

Tương tự hồi ký của Docteur Hocquard năm 1886, tác phẩm Une campagne Au 

Tonkin đã cung cấp nhiều chi tiết xung quanh chuyến du xuân của vua Đồng Khánh và 

nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của lễ du xuân vào năm 1886 [83]. 

Luận án kế thừa nguồn tài liệu quí giá được đăng tải trên Bulletin des Amis du 

Vieux Hué (Tập san của Hội Đô thành hiếu cổ - BAVH), La revue indochinoise (Tạp chí 

Đông Dương)... Đáng lưu ý là các tác giả L.Cadière, R.Orband, H.Coserat đã có những 

bài khảo cứu công phu, trên nhiều khía cạnh về lễ hội cung đình, nhất là với sự mô tả kỹ 

lưỡng về nghi thức, phẩm vật, trai giới, diễn trình các lễ hội, sơ đồ lễ tế Giao... Đặc biệt 

là ở đó, còn có những ghi chép kỹ lưỡng về trang phục của vua, quan, ở những vị trí, thời 

điểm cụ thể, để nhấn mạnh điển chế, tính thiêng và lòng trung quân qua nghi lễ, hay 

H.Délétie (1916) đi sâu giới thiệu về nghi thức lên đồng qua lễ rước sắc thần Thiên Y A 

Na ở điện Huệ Nam [13:tr.131-158], cho đến cả những lễ hội, lễ tết của cư dân vùng Huế 

theo thời gian như khảo cứu của R.Orband năm 1916 [42:tr.193-203], bài viết rất sinh 
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động về quan niệm trời đất trong lễ tế Giao của P.Boudet năm 1942... Điều đáng ghi 

nhận là những người Pháp, tiêu biểu như R.Orband, đã dày công sưu tầm, nghiên cứu về 

lễ hội một cách cụ thể và họ là người đầu tiên ghi chép công phu, mô tả kỹ lưỡng về 

các nghi lễ, đặc biệt là nghi lễ tế Giao được lưu tâm quan sát, mô tả chi tiết trên 

nhiều khía cạnh.  

1.1.5. Nguồn tài liệu tiếng Anh 

Tác phẩm Religion and Ritual in the Royal Courts of Đại Việt [80] (Tôn giáo và 

nghi lễ của cung đình Đại Việt) của John K. Whitmore viết về Việt Nam về nhìn nhận 

mối quan hệ giữa tôn giáo và nghi lễ trong cung đình qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê, 

Mạc, Trịnh, Nguyễn. Qua đó giúp NCS nắm bắt được các vấn đề quan hệ giữa tôn giáo 

và nghi lễ. Bất kỳ tôn giáo nào muốn tồn tại phải có những hành vi thờ cúng và hành vi 

này liên quan đến niềm tin, giáo lý và được thực hiện bởi các chức sắc, những người làm 

nghi lễ tôn giáo chuyên nghiệp hoặc tự thực hiện dưới sự chỉ dẫn của một nguyên lý và 

nội dung nhất định. Hành vi thờ cúng có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc dưới hình 

thức cộng đồng. Những hành vi tôn giáo đó thường được gọi là nghi lễ hay lễ thức. Nghi 

lễ là mối quan hệ của các thực thể ở thế giới bên kia với cuộc sống trần gian của cộng 

đồng và cá nhân, nó làm cho nội dung giáo lý tôn giáo trở nên sống động, phổ quát qua 

thực hành hành vi tôn giáo. Đối với các tôn giáo, việc thực hiện nghi lễ có tác dụng dẫn 

con người đến với các đối tượng mà họ thờ cúng, ngược với nội dung tôn giáo là dẫn thế 

giới siêu linh đến với con người. Yêu cầu của nghi lễ là nhằm thỏa mãn một yêu cầu phi 

trần tục và giúp họ có một đảm bảo an toàn trong cuộc sống đạo cũng như đời. Những 

biểu hiện cụ thể của nghi lễ được thể hiện qua những hành vi khác nhau. Lễ hội là hoạt 

động quan trọng trong đời sống tôn giáo. Có thể nói rằng nếu không có thờ cúng, không 

có lễ hội thì không có tôn giáo. Lễ hội trước hết là sự lặp đi lặp lại trong cộng đồng nhằm 

khơi dậy niềm tin, gợi lên cho từng cá nhân thấy rằng mình thuộc về một cộng đồng tôn 

giáo hay một xã hội nhất định. Lễ hội làm cho con người thấy rằng mình không lẻ loi, 

thấy mình được sự đùm bọc và che chở của cộng đồng. Lễ hội có khi còn gắn với hành 

hương. Không một tôn giáo nào lại không có một vài nơi thiêng mà các tín đồ muốn 

được đến đó, chí ít là một lần trong đời. Có thể coi đây là một hình thức tổng hợp hoàn 

thiện nhất của hành vi tôn giáo. 

Đặc biệt trong tác phẩm Viet Nam and the Chinese Model, A Comparative Study 

of Vietnamese and Chinese Governmemt in the First Half of the Nineteenth Century 

(Việt Nam và mô hình của Trung Hoa: một nghiên cứu đối sánh về chính quyền Việt 

Nam và Trung Quốc vào nửa đầu thế kỷ thứ 19, nguyên bản tiếng Anh, năm 1971), tác 
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giả Alexander Barton Woodside cho rằng ở Việt Nam, hình thức trung ương tập quyền 

của tư tưởng “Thiên tử” Trung Quốc được kết hợp với vai trò của thủ lĩnh làng xã trong 

truyền thống bản đại và vì thế, “một vị vua Việt Nam thành công, như một thủ lĩnh tối 

cao của làng xã, có thể yêu cầu thần linh trợ giúp một cách oai phong hơn mà những vị 

vua Trung Quốc không thể làm được [83]. Qua nghiên cứu NCS đã minh chứng được 

rằng tính chủ động trong việc vận dụng tư tưởng Nho giáo vào trong các lễ hội cung 

đình, từ quá trình hình thành lễ hội cho đến nghi thức thực hành trong từng nghi lễ. Điều 

này đã làm nên đặc trưng riêng của lễ hội cung đình Việt Nam và khẳng định bản sắc văn 

hóa cung đình Huế. 

1.1.6. Nguồn tài liệu là các công trình nghiên cứu khoa học 

Ngoài ra, NCS còn tham khảo nhiều bài viết đăng trên Tập san Văn Sử Địa [46], đề 

cập đến các đối tượng liên quan đến đề tài và mô tả một số lễ hội cung đình triều 

Nguyễn, dù rằng các công trình này chỉ mới đề cập đến các cứ liệu lịch sử ở một thời 

điểm nhất định, chưa đi sâu nghiên cứu sự hình thành, phát triển và biến đổi của lễ hội 

cung đình ở Huế dưới triều đại nhà Nguyễn (1802-1945) [46]. 

Tác giả Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề đã có công trình nghiên cứu công phu, 

chi tiết về các lễ hội cung đình trong lịch sử Việt Nam, từ thời kỳ trước Nguyễn cho đến 

thời Nguyễn [19]. Bên cạnh đó, luận án cũng kế thừa kết quả từ các công trình nghiên 

cứu trực tiếp và gián tiếp về nghi lễ đại tự của triều Nguyễn như về Sự tích đàn Nam 

Giao và các cuộc lễ tế Giao tại Huế của tác giả Lê Văn Phước từ năm 1973 [44], Lễ tế 

Nam Giao triều Nguyễn tại Huế của Đặng Đức Diệu Hạnh năm 2003 [26] và Các đàn 

miếu đại tự triều Nguyễn ở Huế (1802-1945): Sự hình thành và nghi thức tế tự của 

Huỳnh Thị Anh Vân năm 2016 [75]... Ngoài ra, NCS cũng tham khảo các bài nghiên cứu 

được công bố tại các hội thảo khoa học hay đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín 

như Nghiên cứu Lịch sử, Huế Xưa và Nay, Nghiên cứu và Phát triển, Di sản Văn hóa... 

1.1.7. Nguồn tài liệu internet và hồ sơ di sản tư liệu  

Trong quá trình thực hiện đề tài, NCS chú trọng tới nguồn tài liệu thu thập được từ 

khảo sát thực địa, kế thừa nguồn tư liệu khảo cổ học ở các di tích có liên quan đến luận 

án, như điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, cửa Ngọ Môn, đàn Nam Giao, đàn Xã Tắc, các 

miếu thờ của triều Nguyễn, đàn Sơn Xuyên, miếu Đô Thành Hoàng, lăng Gia Long, lăng 

Minh Mạng, lăng Thiệu Trị... Nhờ đó, có thể bổ sung vào nguồn tư liệu viết để làm rõ sự 

hình thành và biến đổi của lễ hội cung đình triều Nguyễn, bởi các di tích chính là môi 

trường diễn xướng nguyên thủy của các lễ hội cung đình. Bên cạnh đó, nguồn internet đã 
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cung cấp cho NCS một phần số lượng tài liệu viết và ảnh tư liệu liên quan đến đề tài của 

luận án. 

Thông tin trong hồ sơ di sản tư liệu [104] đã phần nào cung cấp một số nội dung 

liên quan đến nghi lễ tế tự ở các lăng tẩm và miếu thờ, qua đó giúp cho NCS có thêm 

nguồn tư liệu để làm rõ nghi thức của lễ hội và ý nghĩa của các lễ tế thể hiện qua nội 

dung thơ văn. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Các công trình nghiên cứu trước năm 1945 

Có thể coi Souvenir de Hué (Hồi ức Huế) của Michel Đức Chaigneau là công trình 

sớm đề cập, mô tả khá kỹ đời sống lễ nghi cung đình Huế dưới triều đại Gia Long và 

Minh Mạng, đặc biệt là những nghi lễ cung đình nổi bật đương thời như nghi lễ Đại 

triều, Thường triều, tế Giao, tế Xã Tắc, lễ mừng năm mới trên sông Hương... Nhờ đó, tác 

giả luận án có thêm tư liệu để đối sánh [45]. 

Trong giai đoạn đầu thế kỷ XX (chủ yếu từ thời vua Duy Tân đến Bảo Đại, 1907-

1945) đã có một số học giả nghiên cứu về lịch sử văn hóa thời Nguyễn trong đó có đề 

cập đến lễ hội cung đình, tiêu biểu là các bài viết đăng tải trên Tạp chí BAVH. Tuy nhiên, 

phần lớn các bài viết chỉ dừng lại ở mức độ khảo cứu các nguồn tư liệu, trình bày nặng 

về mô tả sự kiện, chưa đưa ra những đánh giá về số lượng, tính chất, ý nghĩa của các lễ 

hội. Hơn nữa, các nghiên cứu đó cũng chỉ tập trung vào một số lễ Đại tự như lễ tế Giao. 

Lễ tế Giao được nhiều tác giả mô tả ở nhiều khía cạnh khác nhau, vào nhiều thời điểm 

khác nhau theo diễn trình lịch sử triều Nguyễn, nổi bật với các bài viết như “Documents 

historiques sur le Nam Giao” (Tư liệu lịch sử về lễ tế Nam Giao) của L.Cadière, 

“Enumération des temples et lieu de culte de Hue” (Liệt kê đền miếu và các nơi thờ tự ở 

Huế) của A.Sallet và Nguyễn Đình Hòe (BAVH, số 1/1914); “Le Vieux Hué d’après Duc 

Chaigneau: Le Nam Giao” (Huế xưa theo Đức Chaigneau: Nam Giao), “Note sur les 

pins du Nam Giao” (Ghi chú về những cây thông ở Nam Giao) và loạt bài về Nam Giao 

với “Le sacrifice du Nam Giao” (Lễ tế Nam Giao) của R.Orband và L.Cadière; 

“Préliminaires et préparatifs” (Việc chuẩn bị) của R.Orband; “Le cortège” (Ngự đạo) của 

L.Cadière; “Le riruel du Sacrifice” (Nghi lễ Hiến tế) của L.Cadière; “L’invocation ou 

prière” (Chúc văn) của R.Orband; “Officiants et ministres” (Chánh tế, bồi tế và trợ tế) 

của R.Orband; “Defestail des offrandes et des objets de culte” (Tế phẩm) của R.Orband 

(BAVH, số 2/1915), 

Cũng đề cập tới nghi lễ tế Giao, phải kể đến bài viết “Bàn về tế Giao” của Chương 

Dân [12] và “Mấy lời bàn về sự thờ trời lễ Giao ở nước Nam ta” của Nguyễn Cư [11] 
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trên Tạp chí Nam Phong, tập trung mô tả nghi lễ tế Giao thời các vua đầu triều Nguyễn 

từ vua Gia Long đến vua Tự Đức. Đáng tiếc là ở đây, các tác giả chưa chú trọng phân 

tích, đối chiếu đến những thay đổi của nghi lễ dưới ảnh hưởng của bối cảnh chính trị xã 

hội đương thời.  

Đến năm 1942, trên Tạp chí Đông Dương số 83, có một số bài viết về Nam Giao 

như “Le Nam Giao” của P.Boudet, “Le Nam Giao” của Nguyễn Khoa Toàn, “Le Nam 

Giao - Sacrifice au ciel et à la terre” (Lễ Nam Giao - Tế trời và đất) của P.Boudet ghi 

chép chi tiết lễ tế Giao ngày 29/3/1942. Qua đó, có thể thấy tác giả đã mô tả lại lễ tế Giao 

năm 1942 và có một số chi tiết thay đổi về thời gian tế lễ, tế phẩm, đoàn ngự đạo… Dù 

hoàn cảnh kinh tế, chính trị của đất nước gặp nhiều khó khăn, xáo trộn, nhưng các nghi lễ 

vẫn được thực hiện theo điển chế của triều đình. 

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đã tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh khác nhau 

của nghi lễ tế Giao từ việc chuẩn bị lễ tế, trai giới, phẩm vật, nghi thức, diễn biến lễ tế, sơ 

đồ đàn tế..., giúp NCS tiếp cận và hiểu kỹ hơn về lễ tế Giao. Tuy nhiên, các tác giả cũng 

chưa lý giải rõ vai trò của đế quyền và triết lý được thể hiện trong nghi lễ và phân tích 

những tác động của bối cảnh xã hội làm biến đổi lễ hội; chỉ cung cấp thông tin sơ lược 

mà chưa chú trọng phân tích, đánh giá về vai trò và ý nghĩa của chúng đối với triều 

Nguyễn nhìn từ góc độ chính trị, xã hội và văn hóa. Hầu hết các bài viết chỉ tập trung nói 

về đàn Nam Giao và lễ tế Giao chứ không nghiên cứu riêng về các lễ tiết triều Nguyễn.  

Ở khía cạnh khác, một số tác giả người Pháp còn khảo cứu về nghi lễ Đại triều, tiêu 

biểu như “Les grands Lais à la Cour d’Annam” (Lễ Đại triều ở triều đình Việt Nam) của 

E.Gras; và “Les grands Lais” (Lễ Đại triều) của Jacques Altar, trên BAVH, số 2/1915. 

Các tác giả mô tả một cách chi tiết về lễ Đại triều và phác họa nên không gian nghi lễ 

trang nghiêm chốn triều nghi. Điểm đáng tiếc là bài viết chỉ dừng lại ở việc mô tả nghi lễ 

Đại triều mà chưa nhấn mạnh quan điểm về triết lý Nho giáo thể hiện trong nghi lễ. Mặc 

dù vậy, đây vẫn là nguồn thông tin giúp NCS tiếp cận và hiểu rõ hơn khung cảnh một 

nghi lễ quan trọng thời Nguyễn. 

Về các nghi lễ khác, có thể kể đến bài viết “Le sacrifice au Drapeau” (Lễ tế Đạo 

kỳ) của Đặng Ngọc Oánh (BAVH, số 4/1915), tập trung mô tả chi tiết, làm rõ nguồn gốc 

cũng như nêu bật lên được ý nghĩa của lễ tế Đạo kỳ. Ông cũng là tác giả của bài viết về 

lễ tức vị của hoàng đế Khải Định “L’intronisation de l’Empereur”, càng làm nổi bật diễn 

trình và ý nghĩa của nghi lễ thông qua quá trình đối sánh với lễ tức vị của vua Hàm Nghi 

“L’intronisation du roi Hàm Nghi” của H.LE Marchant de Trigon, hay Lễ Đại triều nghi 
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“La grande cérémonie de cour dite Dai Trieu Nghi” của SE. Le Ministre de Rites và Lê 

Bính (BAVH, Số 2/1917). 

Đề cập rộng hơn về lễ hội Huế, cần chú ý đến bài viết “Les fêstes à Hué” (Lễ hội ở 

Huế) của R.Orband (BAVH, số 2/1916), hay Vân Thạch giới thiệu “Lễ Nghênh xuân” và 

Tiên Đàm với vấn đề “Tục thờ cúng tổ tiên" (Tạp chí Tri Tân, số 34/1942). Qua đó, có 

thể giúp phác thảo nên tổng thể văn hóa truyền thống Việt Nam nhìn từ những biểu hiện 

lễ nghi có tính chất đặc trưng, xuyên suốt nhất. 

Nhìn chung, trong giai đoạn trước năm 1945, đã có nhiều học giả, nhất là người 

Pháp, quan tâm tìm hiểu về lễ hội, với nhiều bài viết về các khía cạnh khác nhau của một 

số lễ hội cung đình triều Nguyễn. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ mô tả các 

sự kiện trong diễn trình lễ hội, đặc biệt là nghi lễ tế Giao, mà thiếu hẳn những công trình 

đi sâu khảo sát về lễ hội cung đình triều Nguyễn, nhất là ngoài việc mô tả, còn chưa đi 

sâu nghiên cứu quá trình hình thành và biến đổi của lễ hội cung đình để khái quát nên 

nguyên nhân, tính chất, đặc điểm, giá trị đặc trưng trong từng bối cảnh lịch sử xã hội 

tương ứng, trong mối quan hệ tác động qua lại, nhiều chiều của tổng thể các yếu tố kinh 

tế, chính trị, xã hội. Từ đó, dẫn đến sự biến đổi của một số lễ hội cung đình truyền thống và 

hình thành nên một số lễ hội cung đình mới, cả về qui mô, thời gian, tính chất, đặc điểm... 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu từ năm 1945 đến trước năm 1975 

Trong giai đoạn này, có nhiều tác giả nghiên cứu về lễ hội hơn, nhất là ở miền 

Nam, tập trung vào các lễ hội lớn, thuộc hàng đại tự như lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc. Đáng 

chú ý là các bài viết về “Đám rước Thần Nông” (Bửu Kế, Tạp chí Bách Khoa, số 

98/1961) và bài “Nhìn qua các nghi lễ triều đình Huế” (Bửu Kế, Tạp chí Bách Khoa, số 

5/1967). Cũng với cái nhìn tương tự, tác giả Phan Khoang đề cập đến “Lễ tiến xuân, 

nghênh xuân dưới triều Nguyễn” (Tập san Văn Sử Địa, tập 5/1967), hay Nguyễn Đổng 

Chi xem xét “Một số tục cổ và trò chơi của người Việt Nam trong tết Nguyên đán và 

Mùa xuân” (Tập san Văn Sử Địa, số 37/1958). Trong Việt sử tân biên Phạm Văn Sơn 

năm 1952 -1969, viết về lịch sử nhà Nguyễn trong bối cảnh đất nước đương thời khá đầy 

đủ, nhất là chú trọng phân tích những điều kiện khách quan tác động trực tiếp đến tình 

hình xã hội, đặc biệt là nghi lễ cung đình Huế [62]. Qui mô và cụ thể hơn, phải kể đến 

công trình Những đại lễ và vũ khúc vua chúa triều Nguyễn của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ 

Trọng Huề năm 1992 [19], nghiên cứu nghiêm túc và bài bản về lễ hội cung đình Việt 

Nam khi khảo cứu và giới thiệu 36 đại lễ từng được tổ chức dưới các triều Lý - Trần - Lê 

- Tây Sơn - Nguyễn và 11 vũ khúc cung đình, chủ yếu là vũ khúc cung đình thời 

Nguyễn. Điểm đáng tiếc là các số liệu, tư liệu, sự kiện... được sử dụng trong sách không 
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trích dẫn xuất xứ rõ ràng, nên làm ảnh hưởng đến giá trị khoa học và độ tin cậy của công 

trình. 

Kế thừa nhiều tư liệu về lễ tế Giao, tiểu luận cao học Sử về Sự tích đàn Nam Giao 

và các cuộc lễ tế Giao tại Huế của Lê Văn Phước năm 1973 đã giải quyết được vấn đề 

nguồn gốc, nghi thức tế Giao ở Huế, dù rằng tác giả chưa đi sâu phân tích, làm sáng tỏ 

được sự thay đổi qua các giai đoạn lịch sử.  

Ngoài ra, trên các ấn phẩm của các nhà sách Khai Trí, Tự Do, Tân Việt... cũng có 

đăng một số bài viết liên quan đến lễ hội cung đình Nguyễn nhưng chỉ dừng lại việc mô 

tả chung chung các sự kiện lễ hội mà ít đi sâu tìm hiểu rõ sự ra đời và phát triển của lễ hội.  

Có thể thấy giai đoạn này có nhiều kết quả nghiên cứu nổi bật nhưng ở đây, các 

nghiên cứu mới chỉ đi sâu vào hồi ký, mô tả sự kiện diễn ra chung chung mà chưa có 

công trình nào đi sâu vào đánh giá phân tích bối cảnh lịch sử ra đời các lễ hội cung đình, 

tác động kinh tế chính trị xã hội đương thời, quá trình tiếp nối của các lễ hội và sự xuất 

hiện các lễ hội mới chốn cung đình triều Nguyễn.  

1.2.3. Các công trình nghiên cứu từ năm 1975 đến nay 

Trong những năm 1970 -1980, hầu như vấn đề nghiên cứu về lễ hội cung đình thời 

Nguyễn ít được quan tâm, do nền kinh tế, chính trị bước đầu ổn định, cả nước phải đối 

mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc đánh giá triều Nguyễn trên các khía cạnh 

kinh tế, chính trị, xã hội phong tục còn nặng nề, phiến diện và thiếu khách quan, nên 

cũng có những hạn chế nhất định. Trong giai đoạn này, nhiều nhiệm vụ chính trị tư 

tưởng được đặt ra trên lĩnh vực văn hóa nhằm “chặn đứng và bài trừ các biểu hiện tiêu 

cực” [16; tr.51]. Từ đó, nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng trong dân gian cũng bị đình 

trệ, như “việc gỡ bỏ các am miếu thờ tự trong dân gian vùng Huế diễn ra vào năm 1985” 

[77]. Cho nên trong tình hình đó, việc nghiên cứu về văn hóa thời Nguyễn nói chung và 

lễ hội cung đình triều Nguyễn nói riêng hầu như không được quan tâm là điều dễ hiểu. 

Sau khi đất nước đổi mới, việc đánh giá về triều Nguyễn cùng di sản văn hóa vật 

thể, phi vật thể của triều đại này để lại đã dần dần trở nên cởi mở và khách quan hơn, đặc 

biệt là sau khi Quần thể di tích cố đô Huế - di sản văn hóa đầu tiên của Việt Nam được 

UNESCO công nhận là Di sản thế giới (12/1993). Các hội nghị, hội thảo khoa học về 

triều Nguyễn, về thời Nguyễn được tổ chức liên tục, các công trình nghiên cứu và sử liệu 

về triều Nguyễn được công bố ngày càng nhiều hơn, như Khâm định Đại Nam hội điển 

sự lệ (15 tập, Nxb Thuận Hóa, 1993), Nguyễn Phúc tộc thế phả (Nxb Thuận Hóa, 1995), 

Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn (Nxb Thuận Hóa, 1999)... 
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Liên quan trực tiếp đến lễ hội cung đình triều Nguyễn, có công trình Lễ hội cung 

đình triều Nguyễn của tác giả Duy Từ (đầu năm 2000), ghi chép lại để giới thiệu sơ lược 

về một số nghi lễ của triều Nguyễn ở kinh đô Huế. Cũng từ thời điểm này, tỉnh Thừa 

Thiên Huế phối hợp với nhiều nhà nghiên cứu đầu tư tìm hiểu, phỏng vấn nhân chứng và 

kết hợp khảo cứu tư liệu để tiến tới phục dựng các lễ hội cung đình nhân dịp Festival 

Huế nhằm quảng bá văn hóa Huế cũng như văn hóa cung đình Việt Nam đến với bạn bè 

quốc tế. Nhờ đó, nhiều lễ hội cung đình được nghiên cứu phục dựng, tái hiện trong các 

kỳ Festival Huế, tiêu biểu là Lễ tế Giao hai năm tổ chức một lần, Lễ tế Xã Tắc đã đưa 

vào tổ chức thường niên vào mùa xuân và các hoạt động này đã dần dần đi vào đời sống 

người dân. Đồng thời, một số hồ sơ lễ hội cung đình đã được nghiên cứu, xử lý tư liệu và 

hoàn thiện dần. Các kịch bản lễ tế Giao, Xã Tắc đã được hoàn chỉnh, đăng ký bản quyền 

tác giả và được phục dựng lại theo định kỳ. Trên các tạp chí như Nghiên cứu Lịch sử, 

Nghiên cứu và Phát triển, Huế Xưa và Nay cũng có nhiều bài viết giới thiệu các lễ hội, 

mang tính mô tả từng khía cạnh của mỗi loại hình lễ hội. Xét về tổng thể thì bài viết “Lễ 

hội ở Huế thời Nguyễn” của tác giả Lê Văn Thuyên [67; tr.86] đã nêu ra một số nét tiêu 

biểu, phân tích, đánh giá tính chất, giá trị đặc trưng của một số nghi lễ triều đình, lễ hội 

cung đình nhà Nguyễn. Tác giả Nguyễn Văn Đăng khi giới thiệu “Vài nét về lễ tết trong 

cung Nguyễn” [18; tr.19] đã phác thảo một vài lễ hội mùa xuân dưới triều Nguyễn, 

nhưng chưa đi sâu vào phân tích khía cạnh nhân văn hay nghi thức của các lễ hội mùa 

xuân. 

Năm 2001, tác giả Phan Thanh Hải công bố bài viết “Đàn Nam Giao Huế và Thiên 

Đàn Bắc Kinh” (Tạp chí Kiến trúc, số 2, tr.54-57), khẳng định đặc trưng nghi lễ tế Giao 

của triều Nguyễn trong đối sánh với nghi lễ tế Giao ở Thiên Đàn Bắc Kinh, làm nổi bật 

được nguồn gốc của nghi lễ tế Giao ở Huế và nét tương đồng. Đề cập đến nghi lễ “Đảo 

vũ dưới triều Nguyễn - những khía cạnh nhân văn” [68; tr.94], Nguyễn Quang Trung 

Tiến đã giải thích thuyết phục nguyên nhân cầu “Đảo vũ” và đánh giá nghi lễ trên nhiều 

khía cạnh giá trị nhân văn. 

Tác phẩm Dấu ấn Nguyễn trong văn hóa Phú Xuân của Phan Thanh Hải là tập hợp 

nhiều bài khảo cứu về triều Nguyễn và văn hóa Huế, trong đó có những bài viết liên 

quan trực tiếp đến đề tài với nhiều thông tin có giá trị. Với kết quả khảo sát thực tế tại 

Trung Hoa, tác giả là người đầu tiên đưa ra những nhận xét so sánh giữa đàn tế Trời thời 

Minh - Thanh ở Bắc Kinh và đàn tế của triều Nguyễn ở Huế. Theo đó, Thiên Đàn của 

Bắc Kinh nằm bên trong Kinh đô còn đàn Nam Giao của Huế nằm ở bên ngoài Kinh 

thành. Ở Bắc Kinh, Thái Miếu và đàn Xã Tắc nằm đối xứng nhau ở bên trong Hoàng 
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thành, theo nguyên tắc “tả tổ, hữu xã". Còn ở Huế, tại vị trí tương tự hoàn toàn là nơi thờ 

tổ, đàn Xã Tắc nằm ở bên ngoài Hoàng thành. Thiên Đàn Bắc Kinh là một trong 4 đàn tế 

(Thiên - Địa - Nhật - Nguyệt Đàn) thời Minh - Thanh, được xây dựng ở phía đông nam, 

bên trong Kinh thành, có hai phần Nội đàn và Ngoại đàn với 3 kiến trúc chính: điện Kỳ 

Niên (nơi các hoàng đế cúng thần ngũ cốc), điện Hoàng Khung (đặt bài vị của Ngọc 

Hoàng thượng đế) và đàn Viên khâu (nơi tổ chức lễ tế Trời của hoàng đế). Khu vực Trai 

cung của Thiên đàn là một tổng thể kiến trúc khép kín gồm hơn 60 gian, gian chính giữa 

đặt bức tượng vua Càn Long. Đây là công trình khảo cứu đầu tiên có sự so sánh đàn tế 

Trời giữa triều Nguyễn và triều Minh - Thanh. Mô tả về đàn Nam Giao ở Huế với 3 tầng 

(tượng trưng cho Trời, Đất và Con người), tác giả đã có lý khi cho rằng lối kiến trúc 

này“thể hiện mối quan hệ vừa có tính cách biệt tương đối, vừa thống nhất trong mối liên 

kết có tính tuyệt đối”. Theo đó, tế Giao ở Trung Hoa được tổ chức riêng rẽ, trong đó yếu 

tố Trời, Đất và các vị thần linh luôn đóng vai trò quan trọng và bao trùm lên tất cả: 

“Trên thực tế ở Trung Hoa, giai cấp thống trị luôn luôn tìm cách đẩy xa khoảng cách 

giữa thần linh và con người" [25; tr.358]. 

Trong cách nhìn biện chứng giữa di sản văn hóa và phát triển du lịch, bài viết “Lễ 

hội cung đình triều Nguyễn nhìn từ góc độ văn hóa và du lịch ngày nay” của tác giả Phan 

Thuận An (Tạp chí Sông Hương, Số 167/2003) đã giải thích các khái niệm lễ hội và nhìn 

nhận lễ hội dưới góc độ du lịch hiện nay về mặt lý thuyết, chưa có những phân tích đi sâu 

ý nghĩa giá trị của lễ hội nhằm phục hồi nghi lễ để phục vụ du lịch. Tương tự là luận văn 

thạc sỹ về Một số lễ nghi liên quan đến nông nghiệp dưới triều Nguyễn của Lê Thị An 

Hòa (Đại học Khoa học Huế, 2003) đã giải quyết được nguyên nhân ra đời, các bước 

trong nghi lễ cũng như vai trò của nó trong đời sống nhân dân, quan điểm của triều đình 

đối với các nghi lễ nông nghiệp. Đồng thời qua đó cũng hệ thống được các lễ nghi nông 

nghiệp được hình thành và thực thi một cách bài bản dưới triều Nguyễn. Kế thừa nhiều 

tài liệu đã có, luận văn thạc sĩ Lễ tế Nam Giao triều Nguyễn tại Huế của Đặng Đức Diệu 

Hạnh (Đại học Khoa học Huế, 2003) đã mô tả kỹ lưỡng diễn trình nghi lễ tế Giao và 

bước đầu lý giải được sự biến đổi của lễ tế Giao qua các thời kỳ, để làm cơ sở lý giải ý 

nghĩa triết lý, tính chính danh của hoàng đế trong nghi lễ tế Giao. Điều đó cũng được thể 

hiện rõ nét trong bài viết “Đàn Nam Giao và lễ hội tế Giao” của nhà nghiên cứu Phan 

Thuận An (Tạp chí Huế Xưa và Nay, số 62/2004). 

Nghiên cứu về lễ hội cung đình mùa xuân, tác giả Phan Thanh Hải trong bài viết 

“Kinh đô Huế và các lễ hội mùa xuân” (Thông tin TTBTDT Cố đô Huế, 2009) đã khái 

quát được một số lễ hội mùa xuân và tổng hợp được các đặc điểm nổi bật của lễ hội mùa 
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xuân ở Cố đô Huế. Không chỉ có vậy, tác giả còn đưa ra quan điểm về mối quan hệ tổng 

thể của lễ hội để đi đến kết luận: dù lễ hội cung đình hay dân gian thì thời gian tổ chức 

vẫn tập trung chủ yếu vào mùa xuân. 

Đáng lưu ý là trong cái nhìn đối sánh có tính lịch đại lễ hội cung đình từ Kinh đô 

Thăng Long cho tới Kinh đô Huế, công trình Tìm hiểu lễ hội Hà Nội của tác giả Lê Hồng 

Lý (Nxb Hà Nội, 2010) tập trung nghiên cứu lễ hội trong bối cảnh tự nhiên và xã hội của 

Kinh đô Thăng Long suốt một thời kỳ dài. Tác giả đã xem xét lễ hội trong mối quan hệ 

biện chứng giữa dân gian và cung đình để lựa chọn và tìm hiểu kỹ, kể cả những lễ hội 

mới du nhập vào Hà Nội. Ở đây, đóng góp lớn của tác giả là đã thống kê được những lễ 

nghi và lễ hội cung đình Thăng Long kể từ thời Lý cho đến hết thời Lê, khi không còn 

đóng vai trò kinh đô nữa, để chuyển sứ mệnh kinh đô vào Phú Xuân cho đến năm 1945. 

Quá trình chuyển dịch đó cũng mang luôn di sản lễ hội cung đình vào Huế với quy mô 

lớn hơn, kiện toàn hơn, như lễ tế Giao, đàn Xã Tắc… và từ đó, tác giả lại có sự nghiên 

cứu dấu ấn lễ hội cung đình xưa còn lưu lại tại Hà Nội. Qua đó, công trình đã nêu bật lên 

được hầu hết các lễ hội cung đình đều liên quan đến nhà vua hay triều đình, hoàng gia, 

với sự góp mặt của đông đảo quan lại và dân chúng, mang đến nhiều giá trị đặc trưng nổi 

bật. 

Xem xét vấn đề lễ hội cung đình Huế một cách tổng thể, phải kể đến bài viết “Tổng 

quan về lễ hội cung đình Nguyễn” của tác giả Trần Đức Anh Sơn (Tạp chí Huế Xưa và 

Nay, số 116/2013) khi thống kê được số lượng lễ hội cung đình diễn ra ở Kinh đô Huế và 

qua đó, nêu lên đặc điểm của các lễ hội cung đình Huế, với nhiều thông tin, số liệu và 

luận điểm mà chúng tôi đã kế thừa để tiếp tục triển khai, hoàn thiện trong luận án. Đặc 

biệt là gần đây, luận án tiến sĩ về “Các đàn miếu đại tự triều Nguyễn ở Huế (1802-1945): 

sự hình thành và nghi thức tế tự" của Huỳnh Thị Anh Vân (Đại học Khoa học Huế, 

2016) đã đi sâu nghiên cứu về các đàn miếu và nghi lễ đại tự trong mối liên hệ thống 

nhất về ý nghĩa triết lý và vai trò của nó đối với các triều đại quân chủ ở Việt Nam, đặc 

biệt dưới triều Nguyễn. Ngoài ý nghĩa khoa học, công trình còn mang đậm tính thực tiễn, 

nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa Huế hiện nay, với những đánh giá khách quan và có hệ thống về quá trình hình 

thành và phát triển, nghi thức tế tự theo qui chế đàn miếu đại tự triều Nguyễn tại Huế. 

Nghiên cứu các đàn miếu và nghi thức tế đại tự không chỉ dừng lại ở việc mô tả về lịch 

sử, quy mô kiến trúc hoặc sự kiện mà cần đi sâu phân tích vai trò, ý nghĩa về mặt xã hội 

của các đàn miếu và nghi thức tế đại tự trong những hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội 
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cụ thể. Ở đây, tác giả cũng nêu lên ý kiến hỗ trợ công tác bảo tồn, phục dựng, đáp ứng 

nhu cầu du lịch văn hóa, đặc biệt là văn hóa tâm linh vùng đất Huế.  

Nhìn chung, từ năm 1975 đến nay, vấn đề lễ hội cung đình triều Nguyễn dần dần 

đã được các nhà nghiên cứu quan tâm, đạt được nhiều kết quả trên nhiều khía cạnh, góc 

độ tiếp cận. Tuy nhiên, có thể nhận thấy những kết quả đó vẫn mới dừng lại mô tả hiện 

tượng lễ hội trong từng thời điểm rời rạc, các nhà nghiên cứu chỉ tập trung vào các bài 

viết về một số nghi lễ thuộc lễ Đại tự như lễ tế Giao, tế Xã Tắc, tế Miếu, hay đề cập sơ 

lược đến các lễ hội mùa xuân, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều lễ hội cung đình đã được 

phục dựng, tái hiện trong những năm gần đây. Do vậy mà cho đến nay, đề tài lễ hội cung 

đình triều Nguyễn (từ 1802 đến 1945) vẫn chưa được xem như một đối tượng hoàn chỉnh 

để tìm hiểu, nghiên cứu thấu đáo, nhất là về sự hình thành và biến đổi của nó theo dòng 

chảy của lịch sử.  

Xét một cách tổng thể, nhất là về việc nhìn nhận, đánh giá và quản lý nhà nước thì 

lễ hội cung đình trong một thời gian dài hầu như bị lãng quên. Chính vì vậy mà khi thống 

kê 403 lễ hội trên khắp cả nước của Bùi Thiết (Từ điển hội lễ Việt Nam, Nxb Văn hóa, 

HN, 1993), hay 385 lễ hội của Lê Trung Vũ và Nguyễn Hồng Dương (Lịch lễ hội, Nxb 

VHTT, HN, 1997) thì ở cả hai công trình, đều không đề cập đến những lễ hội cung đình 

đã từng tồn tại trong lịch sử Việt Nam. Hơn nữa, trong thống kê di sản lễ hội ở Việt Nam 

năm 2003 của Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở (thuộc Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thì cả nước có 8.902 lễ hội, với 25 lễ hội du nhập từ nước 

ngoài, 7.005 lễ hội dân gian, 1.399 lễ hội tôn giáo, 409 lễ hội lịch sử cách mạng, 64 lễ hội 

khác, nhưng cũng không đề cập đến lễ hội cung đình [38]. Không chỉ có vậy, nhiều công 

trình nghiên cứu về lễ hội ở Việt Nam đã bỏ qua lễ hội cung đình do không biết, hoặc 

không quan tâm đến sự tồn tại và vai trò của nó trong lịch sử Việt Nam [64]. Ngược lại, 

các tài liệu chính sử để lại cho chúng ta thấy triều Nguyễn rất quan tâm tổ chức các lễ 

Tiết và Tế tự, như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (Chính biên) đã dành 68 quyển 

trong tổng số 263 quyển để bàn về các quy thức, điển chế tổ chức thực hiện nghi lễ, tế tự. 

Chúng tôi thống kê có hơn 100 lễ hội cung đình, không phải đều do triều Nguyễn đặt ra 

mà đó là kết quả của một quá trình kế thừa, tiếp thu, bổ túc và điều chỉnh liên tục suốt 

thời Nguyễn. Điều đó khẳng định tế lễ là hoạt động quan trọng trong chính sự của triều 

Nguyễn, đồng thời cho thấy sự phong phú của các loại hình lễ hội cung đình Huế. 
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1.3. KẾ THỪA KẾT QUẢ TỪ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU VÀ 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Kế thừa kết quả của các công trình đã nghiên cứu 

Vấn đề về lễ hội cung đình triều Nguyễn từ đầu thế kỷ XX đã được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm, trong đó có đóng góp rất lớn của các học giả người Pháp, dù rằng 

kết quả nghiên cứu chưa đầy đủ, thiếu tính toàn diện, chỉ tập trung vào các nghi lễ đại tự.  

Từ sau năm 1945 đến những năm cuối thế kỷ XX, hầu như không có công trình 

nào nghiên cứu về lễ hội cung đình một cách toàn diện, trừ bản tiểu luận cao học Sử của 

Lê Văn Phước nghiên cứu về lễ tế Giao. Đến đầu thế kỷ XXI, việc tìm hiểu lễ hội cung 

đình triều Nguyễn nói chung và các nghi lễ tế tự nói riêng được nhà nước chú trọng, thu 

hút nhiều nhà nghiên cứu tham gia thông qua các hoạt động hội thảo, nghiên cứu tư liệu 

để phục dựng các lễ tế Đại tự (như lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc) cùng một số nghi lễ khác như 

Vinh quy bái tổ, lễ Đổi gác, lễ Niêm hương...  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, luận án đã kế thừa một số 

nội dung cơ bản như sau: 

- Về phương pháp luận trong nghiên cứu lễ hội: Từ các kết quả nghiên cứu đã có, 

tác giả luận án nhận thấy muốn nghiên cứu thành công lễ hội cung đình triều Nguyễn, 

phải áp dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic, kết hợp phương pháp nghiên 

cứu liên ngành để đối chiếu, so sánh; đồng thời kế thừa kết quả nghiên cứu khảo cổ học, 

khảo sát điền dã và khảo cứu các hiện vật trong bảo tàng để nghiên cứu toàn diện về hình 

thức tế lễ, nghi thức, trang phục, âm nhạc... Từ đó, tổng hợp nhiều yếu tố để thấy rõ vai 

trò của hoàng đế, khẳng định vị thế chính danh, tính tự tôn và tư tưởng độc lập tự chủ của 

hoàng đế, của triều đại. 

- Về nội dung: Kế thừa thành tựu nghiên cứu của các tác giả đi trước, tìm ra điểm 

bất cập, khiếm khuyết để bổ sung, làm rõ các vấn đề, khía cạnh quan trọng trong nghiên 

cứu về lễ hội cung đình trên cơ sở tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá về lễ hội cung 

đình dưới sự chi phối chung của bối cảnh kinh tế, chính trị - xã hội đương thời. Từ đó, 

khẳng định giá trị đặc trưng, sức sống và sự vận động của lễ hội cung đình triều Nguyễn 

trong diễn trình lịch sử dân tộc, trải qua các triều đại trước triều Nguyễn cho đến giai đoạn 

hiện nay. 

- Về tư liệu: Kế thừa các nguồn tài liệu về lễ hội cung đình của các tác giả đi trước 

để có phương thức khai thác bổ sung, hệ thống hóa trở thành cơ sở dữ liệu, phục vụ đắc 

lực cho việc nghiên cứu chuyên sâu về lễ hội cung đình nói chung và lễ hội cung đình 

triều Nguyễn nói riêng. Thông qua phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, luận án đặc 
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biệt ưu tiên kế thừa, khai thác và bổ sung các nguồn tài liệu văn bản gốc (tài liệu cấp 1) 

có liên quan trực tiếp tới triều Nguyễn và lễ hội cung đình triều Nguyễn cũng như các 

công trình nghiên cứu liên quan (tài liệu cấp 2). 

Tuy nhiên, do điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, tùy góc độ tiếp cận mà mỗi tác 

giả đề cập đến những khía cạnh khác nhau nên vẫn chưa có tác giả nào nghiên cứu toàn 

diện và triệt để về lễ hội cung đình. Các nghiên cứu thường chú trọng mô tả, giới thiệu sơ 

lược về lễ hội cung đình mà chưa đi sâu vào chi tiết cũng như nghiên cứu tổng thể, giải 

mã ý nghĩa của các lễ hội trong đời sống cung đình, đặc biệt là phải xem xét nó vào trong 

bối cảnh đất nước để nhấn mạnh vai trò của nhà vua, của triều đình và của quốc gia 

đương thời. Nhìn chung, đây là đóng góp đáng kể của các tác giả đã nghiên cứu và luận 

án này sẽ kế thừa. 

1.3.2. Những vấn đề tiếp tục nghiên cứu 

Mặc dù đã có nhiều học giả quan tâm tìm hiểu nhưng đến nay, các nghiên cứu về lễ 

hội cung đình triều Nguyễn ở Huế thường được chú ý khai thác ở những khía cạnh đơn 

lẻ, chưa mang tính hệ thống, ít chú trọng đi sâu phân tích, đánh giá được sự hình thành và 

biến đổi của lễ hội trong những bối cảnh lịch sử tương ứng, gắn liền với những biến động 

của lịch sử, những thay đổi của điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị trong từng giai đoạn 

lịch sử.  

Cho nên, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề này trên cơ sở khai thác 

các nguồn sử liệu mới mà trước đây chưa có điều kiện để tiếp cận.  

- Về tư liệu và cách tiếp cận: Thực hiện đề tài luận án, tác giả tập trung khai thác 3 

nguồn tư liệu chính là thư tịch do triều Nguyễn biên soạn, hiện có ở các Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia, Viện Nghiên cứu Hán Nôm; tư liệu điền dã, khảo sát thực địa tại quần thể di 

tích Huế và kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước về lễ hội cung đình triều 

Nguyễn. Đặc biệt là lần đầu tiên, một số thư tịch triều Nguyễn được sử dụng trong luận 

án như Quốc triều yếu điển, Bản triều nhạc chương tập, Bảo lục tổng biên...  

Đây là nguồn tư liệu thiết yếu giúp làm sáng tỏ nghi lễ tế tự và lễ tiết cung đình 

triều Nguyễn, nhất là về tính điển chế lễ nghi tối thượng của triều Nguyễn. Từ đó, làm rõ 

sự ra đời của lễ hội cung đình, đánh giá tác động tương hỗ của lễ hội dân gian và lễ hội 

cung đình trong quá trình chuyển hóa, nâng cấp từ lễ hội dân gian trở thành lễ hội cung 

đình triều Nguyễn. 

Từ đó, góp phần làm rõ, nêu bật sự sai khác, giới hạn để phân biệt lễ hội cung đình 

và lễ hội truyền thống, hay lễ hội dân gian. Thực tế đó đã đặt ra nhiệm vụ của luận án cần 

tiếp tục nghiên cứu, nhìn nhận lễ hội cung đình Nguyễn một cách toàn diện hơn trên 
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nhiều khía cạnh khi xem xét nó trong bối cảnh Kinh đô Huế của nước Đại Nam. Chính 

sự thay đổi của bối cảnh lịch sử, tất yếu làm cho lễ hội cung đình triều Nguyễn cũng chịu 

sự biến đổi tương ứng qua các thời kỳ, cho nên sẽ góp phần tham chiếu phù hợp cho vấn 

đề nghiên cứu, tái hiện lễ hội cung đình ở Huế trong giai đoạn hiện nay, với vai trò là 

một trung tâm văn hóa và du lịch. 

- Về nội dung:  

 Luận án rút ra những đặc điểm then chốt nhất của lễ hội cung đình triều Nguyễn 

và đánh giá, nhìn nhận giá trị đặc trưng, vai trò, tính chất của lễ hội dưới thời quân chủ và 

xem xét tác động ảnh hưởng của nó trong đời sống đương đại. Điều này khẳng định tính 

chính danh, chính thống của lễ hội cung đình triều Nguyễn ở Huế trong vai trò, và tư 

cách là một di sản văn hóa độc đáo, đặc trưng, hội tụ nhiều tinh hoa bản sắc văn hóa 

truyền thống và bản lĩnh Việt Nam, được thể hiện trên nhiều khía cạnh, nhiều hình thái 

đặc trưng. Chính đó là cơ sở thiết thực cho việc tham vấn, đề xuất kiến nghị đến các cơ 

quan hữu quan để nghiên cứu, tái hiện và quản lý lễ hội cung đình trong bối cảnh hiện nay. 

Sức sống của lễ hội cung đình triều Nguyễn thể hiện rõ ở chỗ luôn vận động thích 

ứng với hoàn cảnh lịch sử vốn có nhiều biến động, đổi thay, đặc biệt là trong mối quan 

hệ giao lưu ảnh hưởng mạnh mẽ, có lúc phức tạp đến căng thẳng, cực đoan với văn minh 

Pháp. Điều đó được thể hiện trên hai phương diện: một số nghi lễ được rút gọn cho phù 

hợp tình hình mới, đồng thời càng củng cố bản lĩnh quốc gia, ý thức dân tộc, đặc biệt là 

về phương diện đời sống lễ nghi để hình thành nên những nghi lễ mới, đáp ứng nguyện 

vọng cấp thiết, mục đích tối thượng của nhà vua và của cả vương triều. 
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CHƯƠNG 2 

LỄ HỘI CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN GIAI ĐOẠN 1802 - 1885 

 2.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH 

 2.1.1. Một số khái niệm  

Lễ nghi tế tự: Theo điển chế triều Nguyễn qui định, lễ nghi tế tự bao gồm tất 

cả các lễ tế, được tổ chức hằng năm do triều đình thiết đặt tại các đàn, miếu và đền, 

để phụng thờ các vị thần linh (thiên thần, nhân thần), được định ra thành ba bậc là 

Đại tự, Trung tự và Quần tự1. 

Lễ tiết2: theo điển chế triều Nguyễn, lễ tiết bao hàm các nghĩa thời tiết (một 

năm chia làm 24 tiết, như Lập xuân, Xuân phân ...), khánh tiết (tiết Vạn thọ, Thánh 

thọ, Thiên xuân, Thiên thu, Từ cung thánh thọ...) và có khi được kết hợp hài hòa 

giữa thời tiết và khánh tiết, như các ngày lễ tết Nguyên đán, Tam nguyên (Thượng 

nguyên, Trung nguyên, Hạ nguyên), Đoan ngọ... 

Nghi thức triều hội: bao gồm các nghi thức hoạt động trọng đại của triều đình 

như lễ Đăng quang, lễ Tấn tôn, lễ Đại triều, lễ Thường triều, lễ Truyền lô, lễ Tiếp 

đãi sứ thần... 

Lễ hội cung đình triều Nguyễn hay lễ hội cung đình ở Huế: Ở đây, luận án 

xem xét hệ thống nghi lễ cúng tế hay lễ tiết và nghi thức triều hội chốn cung nội 

luôn bao gồm hoạt động lễ và hội, có giá trị đặc trưng trong những không gian, 

hoàn cảnh và thời điểm lịch sử cụ thể, nên được gọi là lễ hội cung đình triều 

Nguyễn. Huế là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn nên cũng có thể gọi đó là lễ hội 

cung đình Huế. 

                                                           
1 Ở mỗi cấp độ, bao gồm các lễ: 

- Đại tự: Tế Giao, Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu, điện Phụng Tiên, điện Hiếu Tư, điện Long 

An, miếu Triệu Tường, miếu Trừng Quốc công, các lăng tẩm của các vị chúa Nguyễn và các vua triều 

Nguyễn, đàn Xã Tắc. 

- Trung tự: Miếu Lịch đại đế vương, miếu Lê Thánh Tông, Văn Miếu, đàn Tiên Nông. 

- Quần tự: Tế tại đền Khải Thánh, Võ Miếu, miếu Quan Công, miếu Quốc vương Chiêm Thành, miếu Quốc 

vương Chân Lạp, miếu Khai quốc Công thần, miếu Trung Hưng công thần, miếu Trung tiết công thần, 

miếu Đô Thần hoàng, miếu Hội đồng, miếu Thai Dương phu nhân, miếu Nam Hải long vương, miếu Hậu 

thổ, miếu Tiên y, miếu Vũ sư, miếu Phong bá, miếu Thiên phi, miếu Sơn thần, miếu Tiên nương, miếu 

Phong bá, miếu Hỏa thần, miếu thờ thần Hổ, miếu thờ thần các đảo, đàn Âm hồn, đàn Sơn xuyên, miếu thờ 

Thổ kỳ, từ đường thờ các thần huân; từ đường thờ gia tiên các phi tần có công lao, đức hạnh lớn với hoàng 

gia… 

2 Chữ tiết (節): có nghĩa là chữ được dùng trong cuốn Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ do Nội các triều 

Nguyễn biên soạn, hàm chứa các nghĩa sau: “Thời tiết, một năm chia ra làm 24 tiết, như: xuân phân, lập 

xuân”, “ngày thọ của vua” và “ngày Tết”. 
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2.1.2. Các lễ hội cung đình trước triều Nguyễn (968-1802) 

2.1.2.1. Lễ hội cung đình thời Đinh (968-980) và Tiền Lê (980-1009) 

Thời Đinh, kinh đô nước Đại Cồ Việt đóng ở Hoa Lư, gắn liền xu hướng hình 

thành thể chế quân chủ độc lập ở phương Nam, nên bộ máy nhà nước được kiện toàn, xây 

dựng cung điện, thiết lập triều nghi và định phẩm hàm quan văn võ, tăng quan. Việc đặt 

niên hiệu Thái Bình của Đinh Tiên Hoàng đế năm 970 là biểu trưng cho ý chí độc lập của 

triều đại mới, để rồi từng bước tái lập trật tự trong nước sau nhiều năm xáo trộn, ngoài việc 

củng cố triều chính, ban hành một số điều luật nghiêm khắc, triều đình còn chế định nhiều 

nghi lễ để củng cố triều nghi, suy tôn và khẳng định đế quyền.  

Theo xu hướng phong kiến hóa và chuẩn mực Nho giáo, triều đình Tiền Lê tổ chức 

lễ Tịch điền năm 987: “Vua lần đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đọi được một hũ vàng nhỏ. 

Lại cày ở núi Bàn Hải, được một hũ bạc nhỏ, nhân đó đặt tên là ruộng Kim Ngân” [35; 

tr.224]. Cũng năm này, vua Lê Đại Hành ngự điện Càn Nguyên xem đèn [35; tr.227], hay 

nhân dịp sinh nhật nhà vua, triều đình tổ chức nhiều cuộc vui chơi, đặc biệt là lễ đua 

thuyền: “Ngày rằm là ngày sinh của vua, sai người làm thuyền ở giữa sông, lấy tre làm 

núi giả đặt trên thuyền, gọi làm Nam Sơn, rồi làm lễ vui đua thuyền, về sau thành lệ ” [35; 

tr.223]. 

Đây là những lễ hội mang đậm yếu tố văn hóa cổ sơ, nguyên thủy nhất, chứa đựng 

những trầm tích văn hóa của đất nước, thể hiện cô đọng nhất những ước mong, khát vọng 

của quốc gia, dân tộc thông qua nghi lễ. Có thể coi lễ hội là yếu tố sinh động, phong phú 

nhất trong văn hóa dân gian cũng như văn hóa cung đình, như tục đua thuyền cổ xưa, tiêu 

biểu cho một lễ nghi nông nghiệp từ thời Hùng Vương, thông qua việc giải mã biểu tượng 

trang trí trên trống đồng Đông Sơn. Đua thuyền ra đời trong môi trường sông nước chằng 

chịt, nổi bật với nghề nông và chài lưới nên cộng đồng cư dân chủ thể đã tổ chức đua 

thuyền, bơi trải, như là một hoạt động tín ngưỡng tâm linh, thể thao nhằm biểu dương sức 

mạnh cũng như vui chơi giải trí buổi nông nhàn. Từ dân gian, những nghi lễ này có ảnh 

hưởng lan tỏa vào cung đình và được điển chế hóa qua nghi thức theo hướng trang trọng 

hơn, quy mô hơn. 

Dưới triều Lê Long Đĩnh, bộ máy nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, mô phỏng 

quy chế Tống triều. Những hoạt động đấu vật, đua thuyền… diễn ra sôi động, có khi được 

coi là nghi thức quốc gia, nên nó phản ánh rõ nét các giá trị văn hóa nghệ thuật, quan niệm, 

tư tưởng đặc trưng từ đời sống dân gian cho đến cung đình của quốc gia Đại Việt buổi đầu. 

[PL.2.1]. 



27 
 

2.1.2.2. Lễ hội cung đình thời Lý (1010 -1225) 

Dấu ấn nổi bật cho sự khởi đầu của nhà Lý là dời đô về Đại La và đổi tên thành 

Thăng Long (năm 1010), gắn liền với việc xây dựng kinh đô, kiện toàn tổ chức bộ máy 

nhà nước, chú trọng đầu tư phát triển lễ nghi và lễ hội ở Kinh thành Thăng Long. Để 

khuyến khích nghề sông nước và khích lệ lòng tin của người dân, triều đình thường tổ 

chức lễ hội đua thuyền: “Vua ngự điện Linh Quang xem đua thuyền, đặt lễ yến tiệc mùa 

thu” [35; 1, tr.289]. Đặc biệt, triều đình rất chú trọng nghi thức tế tự, như vua Lý Thái Tổ 

(năm 1016) tiến hành tế lễ các danh sơn: “Vua nhân đi xem núi sông, đến bến đò Cổ Sở1 

thấy khí tốt của núi sông, tâm thần cảm động, bèn làm lễ rưới rượu xuống đất, khấn rằng 

Trẫm xem địa phương này, núi lạ sông đẹp, nếu có nhân kiệt địa linh thì hưởng lễ” [35; 1, 

tr.45]. Từ việc lấy ngày sinh nhật vua, triều đình định nên tiết Thiên thành, tổ chức thành lệ 

theo đúng qui thức (tháng 2/1021), “...lấy tre kết làm một ngọn núi gọi là Vạn Thọ Nam 

Sơn ở ngoài cửa Quảng Phúc, trên núi làm nhiều hình chim bay thú chạy, muôn vẻ lạ kỳ. 

Lại sai người bắt chước tiếng cầm thú làm vui để ban yến cho bề tôi” [35; 1, tr.246]. Có 

thể thấy từ đây, sự thờ cúng thần linh của các địa phương đã hiện hữu trong các nghi lễ. Từ 

năm 1028, vua Lý Thái Tổ làm lễ tế Sơn thần khi phong tước vương cho thần núi Đồng 

Cổ2, dựng miếu để hàng năm cúng tế và làm lễ thề [35; 1, tr.251]. Đến mùa xuân, năm 

1032, vua Lý Thái Tông ngự đến Tín Hương ở Đỗ Động Giang cày ruộng Tịch điền, gặp 

nhà nông dân có một cây lúa chiêm chín bông, nên xuống chiếu đổi gọi đó là ruộng Ứng 

Thiên [76; 1, tr.255]. Điểm đặc biệt là đương thời, triều đình tổ chức lễ Tịch điền lần lượt ở 

nhiều nơi, như mùa xuân năm 1038, diễn ra ở Bố Hải3, sai quan lại chọn đất xây đàn cúng 

tế, vua làm lễ tế Thần Nông để cầu mùa và khuyến khích dân trồng lúa; đến năm 1042, 

ngự ra cửa biển Kha Lãm cày ruộng tịch điền rồi về Kinh sư [35; 1, tr.262]. Gắn liền với 

ruộng Tịch điền là đàn Xã Tắc, được vua Lý Thái Tông cho lập nên từ năm 1048 ở ngoài 

cửa Trường Quảng, bốn mùa cầu đảo cho mùa màng bội thu [35; 1, tr.268]. Lễ hội đua 

thuyền trên sông Hồng năm 1118 được tổ chức rất qui mô, vua Lý Nhân Tông ngự điện 

Linh Quang xem đua thuyền, đặt lễ yến tiệc mùa thu [35; 1, tr.289]. Để khẳng định tính 

chính danh của triều đại, vua Lý Thái Tông cho rước thần Đồng Cổ từ Thanh Hóa về 

Thăng Long, xây đền Đồng Cổ (nay thuộc Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để thờ 

phụng và hàng năm, các quan phải đến đây để đọc lời thề: “Làm con phải hiếu, làm tôi 

phải trung, ai bất hiếu, bất trung, xin quỷ thần trị tội” [35; 1, tr.251]. Sau đó, các quan vào 

đền bằng cửa đông và uống máu vật hiến sinh. Lệ này vẫn tồn tại dưới thời Trần. Đặc biệt, 

                                                           
1 Có tên nôm là bến Giá, nay ở xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội. 
2 Núi Đồng Cổ vốn ở Thanh Hóa, tục gọi là núi Khả Phong. 
3 Nay là phường Kỳ Bố, thành phố Thái Bình. 
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từ mùa thu năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho làm Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, 

Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền để bốn mùa cúng tế [35; 1, tr.276] và 

nghi lễ này càng được tiếp tục kiện toàn tổ chức trải qua các triều đại nhà Trần và Hậu Lê. 

Bên cạnh đó, suốt triều đại nhà Lý, các lễ nghi nông nghiệp cũng được chú trọng tổ 

chức tại nhiều địa điểm khác nhau như lễ cầu đảo (đảo vũ, cầu tạnh) (PL2.2) để cầu mong 

mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đó là các sự kiện triều đình tổ chức cầu đảo để 

được mưa khi gặp đại hạn (năm 1118) [35; 1, tr.289], thậm chí nhà vua phải trai giới, hay 

cầu tạnh khi mưa gió lũ lụt kéo dài (năm 1118, từ năm 1129 - năm 1130) [35; 1, tr.300 - 304].  

Điển hình cho tính chính thống của vương triều là việc định hình nên nghi lễ tế 

Giao năm 1154, vua Lý Anh Tông (1138-1175) cho đắp đàn Viên khâu (đàn Nam Giao) ở 

bên hữu Kinh đô, phía nam ngoài thành Thăng Long để tế Trời, trong mối quan hệ tổng 

thể của Xã đàn (tế Thổ thần), Tắc đàn (tế Cốc thần) [7], với “nghi vệ tế Giao rất long 

trọng, chia làm ba hạng: lễ lớn, lễ trung và lễ nhỏ” [52; 1, tr.327], nhưng trước đó, đã có 

sự kiện tháng 6/1137, trời hạn, vua Lý Thần Tông đến Vu đàn làm đàn tế trời để cầu mưa 

[35; 2, tr.10-11]. 

Lễ hội đèn Quảng Chiếu của Thăng Long tứ trấn được tổ chức thường xuyên, có sự 

biến đổi hình thức, tính chất, từ chỗ bảo đảm an ninh trật tự cho Kinh thành từ tứ phía, về 

sau mang thêm ý nghĩa tâm linh, trấn yểm các thế lực tà ma yêu quái với các đền miếu, 

thực hành nghi lễ theo phong tục tập quán và dần về sau, trở thành lễ hội quy mô lớn trong 

cả đời sống cung đình lẫn dân gian. Ngoài ra, trong đời sống xã hội đương thời, còn phải 

kể đến lễ hội đền Bạch Mã (cửa Đông, được xây dựng từ thế kỷ IX, thờ thần Long Đỗ), 

đền Quán Thánh (cửa Bắc, Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ [1010-1028], thờ Huyền 

Thiên Trấn Vũ, một trong bốn vị thần của Thăng Long tứ trấn), đền Kim Liên (cửa Nam) 

và đền Voi phục (cửa Tây) [PL.2.2]. 

Qua các hoạt động lễ nghi đó, có thể thấy triều đình nhà Lý đã có nhiều nỗ lực lớn 

nhằm kiện toàn thể chế trên phương diện lễ nghi, với nhiều tiến bộ rõ nét của tổ chức bộ 

máy chính quyền nhà nước quân chủ, dù rằng vẫn còn hạn hẹp, chỉ giới hạn ở tầng lớp quý 

tộc để giao giữ những trọng trách chính yếu, việc tổ chức triều chính ít nhiều vẫn chịu ảnh 

hưởng theo mô hình Trung Hoa. Các lễ hội đã được tổ chức thường xuyên và dần dần đi 

vào đời sống xã hội, trở thành lễ hội truyền thống của cộng đồng. Đáng tiếc là sử sách chỉ 

quan tâm ghi chép lại các huyền thoại, truyền thuyết liên quan đến các vị thần được triều 

đình và các địa phương phụng thờ. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_%C4%90%E1%BB%97
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%81n_Thi%C3%AAn_Tr%E1%BA%A5n_V%C5%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%81n_Thi%C3%AAn_Tr%E1%BA%A5n_V%C5%A9
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2.1.2.3. Lễ hội cung đình thời Trần (1225 -1400), thời Hồ (1400 -1407) 

Ở một đất nước nông nghiệp thì đương nhiên, yếu tính nông nghiệp xuyên suốt bốn 

mùa, chi phối mọi mặt đời sống lễ nghi, phong tục tập quán thời Trần, cuộc lễ đồng áng 

được tiến hành vào trước tết Nguyên đán hai ngày, nhà vua đi xe ngựa, các quan đều mặc 

triều phục đi trước, tới điện Đế Thích để cử hành nghi thức [30; tr.207].  

Ngày cuối năm, vua ngồi giữa cửa Đoan Củng, các quan đều tới hành lễ, trong khi 

người dân Kinh thành mở cửa đốt pháo, la hét, cỗ bàn, trà rượu để thờ cúng tổ tiên. Vào 

khoảng canh năm của ngày đầu năm, nhà vua ngự điện Vĩnh Thọ, con cháu hoàng gia 

cùng các quan cận thần tới mừng tuổi rồi vào cung Trường Xuân vọng bái tiên tổ. Buổi 

sáng, vua ngự điện Thiên An, giữa các phi tần và các quan trong nội, có ca nhạc trước đại 

đình. Con cháu và các quan đều sắp hàng bái hạ qua ba lần rót rượu dâng vua. Đêm về, 

vua cùng bề tôi tới dự yến tại đài Chúng Tiên. Trước và sau yến tiệc, các quan làm lễ chín 

lạy và chín tuần rượu. Ngày mồng hai tết, các quan đều làm lễ riêng ở nhà. Ngày mồng ba 

tết, vua ngự ở gác Đại Hùng xem con cháu cùng các quan nội cung chơi ném bóng cầu 

được thêu trên lụa màu. Sau tiệc khai hạ ngày mồng năm Tết, quan dân đi lễ chùa miếu và 

du ngoạn các vườn hoa nổi tiếng.  

Ngày Lập xuân, vua truyền cho tông trưởng dùng roi mây đánh vào một con trâu 

bằng đất, rồi các quan mặc triều phục vào cung dự tiệc. Nghi lễ này đánh dấu việc đồng 

áng bắt đầu. Đặc biệt là ngày rằm tháng Giêng diễn ra lễ Triều đăng. Một cây đèn được đặt 

giữa sân rộng, với nhiều ngọn đèn sáng rực xung quanh, thầy tu đứng dưới cây đèn tụng 

kinh và các quan bái lạy.  

Thời Trần Thái Tông, các lễ hội lớn được tổ chức, như ngày mồng 4/4 hàng năm, 

nhà vua đến đền thờ thần núi Đồng Cổ, cùng uống máu ăn thề, trai gái bốn phương đứng 

xem chật ních bên đường như ngày hội lớn. Đến ngày 5/5, người ta dựng một cái tháp ở 

giữa sông và vua tới ngự xem đua thuyền [35; 2, tr.10-11].  

Về nghi lễ tế Giao, sử sách rõ ràng không chép cử hành lần nào dưới triều Trần [52; 

tr.327]. Trong khi đó thì đương thời, lễ tế Văn Miếu được tiến hành thường xuyên theo 

Xuân Thu nhị kỳ, do vua chủ tế hoặc các hoàng thân, đại thần khâm mạng. Theo đó thì 

gần đến ngày tế, bộ Lễ phải kê khai lễ vật (lụa, tiền, gạo nếp) để giao bộ Hộ phát cho các 

quan giám hạ, giám tri, thái quan, lương uẩn để mua sắm đầy đủ, rồi quan bộ Lễ kiểm tra 

kỹ càng. 

Tuy nhiên, đến thời Hồ Quý Ly, đã có sự thay đổi hoàn toàn nghi lễ hoàng triều 

theo ảnh hưởng của nhà Minh. Có thể kể đến lễ tế Thiên khi được cử hành tại đàn thờ ở 

phía Nam Tây Đô (Thanh Hóa). Đàn Nam Giao được xây dựng năm 1402 trên núi Đốn 
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Sơn (xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc) và trong lễ tế Giao, nhà vua ngồi kiệu, các quan 

văn võ và cung tần, mệnh phụ theo hầu. Việc này từng bị Phan Huy Chú coi là “làm nhảm 

cả lễ mà khinh thường cả Trời" [7; 1, tr.732] dù rằng nghi lễ thất bại do khi dâng rượu tế, 

Hồ Hán Thương run tay, làm rượu đổ xuống đất, phải bãi bỏ nghi lễ. Đó là “điềm xấu” của 

“những kẻ làm tôi tiếm loạn lấy việc tế Giao làm lễ lớn thường gặp tai biến bất thần thì lại 

phải thôi, không làm được trọn lễ...” [7; 1, tr.733] theo quan điểm Nho giáo chính thống, 

coi đó như Trời bất bình và trừng phạt [PL.2.3]. 

Giai đoạn này, đáng chú ý có vấn đề nghi lễ trang phục từ sau cải cách của vua 

Trần Thuận Tông bởi từ năm 1396, triều phục của văn võ bá quan trở lại “mô phỏng theo 

chế độ trang phục của nhà Hán” [20; tr.30]. Sau đó, trang phục trong nghi lễ của triều Hồ 

kế thừa chế độ mũ áo nhà Trần với những chiếc mũ Khước phi, Viễn du, Thái tổ, Cao 

sơn... vốn là mũ của bá quan nhà Hán, thể hiện rõ tâm lý sùng cổ, nhấn mạnh yếu tố văn 

vật của nhà Hồ, dù triều đại chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.  

2.1.2.4. Lễ hội cung đình thời Lê Sơ (1428 – 1527), Mạc (1527 – 1592), Lê Trung 

Hưng (1533 – 1789). 

 Nếu như nghi lễ ở các triều đại trước còn đơn giản thì đến đời Lê, lễ chế đã được 

kiện toàn, phong phú và tường tận hơn cho phù hợp với nhu cầu lễ nghĩa của thời đại đặt ra 

và tất cả đều được chép thành điển lễ. Ngay từ ngày đầu khởi nghĩa (đầu năm 1418), quân 

Lam Sơn đã cho đắp đàn tế trời đất ở phía Nam núi Thiên Nhẫn (huyện Nga Lạc, Thanh 

Hóa) để chuẩn bị cho lễ đăng quang. Tháng 9 năm đó, công việc hoàn tất, Nguyễn Trãi 

cho bày nghi trượng, cờ xí, trước đài dựng 5 lá cờ ứng với ngũ hành; giữa bày 28 khẩu 

thần công ứng với nhị thập bát tú; phía ngoài đàn dàn 8 đội binh mã, ứng với bát quái. Trên 

đàn đặt hương án bày ấn kiếm, Lê Lợi cùng các quan văn đứng bên hữu, Nguyễn Trãi và 

các võ tướng đứng bên tả. Các quan rước Lê Lợi lên đàn quỳ đốt hương khấn: “Lợi vi thần 

dân sở bách, suy tôn vương, tương cử nghĩa binh, cứu dân tảo tặc Phục kỳ thiên địa chứng 

minh mặc tướng quốc gia, phúc trăn trường cửu” (Lợi phải thần dân nài ép, tôn lên ngôi 

vương, sắp khởi nghĩa binh, mong ra cứu dân dẹp giặc. Dám xin trời đất chứng minh, 

giáng phúc cho nhà nước lâu dài) [19; tr.15], rồi ngoảnh sang phía tây nhường ba lần, sang 

phía nam nhường 2 lần rồi mới chính vị xưng là Bình Định Vương. Từ đời vua Lê Thái Tổ 

(1428-1433) đến vua Lê Thánh Tông (1460-1497), triều đình định lệ tế Giao đầu xuân 

hàng năm. Lễ tế Giao năm 1462 cho thấy: “... Ta mới cầm quyền chính tuân theo điển cũ 

của tổ tông ta, đầu xuân tế Giao; Các ngươi lại nói là tổ tông tế Giao, cũng không đủ 

thuật, thế là xem nước ta như các nước phiên thời cổ vậy” [7; tr.30]. Năm 1467, nhà vua 

cho “làm lễ tế Văn Miếu” [35; 2, tr.414], và dần dần, đã có sự điều chỉnh theo hướng điển 
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chế hóa một cách cô đọng, chặt chẽ, từ triều đình về đến tận các địa phương, như lệ định tế 

Đinh [Văn Miếu] tháng 8/1472, các phủ làm lễ tế “ vào ngày Đinh thượng tuần của hai 

tháng trọng xuân, trọng thu’’ [35; 2, tr.459]. Từ đời Lê Chiêu Tông (1516-1522) trở về 

trước, Giao đàn nằm ở phía nam huyện Thọ Xương, ngoài thành Thăng Long [19; tr.15]. 

Đến khi gặp loạn nhà Mạc chiếm cứ, nhà Lê phải dời đô về Thanh Hóa và năm 1578, vua 

Lê Trung Hưng (1533 - 1789) mới cho đắp Giao đàn ở cửa lũy Vạn Lai (huyện Thụy 

Nguyên, phủ Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Thời Lê, điển chế lễ nghi ngày càng đi vào qui củ, 

đặc biệt về lễ tế Giao được thực hiện đầu xuân. Tiết đông chí là lúc bắt đầu đạo trời mà lấy 

chỗ cao để tế Trời là thuận theo khí dương, tiết hạ chí là lúc bắt đầu đào đất1 mà lấy chỗ 

thấp để tế Đất là định vị của khí âm. Điển chế được định ra rõ nét qua trang phục, gắn liền 

với thứ bậc, đẳng cấp, qui mô cao thấp, hoành tráng và sang trọng. Qui chế mũ miện trong 

đời sống lễ nghi cung đình được thiết định nên từ đời vua Lê Thái Tông. Từ thời trung 

hưng về sau, các đại lễ như đăng quang, lễ tấn tôn và ban chiếu, nhà vua đều đội mũ xung 

thiên, mặc áo hoàng bào, đai ngọc. Đặc biệt trong lễ tế Giao, vua đội mũ mặc áo màu đen, 

rồi đến chỗ nhà thay áo, đổi lại đội mũ xung thiên, mặc hoàng bào, đai ngọc; trong ngày kỵ 

Thái Miếu thì đội mũ bình đính. 

Riêng các chúa Trịnh, thì trong các đại lễ tế Giao và Tấn tôn, đều mặc áo bào tía, 

đội mũ xung thiên. Khi làm lễ ở điện Kính Thiên cũng như lễ sinh nhật ở Thái Miếu, đội 

mũ bình đính, mặc áo thanh cát; lễ kỵ các đời gần thì dùng mũ bình đính, áo vải thâm. 

Thời Lê Dụ Tông (1705-1728), lễ phục màu vàng vẫn mang nhiều giá trị biểu tượng bởi 

“từ khi giữ nghiệp nhà chúa, giúp đỡ nhà vua, vẫn để bụng tôn kính màu vàng là phục sắc 

của vua phải để suy tôn vua, cho hợp với lẽ ý ” [7; 1, tr.285], [PL.2.5]. 

Nhà vua còn cho dựng đàn Tiên Nông ngoài kinh đô Thăng Long (năm 1473), cứ 

vào tháng trọng xuân, vua cùng các quan ra cúng tế Thần Nông và làm lễ Tịch điền, vua 

thân hành cày Tịch điền và đốc suất các quan thực hành nghi lễ. 

Tính điển chế của trật tự lễ nghi đó được thể hiện rõ nét qua trang phục, như quy 

chế mũ áo, nghi vệ xe kiệu nhằm phân biệt thứ bậc tôn ti; lễ tế Trời ở đàn Nam Giao, tế tổ 

ở nhà Tôn miếu là nhằm tôn kính thần linh; việc mừng vui thì có lễ Khánh hạ của triều 

đình; lễ Cầu đảo để tiếp với bách thần. Các lễ nghi đều có quan hệ với đạo trời lẽ vật, với 

điển nước phép triều. 

                                                           
1 Theo học thuyết âm dương xưa thì tiết đông chí là lúc khí dương bắt đầu sinh nên nói là bắt đầu đạo trời. 

Tiết hạ chí là lúc khí âm bắt đầu sinh, nên mới bắt đầu đạo đất. 
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2.1.2.5. Lễ hội cung đình thời chúa Nguyễn và thời Tây Sơn (1778-1802) 

Dưới thời Lê Trung Hưng (1533-1789), họ Trịnh chuyên quyền nên mỗi khi tế 

Giao, vua đứng chủ tế và chúa Trịnh, thế tử đứng bồi tế. Từ tháng 9 năm Cảnh Trị nguyên 

niên (1663), vua Huyền Tông dựng Giao đàn ở phía nam Thăng Long để tế Giao với nhiều 

thay đổi bởi trước đây, “đàn Nam Giao đã có điện, nhưng quy mô nhỏ hẹp, đến đây vương 

sai làm thêm. Nhà chính điện thì cột vuông, lát nền bằng đá, trong sàn ngoài sàn đều xây 

bằng đá, cột rường, hoành rui đều sơn son thếp vàng, quy mô chế độ mới rực rỡ” [35; 1, 

tr.693]. 

Trong khi đó, ở Đàng Trong chúa Tiên, chúa Sãi vẫn chưa tổ chức tế Giao [35; 1, 

tr.694] mà phải đến thời chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), mới thấy đề cập 

đến, dù rằng đến nay vẫn chưa xác định rõ vị trí Giao đàn. Giáo sĩ Bénigne Vachet (Hội 

Truyền giáo hải ngoại) đến Đàng Trong năm 1671 đã chứng kiến và miêu tả lễ tế Giao thời 

chúa Nguyễn Phúc Tần như sau: “Hôm tế Giao, trời mới tờ mờ sáng, chúa và các hoàng 

thân, quan chức trong triều và cả binh lính đều đến một cánh đồng, sắp hàng chỉnh tề. 

Chúa mặc áo đen, đầu trần. Mọi người giữ im lặng cho đến khi mặt trời ló dạng ở chân 

trời, lúc bấy giờ chúa bước ra khỏi ngai, đứng giữa vòng tròn để làm lễ. Chúa lạy 5 lạy để 

tỏ lòng sùng kính Trời. Thế rồi hoàng thân, quan lại, binh lính gào thét ầm ĩ, tung hô vạn 

tuế” [19; tr.229]. 

Qua đó có thể thấy nghi lễ tế Giao lúc này vẫn còn đơn giản. Thời Tây Sơn (1778-

1802) vẫn chú trọng nghi lễ tế Trời, được tiến hành ở Hòn Thiên (núi Ba Tầng, tục danh 

núi Bân), phía tây núi Ngự Bình (Huế). Năm 1801, vua Quang Toản dù trong lúc chạy 

loạn ra Bắc thành, vẫn cho đắp đàn Viên khâu và đàn Phương Trạch ở bên Tây Hồ để 

ngày Đông chí tế Trời và ngày Hạ chí tế Đất.  

Văn Miếu thời chúa Nguyễn xây dựng tại làng Triều Sơn, nhưng chưa rõ thời 

điểm, chỉ biết theo sử liệu thì tháng giêng năm Nhâm Thân (1692), “cho sửa Văn Miếu, 

chúa từng ra Triều Sơn xem miếu, muốn mở rộng ra nên cho sửa lại” [50; 1, tr.106]. Như 

vậy, trước đó đã có Văn Miếu ở làng Triều Sơn, chúa Nguyễn Phúc Chu thường đến đây 

xem cảnh vật, có ý định muốn di dời đến nơi khác thoáng đãng hơn. Mãi đến năm 1770, 

chúa Nguyễn Phúc Thuần “thấy địa thế Triều Sơn ẩm thấp nên sai dời Văn Miếu đến xây 

ở xã Long Hồ” [50; 1, tr.174] và về sau, từ khi quân chiếm cứ Phú Xuân, Văn Miếu vẫn 

còn ở đó. Dưới triều Tây Sơn, Phan Huy Ích từng đến thăm Văn Miếu, ứng tác bài thơ 

Đăng Văn Miếu ký kiến (lên Văn Miếu, ghi những điều trông thấy) và viết trong phần chú: 

“Văn miếu ở thượng lưu sông Hương, nằm trên một ngọn đồi cao soi bóng xuống một 

dòng sông. Khi tôi lên xem, ngắm cơ ngơi Văn miếu, hóng mát, nghỉ chân, có quan Tư 
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nghiệp mời trà” [28; 2, tr.116]. Dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), 

trang phục trong các nghi lễ đã có sự thay đổi theo mô hình phương Bắc bởi nhà chúa 

muốn thay đổi y phục của nhân dân, bắt chước y phục cũ của Trung Hoa [29; tr.510].  

Qua phân tích diễn trình lễ hội trải qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, hậu Lê, 

chúa Nguyễn và Tây Sơn, có thể thấy rằng lễ hội cung đình Thăng Long mang nhiều chất 

dân gian trong cả các nghi lễ cũng như trò chơi xung quanh. Yếu tố dân gian và cung đình 

trong lễ hội Thăng Long như đan xen hòa quyện, bổ sung cho nhau cùng phát triển. Cung 

đình tiếp nhận trên cơ sở nâng cấp, điển chế hóa, trang trọng hóa các nghi thức, tín ngưỡng 

và trò chơi dân gian thông qua vai trò trung gian chuyển tiếp của đội ngũ quý tộc, quan lại 

trí thức, để rồi từng bước phổ biến trong đời sống Kinh thành. Ngược lại, dân gian tham 

chiếu hệ chuẩn mực cung đình quí tộc thượng lưu để học tập, làm khuôn mẫu thực hiện. 

Tất cả đã tạo nên một quá trình hòa quyện đồng điệu giữa các yếu tố dân gian - cung đình 

cùng phát triển.  

2.1.3. Bối cảnh lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1885 

2.1.3.1. Tình hình chính trị  

Từ năm 1802, vua Nguyễn Phúc Ánh sáng lập triều Nguyễn đặt niên hiệu Gia 

Long, đóng đô ở Phú Xuân (Huế). Nhà vua sớm cử đoàn sứ bộ Trịnh Hoài Đức sang triều 

đình Mãn Thanh cầu phong, rồi tiếp đến là sứ bộ Lê Quang Định sang cầu phong và xin 

đổi quốc hiệu mới là Nam Việt. Mặc dù với lý do Nam là An Nam và Việt là Việt Thường 

nhưng vua nhà Thanh sợ tên gọi đó lại ám chỉ đến Nam Việt của Triệu Đà xưa, bao gồm 

cả vùng Lưỡng Quảng, nên đổi trở lại là Việt Nam.  

Năm 1804, nhà Thanh sai Án sát sứ Quảng Tây là Tề Bố Sâm sang tuyên phong 

cho vua Gia Long cùng quốc hiệu Việt Nam. Đến năm 1806, triều đình Huế long trọng tổ 

chức nghi lễ tại điện Thái Hòa để tuyên xưng đế hiệu Hoàng đế, và thời Minh Mạng (năm 

1838), đã chủ động đổi quốc hiệu thành Đại Nam (một nước lớn ở về phương Nam), tồn 

tại cho đến năm 1884. 

Thời vua Gia Long, triều đình cho xây dựng kinh thành Phú Xuân theo đồ án đại 

quy mô, xứng tầm một triều đại, cường quốc trong khu vực. Hơn thế nữa, thể chế quân chủ 

phong kiến ngày càng được kiện toàn, đặc biệt là việc cụ thể hóa, điển chế hóa mọi mặt đời 

sống lễ nghi liên quan tới sinh hoạt của hậu cung, của triều đình (phẩm trật quan lại các cấp 

gắn liền với lễ nghi, nghi thức, phẩm phục...), cả trên phương diện hành chính cũng như lễ 

nghi tế tự, ngoại giao. Cụ thể như vào các ngày sóc, vọng, nhà vua cho thiết lễ đại triều tại 

điện Thái Hòa và nghi lễ thường triều tại điện Cần Chánh vào các ngày mồng 5, 10, 20 và 

25. Thậm chí thời kỳ đầu niên hiệu Minh Mạng, do có quá nhiều việc cần giải quyết nên 
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nhà vua cho thiết triều hàng ngày tại điện Cần Chánh. Nghi lễ Đại triều chỉ thiết vào những 

“lễ tiết” lớn của quốc gia như Nguyên đán, Đoan dương, Vạn thọ (sinh nhật vua)… 

Trong bối cảnh một quốc gia thống nhất, vua Gia Long ra sức xác lập, tổ chức lại 

bộ máy nhà nước, tăng cường chế độ chuyên chế trên khắp đất nước. Tiếp theo, dưới đời 

vua Minh Mạng, cùng với việc cũng cố chế độ trung ương tập quyền, nhà vua từng bước 

củng cố quyền lực của triều đình trung ương với quyền lực Thiên tử tối cao, ra đời nhiều 

định chế nghiêm ngặt để bảo đảm quyền tuyệt đối của hoàng gia, nhưng không đặt tể 

tướng, không lập hoàng hậu, không lấy trạng nguyên và không phong tước vương cho 

ngoại tộc.  

Lục Bộ do các Thượng thư đứng đầu cùng các chức Tả - Hữu Tham tri và Tả - 

Hữu Thị lang phụ tá bên dưới, họp thành Đường Quan Lục Bộ. Ngoài ra, triều Nguyễn 

còn cho đặt nhiều nha môn quan yếu, về cơ bản có thể phân thành 3 loại: (1) Các nha sở 

phục vụ cho hoàng gia và hoàng cung, có Tôn nhân phủ, Cẩn tín ty và Thái y viện. (2) Các 

nha sở trông coi về kho tàng, có phủ Nội vụ, Thương trường và Vũ khố. (3) Các nha sở 

phụ trách về những mảng công việc khác của quốc gia như Thái thường tự và Quang lộc 

tự (về nghi lễ), Quốc tử giám (về văn hóa), Đại lý tự và Đô sát viện (về tư pháp và giám 

sát). Đến thời Minh Mạng, Nội các được thành lập, đảm trách văn phòng, ấn tín, chế tác, 

lưu trữ; Cơ mật viện để giải quyết những vấn đề quan yếu; Bưu chính ty lo giao nhận các 

văn kiện hành chính; Tôn nhân phủ để quản trị hoàng gia [21:tr.99-105]. 

Để thu phục nhân tâm, đặc biệt là sĩ phu Bắc hà, vua Gia Long đã thực hiện nhiều 

biện pháp hữu hiệu, từ việc miễn thuế một năm cho Bắc thành nhân dịp đăng quang, ban 

tước cho con cháu dòng họ Lê và họ Trịnh, miễn trừ mọi thứ thuế khóa lao dịch, cấp đất 

cho họ để có thể duy trì việc thờ cúng tổ tiên. 

Từ thời vua Gia Long cho đến thời vua Thiệu Trị, bộ máy chính quyền được xây 

dựng và củng cố ngày càng vững chắc, nhất là vua Minh Mạng đã thực hiện nhiều cải cách 

để triều đình trung ương can thiệp mạnh mẽ đến tận địa phương. Giữa thế kỷ XIX, Đại 

Nam bị chi phối bởi bối cảnh lịch sử khu vực đương thời, nhất là qua cuộc chiến tranh Nha 

phiến, đã bộc lộ rõ dã tâm quyết dùng vũ lực để xâm chiếm thuộc địa, mở cửa thị trường 

Đông Á của các nước tư bản phương Tây. Cho nên, vua Tự Đức từ khi lên ngôi (1848) đã 

phải chịu nhiều áp lực, buộc phải chọn lựa thực hiện chính sách đóng cửa một cách cực 

đoan, từ chối mọi yêu cầu mở cửa thông thương từ các phái đoàn phương Tây (Mỹ, Anh, 

Tây Ban Nha, Pháp). Đồng thời, thái độ và chính sách đối với Thiên Chúa giáo của triều 

đình Huế cũng được thực hiện ngày một cứng rắn, cực đoan, nhất là sau sự biến bạo loạn 

Chày Vôi của Hồng Bảo, việc cấm đạo lại tái diễn bởi có dấu hiệu hậu thuẫn của những 
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người Âu châu thông qua các vị thừa sai. Đỉnh điểm của quá trình căng thẳng đó là liên 

quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858.  

Tình hình đó càng đưa đất nước vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng nên nhu cầu 

cải cách được đặt ra ngày một cấp thiết. Liên tiếp trong các năm 1864-1881, một số nhà 

nho có tư tưởng cánh tân như: Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, 

Đinh Văn Điền, Nguyễn Hiệp, Lê Định dâng sớ xin cải cách toàn diện đất nước nhưng hầu 

như kết cục vẫn rơi vào bế tắc trong sự bàn cãi thiếu lối ra của các đình thần. Mãi đến năm 

1878, triều đình mới bước đầu thực hiện canh tân, như cho học tiếng nước ngoài, dù rằng 

nội bộ đình thần vẫn tồn tại nhiều bất đồng, phân rẽ thành hai phe chủ trương cải cách và 

bảo thủ, cho đến sau này, khi tình hình càng rối ren, lại dẫn đến hai phe chủ chiến và chủ 

hòa. 

2.1.3.2. Kinh tế - văn hóa 

Nhà Nguyễn ra sức chấn chỉnh chế độ công điền, cho đo đạc lại ruộng đất, lập sổ 

đinh và sổ điền, phục hồi chính sách quân điền với lệ định quân cấp mới là 3 năm. Hoạt 

động công thương nghiệp dưới triều Nguyễn kế thừa từ các giai đoạn trước, cũng có nhiều 

thuận lợi để phát triển, nhất là các ngành khai thác mỏ, đúc đồng, làm gốm, dệt vải lụa… 

Thương nghiệp Việt Nam hồi nửa đầu thế kỷ XIX có nhiều bước phát triển nhưng vẫn 

chưa tạo ra được điều kiện cho quan hệ sản xuất mới nảy sinh, thoát khỏi sự bế tắc của 

kinh tế nông nghiệp truyền thống. 

Gắn liền với việc khôi phục chế độ trung ương tập quyền, nhà Nguyễn ra sức đề 

cao Nho giáo, làm cho Nho học Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, gắn liền với vai trò 

và thành tựu nổi bật của cả một đội ngũ Nho sĩ đương thời. Nhờ đó, Nho học ở kinh đô 

Huế cũng như khắp trên cả nước đã trở thành ngọn cờ tinh thần thống nhất toàn xã hội 

trong một nền tảng đạo đức luân lý, tâm lý, nếp sống thuần phong mỹ tục điển hình. Để 

chấn hưng Nho giáo, vua Gia Long cho xây dựng Văn Miếu ở Huế và trùng tu Văn Miếu 

ở Hà Nội. Đồng thời, để khuếch trương, xiển dương Nho học thấm sâu vào đời sống xã 

hội, triều đình không ngừng cải cách và chấn chỉnh giáo dục khoa cử, dựng đặt các chức 

học quan xuống đến tận cấp trấn phủ huyện, quy định chi tiết về lệ thi Hương 3 năm, năm 

sau được vào thi Hội và thi Đình, từng bước ổn định hệ thống học vị (cử nhân, tiến sĩ và bổ 

sung tú tài, phó bảng), tổ chức khôi phục lại các định lệ xướng danh, vinh quy và khắc bia 

tiến sĩ…  

Bên cạnh việc đề cao Nho giáo, triều Nguyễn cũng rất chú trọng Phật giáo, Đạo 

giáo và các tín ngưỡng dân gian khác trong đời sống dân gian. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

được triều đình hậu thuẫn một cách chính thống bằng nhiều cơ sở pháp lý, luân lý. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng_%281858-1859%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Thanh_Gi%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ph%C3%BA_Th%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90inh_V%C4%83n_%C4%90i%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%8Bnh&action=edit&redlink=1
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2.1.4. Quá trình hình thành lễ hội cung đình triều Nguyễn 

2.1.4.1. Kế thừa lễ hội của các triều đại trước 

Lễ hội cung đình triều Nguyễn được hình thành từ kết quả của cả một quá trình kế 

thừa, tiếp thu từ các triều đại trước để có sự bổ sung, điều chỉnh và kiện toàn một cách phù 

hợp trong suốt lịch sử phát triển của vương triều, gắn liền khát vọng độc lập tự chủ trong 

bối cảnh thoát khỏi những ảnh hưởng và sự áp chế của phong kiến phương Bắc, để hình 

thành nên hệ thống nghi lễ theo điển chế riêng. Trong di sản truyền thống đó, có những 

nghi lễ có nguồn gốc Trung Hoa theo mô hình Nho giáo, được các triều đại quân chủ Việt 

Nam tiếp thu từ thời nhà Đinh cho tới Hậu Lê (lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc, lễ cày ruộng Tịch 

điền, lễ tế Văn Miếu, lễ Đăng quang, lễ Tiến xuân ngưu, lễ Kỳ đạo, lễ Sách phong, lễ Tấn 

tôn, lễ Truyền lô...). Tất cả đã được nhà Nguyễn kế thừa, tiếp thu và có những bổ sung, 

điều chỉnh cho phù hợp với tính chất và bối cảnh lịch sử xã hội đương thời. 

Một nguồn sử liệu đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng có liên quan mật thiết 

đến lễ hội cung đình triều Nguyễn, có giá trị và tầm ảnh hưởng lớn lao, sâu rộng là bộ 

Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long). Mặc dù có sự tham khảo, kế thừa từ bộ Đại Thanh 

luật lệ của Trung Hoa và Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức, thời Lê) nhưng tất cả đã có 

sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước đương thời. Phần lớn các 

điều khoản trong Luật Gia Long đều gắn với nhiệm vụ và sự cai quản của Lục bộ (Lại, Hộ, 

Lễ, Binh, Hình, Công), trong đó đáng chú ý là Lễ luật quy định về ngoại giao và nghi lễ 

cung đình.  

Tiếp thu di sản lễ nghi của các triều đại trước, lễ luật trong Tế tự của luật Gia Long 

nhấn mạnh: “Phàm lễ tế lớn trời đất, xã tắc, và miếu hưởng thì quan Lễ bộ phải thông báo 

trước về ngày trai, ngày thọ giới. Nếu không báo trước cho các Nha môn biết để chuẩn bị 

kỳ hạn tế tự đó, thì phạt 50 roi về tội không thông báo. Nếu đã truyền lệnh trai giới đến bá 

quan, bá quan đã hợp thọ thệ giới rồi mà còn đi điếu ma, đi thăm bệnh, còn phê vào văn 

kiện tử hình và dự yến tiệc thì phạt một tháng lương” [63; 3, tr.406]. Qua đó có thể thấy bộ 

luật đã có sự kế thừa các điều luật liên quan đến lễ luật của nhà Lê nhằm răn đe và thực thi 

các điển chế nghi lễ một cách nghiêm khắc. 

Trong nghi lễ tế Giao thời Nguyễn, có sự kế thừa từ các triều đại trước và bổ sung, 

điều chỉnh cho phù hợp. Triều Lý định lệ 3 năm đại lễ (theo điển lễ của nhà Tống), 2 năm 

làm trung lễ và hàng năm làm tiểu lễ và từ đó về sau, các triều đại phong kiến Việt Nam 

đều đắp đàn tế riêng và tổ chức tế Giao, dù rằng cách thức tế Giao của các triều đại không 

hoàn toàn giống nhau, bởi có triều đại tế Trời và Đất riêng nhưng cũng có trường hợp hợp 

tế cả Trời - Đất. Việc tế Giao được tổ chức đơn giản dưới thời Lý, quy củ hơn vào thời Lê 



37 
 

và đến đầu thời Nguyễn, trở nên hoành tráng và quy mô hơn, gắn liền với quá trình kiện 

toàn của bộ máy chính quyền trung ương tập quyền mạnh.  

BẢNG SO SÁNH LỄ TẾ GIAO Ở TRIỀU LÊ THÁNH TÔNG VÀ TRIỀU 

NGUYỄN [PL.2.2] 

Triều đại Triều Lê Thánh Tông Triều Nguyễn 

Chủ tế  Nhà vua  Nhà vua  

Vị trí và đối 

tượng 

Thăng Long (HN) 

Đàn quay về hướng nam 

tế Trời và tế Đất 

Phối thờ: Sơn Hải Giang Trạch 

thần (thần núi, biển, sông, đầm, 

hồ), Vân Vũ Phong Lôi thần (thần 

mây, mưa, gió, sấm) 

Kinh đô Phú Xuân (Huế) 

Đàn quay về hướng nam 

tế Trời và tế Đất (Hợp tế)  

Phối thờ: Sơn Hải Giang Trạch 

thần (thần núi, biển, sông, đầm, hồ). 

Vân Vũ Phong Lôi thần (thần mây, 

mưa, gió, sấm). Phối thờ các vị vua 

tiền nhiệm 

Thời gian Tháng Giêng, theo nghi lễ nhà 

Minh khoảng năm Hồng - Vũ 

(1368-1398). Tế vào ngày mồng 

một Tết 

 

Từ Gia Long đến thời vua Đồng 

Khánh hàng năm tế 1 lần vào tháng 

trọng xuân (tháng Hai), từ Thành 

Thái trở đi 3 năm tế 1 lần. Chọn 

ngày Tân 

Trai giới Trước 2 ngày, vua ăn chay Trước 3 ngày, vua ăn chay 

Trang phục Vua đội mũ xung thiên, mặc 

hoàng bào, đai ngọc 

Vua đội mũ cửu long, mặc hoàng 

bào, đai ngọc, xiêm vàng  

Âm nhạc Tấu nhạc Đại nhạc, tiểu nhạc, múa Bát dật  

Nghi thức tế Thướng hương; Nghinh thần; 

Điện ngọc bạch (dâng lụa và 

ngọc); Truyền chúc; Phân hiến, Á 

hiến, Chung hiến; Phần tấu cáo 

văn; Lễ tất 

Thướng hương; Nghinh thần; Điện 

ngọc bạch (dâng lụa và ngọc); Tấn 

trở (trở tam sanh); Truyền chúc; 

Phân hiến, Á hiến, Chung hiến; Tứ 

phúc tộ (Ban rượu và thịt); Triệt 

soạn; Tống thần; Phần hóa 

Qua so sánh, có thể thấy nghi lễ tế Giao thời Nguyễn cơ bản tương tự dưới triều Lê, 

chỉ có phần nhạc lễ ở thời Lê là không thấy tài liệu đề cập đến múa Bát dật.  

Ở một đất nước nông nghiệp thì “dĩ nông vi bản” theo quan niệm truyền thống là 

điều dễ hiểu, phát xuất từ triết lý: "Phi thổ bất lập, phi cốc bất thực, vương giả dĩ thổ vi 

trọng vi thiên hạ cầu phúc báo công" [96], (Không có đất thì không thể trồng trọt, không có 
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ngũ cốc thì không có cái ăn. Người làm vua lấy đất làm trọng, vị thiên hạ cầu thần đất cho 

phúc lộc, may mắn). Bởi vậy, người xưa lập đàn Xã Tắc để tế Thần nông và thần Hậu thổ, 

nhằm cầu mong dân giàu nước mạnh.  

Lễ tế Xã Tắc du nhập vào nước ta từ thời nhà Đinh và thực thi qua các triều đại Lê, 

Lý, Trần, Hồ, Tây Sơn... Triều Nguyễn tiếp tục duy trì lễ tế này một cách hoành tráng để 

khẳng định uy quyền và sự tôn trọng các vị thần linh. Đinh Tiên Hoàng đế ngay sau khi lên 

ngôi ở Hoa Lư (năm 968), đã cho dựng cung điện, chế triều nghi, sắp đặt trăm quan và lập 

Xã Tắc [31; tr.26]. Nhà Lý khi dời đô về Thăng Long (năm 1010) nhưng vẫn chưa dựng 

đàn Xã Tắc nên mới bị sử gia Lê Văn Hưu phê phán: “..Vua Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 

hai năm, tông miếu chưa dựng, đàn Xã Tắc chưa lập mà trước đã dựng tám chùa ở Phủ 

Thiên Đức...” [31; tr.25]. Mãi đến năm Mậu tí (1048), vua Lý Thái Tông mới cho lập đàn 

Xã Tắc ngoài cửa Trường Quảng, bốn mùa cầu đảo. Nhà Trần tiếp tục giữ lệ tế Xã Tắc, dù 

rằng thỉnh thoảng vẫn có sự biến như tháng 2/Giáp thân (1284) đời vua Trần Nhân Tông, 

đất ở đàn Xã Tắc nứt ra, dài 7 thước, rộng 4 tấc, “âu không thể lường” [35; 1, tr.280]. 

Dưới thời chúa Nguyễn, không thấy sử sách nói đến lễ tế Xã Tắc ở đô thành Phú 

Xuân. Sau đó, ngoài việc chọn núi Bân để xây dựng đàn tế trời, nhà Tây Sơn cũng chọn 

địa điểm ở chùa Thiên Mụ làm nền đàn tế Xã Tắc: “Năm 1786, chùa Thiên Mụ đi vào giai 

đoạn hoang tàn đến tột cùng: Nhà cửa sập nát, nền chùa bị san phẳng để đắp thành đàn 

cúng tế, ngày hạ chí vua ngự ra tế thần Xã Tắc, chỉ còn lại một tòa Phật đường thì lại biến 

thành chỗ hành tại để vua ngự” [34; tr.31].  

Như vậy là trong lịch sử nước ta, lễ tế Xã Tắc đã có từ đời Lý và được các triều đại 

về sau lần lượt tiếp nối, kiện toàn và đặc biệt qui củ, qui mô vượt bậc nhất dưới thời 

Nguyễn. Cùng với nghi lễ tế Giao, tế Xã Tắc là một trong những đại tự hàng quốc lễ mang 

nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cai trị đất nước thời quân chủ phong kiến, hội 

tụ nhiều ý nghĩa tôn giáo tín ngưỡng cũng như mang đậm màu sắc chính trị tư tưởng.  

2.1.4.2. Yếu tố tiếp thu từ lễ hội cung đình Trung Hoa 

Đầu năm 1803, vua Gia Long cho sửa lại lăng mộ các chúa Nguyễn và chuẩn bị vật 

liệu để xây dựng các miếu, điện thờ tổ tiên [50; 1, tr.552,589,616], đồng thời qui định lệ 

phẩm ngày giỗ thân phụ (Hoàng Khảo miếu trong Hoàng thành, đến thời Minh Mạng mới 

chuyển vị trí và cho dựng lại, đổi tên là Hưng Tổ miếu), định lễ tế hưởng (Lễ cúng tổ tiên 

trước tết Nguyên đán) và quy định việc chọn ngày, kế thừa các nghi lễ của Trung Hoa 

nhưng có sự thay đổi cho phù hợp với đất nước Việt Nam1. Lễ tế hưởng bốn mùa, từ 

Đường, Tống trở lên đều chọn ngày, từ Minh, Thanh trở xuống thì tế hưởng mùa xuân vào 

                                                           
1 Năm 1804, vua Gia Long đặt quốc hiệu Việt Nam. 
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thượng tuần, còn mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì dùng ngày mồng một tháng đầu mùa, vì 

cho rằng tế không định ngày sợ không thành thực vậy. Ngày tế Chạp, “nhà Minh dùng 

ngày cuối năm, nhà Thanh dùng ngày trước ngày cuối năm đều cấp bách quá! Xin từ nay 

xuân tế thì dùng ngày mồng 8 tháng giêng, hạ, thu, đông tế đều dùng ngày mồng một 

tháng đầu mùa, còn tế Chạp thì dùng tháng chạp mà phải chọn ngày cho hợp với ý nghĩa 

việc lễ” [50; 1, tr.551].  

Vua Gia Long còn sớm định việc tế tự như việc tang lễ, thờ thần, thờ Phật chủ yếu 

cũng dựa trên sự tham chiếu với quy chế lễ nghi của Nho giáo Trung Hoa: “Tế tang điếu 

phúng, hết thảy theo như Gia lễ của Chu Văn Công, khiến kẻ giàu biết có phận hạn, không 

quá xa hoa, kẻ nghèo tùy lực có không, không gắng theo tục; còn cỗ bàn ăn uống nhiều ít 

tùy ở nhà tang, không được vin lệ đòi hỏi” [50; 1, tr.584]. Tiếp thu khuôn mẫu Trung Hoa 

luôn với tinh thần độc lập tự chủ bởi “Triều đại ta có chế độ riêng không giống với điển 

chế nhà Thanh... dựa vào đó mà châm chước, điều gì nên làm thì dùng” [33; tr.21-22]. 

Nho học là định hướng, là nền tảng chuẩn mực cho ngọn nguồn của tri thức nên trong mỗi 

buổi chầu sáng, vua Gia Long thường bàn luận với các quan trong triều về sự tích quân 

thần đời Hán, Đường và chế độ các triều đại. Sau buổi chầu thì cho xem Minh sử và bàn 

luận đến khuya. Vua Minh Mạng đặc biệt chú trọng đến Nho học, rồi vua Thiệu Trị cũng 

tiếp nối tinh thần coi trọng Nho học và văn sĩ, thậm chí còn tự ra đề thi khoa cử. Đến thời 

Tự Đức, tư tưởng Nho giáo tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nghi lễ, đặc biệt 

như cả trong trang phục thì “nhà vua bắt chước cho 6000 quan triều đình bận triều phục 

giống như triều nhà Minh, các lễ nghi cũng thế, rất bảo thủ theo Khổng giáo” [69; tr.15].  

Chính vì tuân thủ khuôn mẫu Trung Hoa để trị nước nên nhiều nghi lễ, điển 

chương phương Bắc được triều Nguyễn tham khảo, tiếp thu và thực hiện bởi nhiều mục 

đích khác nhau, như các lễ triều hội, lễ Vạn thọ, lễ Thiên thu (mừng thọ hoàng hậu), lễ 

Thiên xuân (mừng thọ hoàng thái tử), Tứ tuần - Ngũ tuần đại khánh…; các lễ tế đền Khải 

Thánh, đền Quan Công, Văn Miếu, miếu Lịch Đại đế vương.  

2.1.4.3. Cung đình hóa một số nghi lễ truyền thống dân tộc  

Lễ hội cung đình có liên quan trực tiếp, gián tiếp đến nhà vua hay triều đình, là nghi 

lễ hội hè do nhà vua, triều đình đứng ra tổ chức nhằm đáp ứng một nhu cầu đặc biệt nào 

đó, như các lễ cầu đảo, khánh thành cung điện, chùa chiền, lễ sinh nhật vua, hội đua 

thuyền… Chính vua là Thiên tử, đại diện cho cả quốc gia, gắn liền vận mệnh thịnh suy của 

cả dân tộc nên tất cả đều có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình cả nước. Do được tổ 

chức quy mô, nên lễ hội cung đình cần có sự góp mặt đông đảo của quan lại và dân chúng, 

luôn đảm bảo tính thiêng, được dân chúng nghiêm chỉnh thực hiện. Trong quá trình 
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chuyển hóa từ dân gian vào chốn cung nội như vậy, mọi hình thái nghi lễ truyền thống của 

dân gian từng bước được tổ chức bài bản, long trọng, với điển lệ chặt chẽ nhằm thể hiện 

địa vị cao quý của hoàng gia hay quyền uy tối thượng của nhà vua. Tín ngưỡng thờ cúng tổ 

tiên phổ biến trong dân gian được điển chế hóa, thể hiện qua phong tục thờ cúng quốc tổ 

(Lạc Long Quân - Âu Cơ, Hùng Vương…), được cung đình hóa trở thành lễ tế miếu Lịch 

đại đế vương, lễ tế Đô Đại Thành hoàng trong Kinh thành, rồi được cụ thể hóa trong nghi 

lễ tế Thành hoàng làng, tế Khai canh khai khẩn trong đời sống làng xã, dòng họ. Đối với 

hoàng gia, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được điển chế hóa cao độ qua nhiều thiết chế và lễ 

nghi cung đình, trở thành quốc lễ thông qua hệ thống miếu điện ở ngay trong Hoàng thành, 

ở các lăng tẩm, như Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu. Việc thờ cúng do vậy 

đóng vai trò đặc biệt quan trọng: “…Là nguyên thủ toàn thể vương quốc, hay nói theo 

ngôn ngữ Trung Hoa, là thủ lãnh của tất cả những gì nơi “thiên hạ”, “dưới thiên khung”. 

Mỗi nhóm người, mỗi cộng đồng đều có thần bảo hộ riêng để coi sóc, che chở, ban phúc 

hay giáng họa nếu đáng. Các quỷ thần phải được tôn kính, tạ ơn, xoa dịu, dâng cúng, 

những gì các ngài đòi hỏi. Người đứng đầu nhóm phải là người đảm trách các chức vụ 

phụng tự này: hào mục nhân danh xóm, hay làng, quan lại nhân danh huyện, hay tỉnh, 

hoàng đế nhân danh cả đất nước” [6; tr.76]. Cho nên đối với hoàng đế, việc thờ cúng tổ 

tiên càng phải được chú trọng, tiến hành một cách qui mô, long trọng đặc biệt, cần phải 

được chu toàn, đặc biệt là qui thức thờ cúng ở điện Phụng Tiên, ở Thái Miếu và Thế Miếu, 

điện Hiếu Tư, điện Long An. Nghi thức thờ cúng tổ tiên của hoàng gia phát xuất từ truyền 

thống thờ cúng tổ tiên của dân tộc nhưng đã được cung đình hóa và điển chế hóa, trở thành 

biểu tượng quyền uy điển hình nhất, cao cả nhất của dòng họ, của cả triều đại. Chính tính 

chất, thuộc tính cung đình của các lễ hội đã góp phần tạo nên bản sắc đặc trưng cho lễ hội 

xứ Huế, là yếu tố chính yếu có tính quyết định làm nên sự khác biệt cho lễ hội ở Huế, cho 

văn hóa Huế so với các thời kỳ, so với các địa phương, vùng miền khác trong cả nước.  

2.1.4.4. Xuất phát từ nhu cầu đời sống tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng 

Gắn liền với tiến trình lịch sử dân tộc, từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước, đã 

nảy sinh nhiều nhu cầu tâm linh trong đời sống của con người để chống chọi với thiên 

nhiên, gắn kết cộng đồng để cho ra đời các lễ tục cầu đảo, cầu mùa… Phát xuất từ nhu cầu 

tín ngưỡng dân gian gắn liền tín ngưỡng vạn vật hữu linh nên các cộng đồng làng xã 

thường thiết lập nên hệ thống tự miếu thờ Thiên thần, Thổ thần, Thủy thần, Sơn thần… 

Đồng thời cũng xuất phát từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đã định 

hình nên lễ tế miếu Lịch Đại đế vương để tôn vinh các bậc đế vương và người tài, người có 

công với nước qua các thời kỳ; nghi lễ cúng tế Thành hoàng, các vị khai canh khai khẩn, 
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những người có công với đời sống gia tộc, làng xã. Ở mức độ phổ biến hơn, lễ Tảo mộ 

hoang, lễ tế Âm hồn được định hình nên từ nền tảng đạo lý nhân văn của con người, của 

cộng đồng trước những số phận oan khuất, nghiệt ngã, những oan hồn không nơi nương tựa. 

Để khẳng định tính chính danh và đẳng cấp khác biệt mà nghi lễ cúng tế tổ tiên của 

hoàng gia đã chính thức trở thành quốc lễ, được thể hiện rõ nét thông qua nghi lễ tế Hưởng 

trong Hoàng thành và các lăng tẩm, tự miếu một cách qui mô, hoành tráng. Không chỉ có 

vậy, nhà vua trong trật tự điển chế Nho giáo, là Thiên tử nên cần thể hiện lòng tôn kính đối 

với Trời (cha), Đất (mẹ) thông qua nghi lễ tế Giao. Hệ thống nghi lễ Đảo vũ thời Nguyễn 

được tổ chức thường xuyên và có tính hệ thống, qui củ nhất, để cầu mong trời đất “mưa 

thuận gió hòa”, hoàn toàn không chỉ giới hạn thuần túy trong ý nghĩa giải hạn, cầu mưa. 

Nếu như ở thời vua Gia Long, lễ Đảo vũ được tổ chức chủ yếu tùy thuộc theo diễn biến 

thất thường của thời tiết mà thiếu những quy định cụ thể, thì đến thời Minh Mạng, đã từng 

bước được điển chế hóa. Lệ năm 1824 định rõ “Từ nay, hạt nào bị hạn đến mười hai ngày, 

ruộng lúa dẫu chưa tổn hại cũng nên vì dân đảo vũ, ghi làm lệnh” [48; 7, tr.64]. Do thời 

tiết biến động thất thường mà từ đó, lễ Đảo vũ được tổ chức thường xuyên, có tính hệ 

thống, tại các linh từ trong cõi, như miếu Nam hải long vương, miếu Hội đồng, đàn Xã 

Tắc. Tháng 8, năm Minh Mạng thứ 6 (1825), trời hạn hán, vua lo lắng việc nông tang nên 

cho tế lễ tại đàn Xã Tắc, thành khẩn khấn vái, cầu đảo nhưng trời chỉ mưa thấm ướt nên lại 

sai Phủ doãn Thừa Thiên cầu đảo tại miếu Hội đồng [53; 3, tr.12]. Năm sau (1826), nhà 

vua lại cho cầu đảo tại miếu Nam Hải Long Vương và đều được ứng nghiệm, thời tiết 

thuận lợi, mưa thuận gió hòa [53; 3, tr.13]. Đến tháng 6, nhà vua nhận thấy chưa có vị trí 

nào để thờ thần chính thống, “Gió hay cổ động mọi vật, mưa hay thấm nhuần mọi vật, có 

công cho nước rất lớn, mà từ giáo dục trước đến giờ cầu đảo chỉ dựng đàn tế, chưa có đền 

thờ riêng. Vậy sai hữu ty đều dựng miếu thờ” [48; 8, tr.65] nên mới cho xây dựng miếu 

Phong Bá, miếu Vân Sư, miếu Lôi Sư, trở thành nơi thực hành nghi lễ Cầu đảo hàng năm. 

Mặc dù vậy, cũng có khi nghi lễ cầu đảo chưa hẳn linh nghiệm nên trong nhiều trường 

hợp, triều đình vẫn cho lập đàn Tam thần ở ngoài cửa Ngọ Môn, đàn Xã Tắc, miếu Hội 

Đồng...; hay tổ chức lễ Cầu đảo ở những linh từ như điện Hòn Chén, miếu Đô Thành 

hoàng, đền Trang Mục, đền Quan Công... 

Tóm lại, lễ hội cung đình triều Nguyễn được hình thành từ cả một quá trình kế 

thừa, tiếp thu nghi lễ các triều đại trước để kiện toàn cho phù hợp với triều đại, với bối 

cảnh chính trị xã hội đương thời. Trong diễn trình bổ sung, hoàn thiện dần di sản lễ hội 

cung đình, có thể thấy dấu ấn của thời Gia Long và Minh Mạng là rất nổi bật, trên nhiều 

phương diện khác nhau, kể cả từ các hoạt động xây dựng, trùng tu cho đến di dời, thay đổi 
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vị trí các thiết chế tự miếu ngày một phong quang hơn, điển chế hóa lễ hội cung đình ngày 

càng cụ thể, chặt chẽ về thời điểm, thời gian, quy mô cũng như nghi thức, phẩm vật dâng 

cúng trong lễ nghi… Nhờ vậy, diện mạo lễ hội cung đình triều Nguyễn giai đoạn này đã 

mang dấu ấn, giá trị đặc trưng đậm tính dân tộc và thời đại. 

2.2. LỄ HỘI CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN GIAI ĐOẠN 1802-1885 

2.2.1. Lễ hội cung đình triều Nguyễn (1802-1885) 

2.2.1.1. Một vài lễ tiết dưới triều Nguyễn 

Các lễ tiết được hình thành dưới triều vua Gia Long và đến thời vua Minh Mạng, 

được điển chế chặt chẽ hơn bằng cơ quan chuyên trách là Thái thường tự, Quang lộc tự. 

Điều đó đã giúp phát triển các lễ tiết lên đỉnh cao, tiến tới qui định và kiểm soát nghiêm 

ngặt vấn đề trang phục và lễ phẩm, gắn liền với việc ban hành lề luật để răn đe và bình ổn 

trật tự xã hội, nêu bật và thể hiện rõ nét uy quyền tối cao của nhà vua. Trong qui trình kiểm 

soát lễ phẩm, Quang lộc tự phải kê ra đầy đủ rồi tâu lên, đợi vua châu phê, sau khi tế lễ 

phải dâng vua và chiểu cấp cho các nha môn theo thứ bậc, điển chế. Hàng năm, rượu dùng 

trong các lễ nghi phải được nấu bằng gạo nếp, gạo tám và phải đúng kỳ chiếu lĩnh gạo 

công cùng các hạng của công, do phủ Thừa Thiên đặt giá thuê làm. Quang lộc tự phải 

đứng ra theo dõi, đốc thúc người nấu cho thật tinh khiết, rồi đem nộp vào kho phủ Nội Vụ 

để dùng khi cần. Đối với lễ ban yến nhân khánh tiết, hay ân vinh tiến sĩ, khoản đãi sứ thần 

thì căn cứ tờ tư của các bộ mà tuân làm, chia theo các hạng. Mọi việc đều theo thể thức tự 

tuân làm, lập sổ kê tiêu phí tổn, hàng tháng lưu chuyển [41; 6, tr.267-268]. 

* Lễ Thiết đại triều (Đại triều nghi) 

Đây là cuộc gặp định kỳ mang đậm tính nghi lễ, có qui mô và trang trọng bậc nhất 

trong cung đình triều Nguyễn, giữa nhà vua và bá quan văn võ, ở ngay sân Đại triều nghi 

và điện Thái Hòa. Đại triều nghi là nghi thức quan trọng bậc nhất, biểu trưng cho quyền 

lực của hoàng đế và của cả triều đình. Theo điển chế nhà Nguyễn, Đại triều nghi bao gồm 

Đại triều nghi nghe chính sự, Đăng quang, Chúc tết, Vạn thọ, Chánh đán. Điển lễ này được 

sử sách ghi chép kỹ: “Vào dịp Vạn thọ, chánh đán, đoan dương, nhà vua cho đặt nghi lễ 

Đại triều” và“Năm Gia Long thứ 5 (1806), vua ra quy định các ngày mồng 1, 15 hàng 

tháng là những ngày vua cho thiết Đại triều ở điện Thái Hòa” [41; 6, tr.68-70]. 

- Về thời gian: Lễ Đại triều thời vua Gia Long được tổ chức hàng tháng vào ngày 

sóc, vọng và kể từ đầu thời Minh Mạng (1820), chuẩn cho hàng tháng, lấy ngày mồng một 

và ngày rằm đặt đại triều; còn các ngày 5, 10, 20, 25 đặt thường triều. Tuy nhiên, lệ định 

cũng có sự điều chỉnh thích ứng cho phù hợp hoàn cảnh, nhất là trong những sự biến thời 

tiết, như chỉ dụ năm Minh Mạng thứ 3 (1822) định lệ nếu gặp năm nhuận thì trong tháng 
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nhuận, cho miễn cả đại triều, thường triều, đặt thành điển lệ. Thậm chí bởi sự chi phối của 

đạo lý kính sợ trời theo truyền thống phương Đông, nếu trùng ngày nguyệt thực, nhật thực 

hay tổ chức cầu đảo thì triều đình cũng cho miễn lễ thiết Đại triều "để tỏ ý kính trời”, “để 

tỏ mặt kính sợ”do “Thiên tử lấy trời đất làm cha mẹ” như sắc dụ năm Minh Mạng thứ 18 

(1837) nhấn mạnh. Thời Thiệu Trị (năm thứ 3, 1843) lại có quy định mới khi “Bỗng có 

mưa thu, thế tất còn có mưa luôn mấy ngày, không khỏi ướt át, chuẩn cho miễn sự thiết 

triều, nhưng trẫm vẫn ngự điện nghe chính như thường lệ” và năm sau (1844) lại ra sắc dụ 

khi gặp nhật thực nguyệt thực, “theo lệ phải miễn triều, vừa tự cảnh tỉnh, nghĩa phải như 

thế, vô luận nhật thực có đúng vào ngày hối (ngày cuối tháng 29 hoặc 30), sóc hay không, 

dẫu ở trước hay sau ngày hối, sóc cũng nên tránh sự ngự điện” [41; 6, tr.267-268].  

Thông qua việc quy định ngày giờ cụ thể cùng nhiều nghi thức được điển chế hóa 

cao độ, có thể thấy được tầm quan trọng đặc biệt của Đại triều nghi đối với vương triều. 

Cũng từ việc kính sợ Trời Đất thông qua nghi lễ thiết đại triều, đã thể hiện rất rõ thế giới 

quan - nhân sinh quan Cha Trời, Mẹ Đất, khi vua là Thiên tử.  

- Về không gian: Nghi lễ thiết Đại triều diễn ra trong không gian rộng lớn, chính 

thức ở điện Thái Hòa, sân đại triều và bao gồm cả khu vực từ điện Cần Chánh ra đến Ngọ 

Môn. Sân đại triều nghi rộng rãi trước điện Thái Hòa, lát đá Thanh, là nơi các quan xếp 

hàng làm lễ lạy trong lễ đại triều, được chia làm 2 tầng: sân trên dành cho các quan từ tam 

phẩm trở lên và sân dưới cho các quan từ tứ phẩm trở xuống. Trên mỗi sân đều được bố 

cục Dũng đạo - lối đi rộng ở giữa và bên tả dành cho quan văn, bên hữu cho quan võ; trên 

sân có dựng bia đá nhỏ, ghi rõ Phẩm sơn (phẩm trật) để định vị thứ bậc.  

Trải qua các triều vua từ Minh Mạng đến Thiệu Trị, điển chế lễ nghi triều đình 

càng được chặt chẽ, gắn liền với quá trình củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Nghi lễ 

Đại triều vẫn được tổ chức ở điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, như tài liệu Châu bản 

thường đề cập: “Vâng chiếu trước đây ngày lễ chính đán, lệnh tiết hàng năm có nghi lễ đại 

triều ở điện Thái Hòa. Gần đây có thiết triều ở điện Cần Chánh. Sang năm tới lễ mừng thọ 

tứ tuần và các ngày lễ tiết nguyên đán hàng năm xin theo trước đây làm nghi lễ đại triều ở 

điện Thái Hòa” [71]. Tuy nhiên, từ triều vua Thành Thái, Duy Tân và vua Khải Định, nghi 

lễ thiết Đại triều vẫn đảm bảo qui trình lễ nghi nhưng đã có sự thay đổi vị trí đến Ngọ 

Môn. Tài liệu Châu bản cho biết: “Vâng xét mồng 1 tháng 12 hàng năm, theo lệ có làm lễ 

ban sóc và thiết nghi lễ đại triều ở lầu Ngọ Môn” [71]. 

Như vậy, từ thời vua Gia Long đến Tự Đức, lễ Đại triều được tổ chức ở sân Đại 

triều nghi và điện Thái Hòa, điện Cần Chánh. Đến thời Thành Thái về sau, mới có sự bổ 

sung, dịch chuyển ra Ngọ Môn, có lẽ cho phù hợp với tình hình chính trị đất nước đương 
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thời. Tất cả đã tạo nên một không gian lễ hội cung đình độc đáo, qui mô từ điện Thái Hòa 

qua sân Đại triều nghi ra đến Ngọ Môn, với nhiều nghi trượng hoành tráng, nào voi, ngựa, 

tàn lọng, lỗ bộ, quân hầu, ban nhạc… Không gian lễ nghi cung đình từ thời Đồng Khánh 

còn được bổ sung hai đoàn quân nhạc (của triều đình và của Pháp) để cử nhạc chào mừng 

khi có đại diện phía Pháp đến dự lễ. 

 Công tác chuẩn bị và cách thức bài trí 

- Nghi trượng: Bởi tính chất, qui mô, điển chế bậc nhất của nó nên các loại cờ quạt, 

xe kiệu đều được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm. Từ “đầu canh năm sau hồi trống thứ 

nhất, các viên quản vệ, cai đội dẫn quân ngự lâm, thị vệ bày lỗ bộ, đại giá từ sân điện Thái 

Hòa suốt ra ngoài cửa tả, hữu Đoan môn”, cùng nhiều nghi trượng với số lượng lớn các 

loại cờ, quạt, phan, lỗ bộ rồi voi, ngựa, gồm: “… 4 cái phan Cáo chỉ, 4 cái phan Truyền 

giáo, 4 lá cờ phan Long, Phượng, Nhật, Nguyệt, 4 lá cờ Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, 

Huyền vũ, 4 lá cờ Phong, Vân, Lôi, Vũ, 5 lá cờ Ngũ hành, 24 lá cờ Ngũ sắc vẽ rồng. Hai 

bên tả hữu cầu Kim thủy dàn cờ quạt, tàn lọng khí giới, có 11 con voi đóng lầu sơn son, 8 

con ngựa đóng yên sơn son, bành gấm thêu chân chỉ hạt bột” [19; tr.294]. 

- Âm nhạc: Ở đây điển chế qui định sử dụng nhạc đại triều, “là loại nhạc dùng 

trong các lễ tại triều đình - lễ đại triều, để phân biệt với các loại nhạc dùng trong các miếu 

thờ, đàn tế. Cũng như các triều đại trước, lễ đại triều của triều đình nhà Nguyễn mang tính 

nghi thức nhiều hơn là tín ngưỡng, và không gian thường gắn với sân triều - sân điện Thái 

Hòa, Ngọ Môn...” [43; tr.108-110]. Từ năm Minh Mạng thứ 13 (1832), Đại nhạc và Tế 

nhạc được dùng trong lúc có đại triều, có dàn nhạc huyền nhưng chỉ để trưng bày mà 

không cử nhạc. Qua mô tả, có thể thấy dàn nhạc trong lễ Đại triều thời Nguyễn gồm một 

tập hợp dàn nhạc, do nhạc sinh Hòa Thanh thự điều khiển, dàn nhạc huyền; dàn 16 ca công 

của ba đội (nhất, nhì, tam) thuộc Thanh Bình thự; Ty kỳ cổ đại nhạc (quân nhạc); Ban tiểu 

nhạc; Ty nhã nhạc; Bát âm. Bộ Đại nhạc đặt ở phía nam điện Thái Hòa, gồm hai đội được 

xếp đối xứng nhau theo lối đông - tây. Đội nhạc Tư bả lệnh dàn nhã nhạc do nhạc sinh Hòa 

thanh Thự điều khiển, có 2 trống con, 2 trống tiểu bồng, 1 trống yêu cổ, 2 đàn nguyệt, 2 

đàn tam, 2 tỳ, 2 hồ, 2 nhị, 2 kèn, 1 sinh tiền, 1 tam âm. Dàn nhạc huyền do 2 viên quản vệ 

cùng các đội trưởng đội thị trung đội mũ hổ dẫn đầu điều khiển gồm 1 bộ trống lớn, 1 

chuông lớn, 12 chuông nhỏ, 1 cái phụ1, 1 cái chúc2. Ty kỳ cổ đặt đại nhạc (quân nhạc) do 

nhân viên kỳ cổ mặc binh phục điều khiển với 1 bộ 20 trống lớn, 8 kèn, 4 thanh la lớn, 4 

thanh la nhỏ, 4 tù và lớn bằng vỏ ốc biển, 4 tù và nhỏ bằng sừng trâu [24; tr.144]. Ngoài ra, 

                                                           
1 Loại nhạc khí hình cái trống, bưng da thú, trong nhồi cám và gạo để khi đánh có tiếng êm dịu. 
2 Loại nhạc khí bằng gỗ, như cái thùng vuông 2 thước 4 tấc, sâu 1 thước 8 tấc, giữa có cái trục bằng gỗ thông 

xuyên suốt đến đáy, để khi đánh lên cùng hợp với các tiếng nhạc. 



45 
 

tại sân điện còn có đội Hộ vệ, Cảnh tất đứng chầu hầu, mỗi bên 64 người xếp thành 4 

hàng, mỗi hàng có 8 người. Còn lại nội điện Thái Hòa thường không trang trí nhiều, nổi 

bật ở trung tâm với cái ngai phủ vải vàng, đặt trước một bức trướng thêu dùng làm phông, 

phía trước là một cái bàn khảm cẩn xà cừ, 2 giá để quạt, gươm và đỉnh trầm phía trước 

ngai vàng dùng để xông trầm mỗi khi vua ngự bảo tọa. 

- Ban thứ của vua, quan: Vua ngự ở ngai vàng, đặt chính giữa điện Thái Hòa. 

Các hoàng tử, hoàng thân, vương công được vào nội điện Thái Hòa, còn các quan 

đều đứng ở ngoài sân, mỗi khi vua triệu mới được vào, không kể đến các quan thái giám 

được phép vào điện túc trực phục vụ vua: “Đứng ẩn sau chiếc cột, chiếc áo lục dài và bộ 

mặt nhẵn nhụi của vị đứng đầu trong hàng ngũ thái giám” [24; tr.144]. Các quan văn võ 

triều đình đứng theo thứ bậc ở sân điện Thái Hòa theo qui định “Tả văn hữu võ”, sắp xếp 9 

tầng phẩm trật theo ba bậc: đệ nhất bái đình ở bệ rồng (quan tam phẩm trở lên), đệ nhị bái 

đình ở thềm rồng (tứ phẩm trở xuống) và tầng 3 - khu vực cầu Trung đạo (quan lại địa 

phương và công sứ phiên thuộc) [41;6, tr.80 -81, 144]. 

Đến năm Minh Mạng thứ 20 (1839), do số quan lại tăng nhiều, sân Đại triều nghi 

không đủ chỗ, dễ gây mất trật tự khi hành lễ nên vua định lệ: “Lệ trước phàm có thiết triều 

ở sân điện Thái Hòa, bách quan văn vũ từ tam phẩm trở lên, bày hàng ở bệ rồng, tứ phẩm 

trở xuống bày hàng ở thềm rồng, đều chiểu theo phẩm sơn bày hàng” [50; 2, tr.70]. 

Trong các nghi lễ cung đình khác như tế Giao hay tế Xã Tắc, trường hợp nhà vua 

bị “se mình” (ốm) thì các hoàng tử, hoàng thân hay đại thần có thể khâm mạng làm chủ tế 

nhưng ở Đại triều nghi - nghi lễ qui mô, trang trọng bậc nhất của triều đình, vua là chủ thể 

duy nhất nên không ai có thể thay thế để thiết triều. 

- Trang phục: Thiết đặt quan chức luôn gắn liền sự phân định phẩm phục của quan 

chế, lễ nghi theo đúng chuẩn mực, tôn ti trật tự, sự tôn nghiêm của thể chế, đó là điểm cần 

nhấn mạnh trong Đại triều nghi, bởi: “Đặt quan chia chức, tất phải phân biệt chương phục 

để rõ phẩm cấp. Nay quan chế hai ban đã định, thì phục sắc mũ áo cũng theo phẩm trật 

mà chế dùng để cho danh phận rõ ràng, tôn ty có khác. Phàm người có chức phẩm đều nên 

tuân theo. Ai được đặc ân cho phẩm phục hơn lên thì không theo lệ này” [50; 2, tr.70]. 

Theo đó thì Vua dùng loại áo mũ đại triều. Lệ năm Minh Mạng thứ 3 (1822) quy 

định “vua ngự mũ cửu long, áo bào vàng, đai ngọc” [50; 2, tr.70]. Mũ thượng triều, hay 

thiết triều, bằng vàng, cẩn ngọc quý, được trang trí rất cầu kỳ chỉ được sử dụng mỗi khi 

ngự triều giải quyết đại sự triều chính hay nghi lễ khánh tiết, tiếp sứ thần và trong các nghi 

lễ tôn miếu… Trang phục hoàng đế trong lễ đại triều gồm mũ cửu long thăng thiên, đính 

31 hình rồng bằng vàng tốt, 3 hình ngọn lửa cháy, hai phía trước sau đều có một bác sơn. 
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Một con rồng nằm ngang, hốt ngọc pha lê và hốt thống thiên, mỗi thứ 2 cái, dây mây rút và 

dây đeo đều 1 cái, 1 đóa hoa tròn, 30 đóa vuông và chỉ kết các hạng ngọc khảm, trang sức 

bằng ngọc hỏa tề, kim cương, trân châu 140 hạt, mắt rồng đều khảm bằng hạt trân châu 

nhỏ. Khăn mạng lưới trang sức 4 cái khuyên vàng. Hoàng bào sa đoạn sắc vàng chính, 

thêu rồng lớn rồng nhỏ, mây, thủy ba và 4 chữ “phúc thọ”. Trong lát sa dày thời hoa tứ 

hữu, hoặc trừu đỏ hoa tứ hữu, 2 cánh bằng đoạn màu lam sẫm, đậu 8 sợi tơ tráng bóng, 2 

mặt trước sau mỗi mặt có 2 chữ “vạn thọ”, 3 hình rồng. 2 tay áo mỗi tay có một hình rồng 

2 cánh và san hô, hỏa lựu, đều xâu chuỗi bằng hạt ngọc châu nhỏ. Cổ áo bằng đoạn đậu 8 

sợi tơ sáng bóng màu trắng, 2 dải rũ xuống đều thêu rồng mây. 

 Xiêm dùng bằng sa mỏng trắng bóng toàn sợi tơ có hoa kết đỏ, dệt kiểu rồng cuộn 

tròn, thủy ba, cổ đồ, bát bảo, dưới nối bằng đoạn gấm hoa hồi văn dây leo, lan can đỏ, 

trong lót lụa đỏ, gấm hạng nhất toàn hoa kim liên, màu lục màu lam, áo nối bằng lụa mộc. 

Đai bằng vàng, đoạn đậu 8 sợi tơ trắng bóng nhuộm màu vàng chính, khâu chen kẽ tơ lông 

đỏ, đính sừng tê, dài vuông, như hình cái mộc cộng 18 mảnh, ngoài bọc vàng tốt, khảm 92 

hạt trân châu. Bít tất thì thân bằng tơ, đậu 8 sợi trắng bóng nhuộm màu lam thẫm, khoảng 

giữa bằng tơ đậu 8 sợi trắng bóng, dưới bằng vải tây màu tuyết phối hợp với gấm hạng 

nhất thuần hoa kiêm liên màu lục, hay màu lam thẫm, trong lót bằng trừu đỏ hay trắng. Hài 

bằng tơ đậu 8 sợi màu đen thêu rồng, mây, thủy ba và hoa bằng kim tuyến, trong lót tơ đậu 

8 màu đỏ. Mũ áo hoàng tôn và các công tử, mũ bình đính, trang sức bằng vàng và ngọc 

châu; áo bào con mãng sắc đỏ thẫm; xiêm thêu rồng 4 móng; đai trang sức rồng 4 móng 

bằng vàng [41; 6, tr.184]. 

 Diễn tiến chính buổi lễ 

Sử sách không ghi chép một cách hệ thống và tỉ mỉ về nghi thức lễ Đại triều nhưng 

theo qui chế Đại triều nghi, có thể hình dung nghi thức, diễn tiến và nhạc lễ có phần tương 

tự như các nghi tiết đại triều khác như Đoan dương, Vạn thọ... Điển lệ qui định: “Phàm 

ngày mồng một, ngày rằm trong tháng như có đặt nghi lễ đại triều thì chiểu theo nghi lệ 

tiết vạn thọ, nhưng bỏ bớt việc dâng biểu và bắn súng” [41; 6, tr.68]. Tương tự là khảo sát 

qua so sánh với các kết quả nghiên cứu của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, ghi chép mô 

tả của người Pháp năm Khải Định thứ nhất (1916), có thể căn bản phác họa nên trình tự đại 

triều nghi. Từ mờ sáng, trống chiêng hồi thứ 3, Kỳ đài kéo cờ đại rộng 9 thước, dài 10 

thước và cờ khánh hỷ các sắc. Quan hữu ty (bộ Lễ) bày án vàng ở phía nam bảo tọa giữa 

điện Thái Hòa, trên đặt ống kim phụng sơn vàng vẽ rồng, trong để tờ chiếu vua ban. Đặt án 

đỏ ở gian thứ 2 bên tả cột trước, một án đỏ nữa ở chái tây, trải chiếu cạp ở gian chính giữa, 

đặt chiếu lạy của hoàng thân phiên, hoàng thân công và hoàng thân. Bộ Lễ bưng hộp biểu 



47 
 

mừng của bách quan đặt ở án đỏ gian thứ 2 bên tả, hộp biểu mừng của các địa phương đặt 

lên án đỏ ở chái tây. 1 viên truyền chỉ, 1 viên đọc biểu, 6 viên Nội các đều mặc triều phục 

đứng trực đợi ở chái đông, tây trên điện. Ty Loan nghi đặt xa giá ở dưới thềm gian chính 

giữa điện Cần Chánh. Những người cầm nghi trượng, nhã nhạc theo lệ đứng chầu hàng. 

Đến giờ, bộ Lễ và đại thần ban võ tâu: “Trung nghiêm ngoại biện” (trong ngoài đã chuẩn 

bị xong). Vua đội mũ cửu long, mặc hoàng bào cầm hốt trấn khuê, thắt đai ra ngự điện Cần 

Chánh. Trầm được đốt lên. Viên quản vệ loan giá truyền, đội hộ vệ Ty Loan giá mang loan 

giá vào giữa chính điện. Quản giá quỳ tâu: “Tấu thăng ngự liễn” (Xin thánh thượng ngự 

lên xe giá). Vua lên kiệu, ban tiểu nhạc cử nhạc. Lúc này chuông trống ở lầu Ngũ phụng 

nổi lên. Đội túc vệ, ngự lâm, cấm quân cầm cờ quạt nghi trượng rước vua sang điện Thái 

Hòa, có 16 tiểu giám cầm phất trần và lư hương đi trước kiệu. Vua ra Đại Cung môn, đến 

cửa phía bắc, xuống kiệu. Tiểu nhạc chuông trống lầu Ngũ Phụng ngưng đánh, đến lượt 

Đại nhạc ở Cảnh môn nổi lên. Nhà vua theo cửa chính giữa ra cửa Cảnh môn (cửa Nghiêm 

cấm) phía sau ngai vàng và ngự lên ngai. Quan thái giám đốt trầm vào lư đặt trước ngai 

vàng. Đại nhạc ngừng. Đội Cẩm y vệ cầm giáo đuôi beo và kim đao đứng điện. Sau ngai, 

vua có 2 viên khoa đạo và ở sân đại triều có 4 viên khoa đạo đứng hai bên đông tây xem 

xét lễ nghi. Sau khi đốt trầm xong, bắt đầu nghi lễ thiết Đại triều. 

Viên tán xướng: “Tấu Lý bình chi chương” (tấu bài nhạc Lý bình)1. Khi nhạc kết 

thúc, viên tán lại xướng: “Tấu nhạc chỉ”. Xướng: “Bày ban”. Xướng: “Tấu Túc bình chi 

chương” (tấu bài Túc bình)2. Xướng: “Bái, hưng” (tất cả các quan đều lạy 5 lạy, rồi đứng 

lên). Xướng: “Hành khánh hạ lễ”. Bách quan đều quỳ xuống. Xướng: “Dâng biểu3. 

Một viên quan Nội các đi đến gian thứ 2 bên tả bưng hộp biểu mừng của bách quan 

bên án đỏ, đưa đặt lên án vàng chính giữa, rồi đứng lui ra, viên đọc biểu đi lên phía tả trên 

thềm gian chính giữa, hướng về phía bắc, quỳ xuống bên cạnh mở biểu ra. 

Xướng: “Tuyên biểu” (đọc biểu). Quan đọc biểu tuyên đọc xong, trao lại cho 

người bưng biểu trước đó đưa dâng lên án vàng ở gian chính giữa, rồi đều lui ra. Xướng: 

                                                           
1 Lời nhạc: “Minh minh thiên tử, vạn dân sở vương, hiển hiển lệnh đức, như khuê, như chương; tuyên chiêu 

nghĩa vấn, duy dân chi chương, thiên tích tuần hỗ, thụ phúc vô cương” (Thiên tử sáng suốt, muôn dân trông 

vào, đức hay rõ rệt, như ngọc khuê, ngọc chương, bảo rõ nghĩa lý, làm phép cho dân. Trời cho phúc tốt, 

hưởng phúc vô cùng). 
2 Lời nhạc: “Húc nhật thủy đán, loan thanh tương dương, triều ký doanh lữ, tả hữu trần hàng, nhạc hòa tấu 

tấu, chung cổ tương tương. Hổ bái khể thú, tể tể, thương thương, ư vạn dư niên, tự thiên giáng khương” 

(Buổi sớm mặt trời mọc, tiếng nhạc xe sang sảng, trong triều đã đông đủ, đứng bày hàng ở hai bên. Âm 

nhạc hòa tấu, chuông trống vang dậy. Các bề tôi lạy mừng chúc vua vạn tuế. Từ trời giáng phúc). 
3 Minh Mạng năm thứ 13 phê chuẩn: Hàng năm gặp 3 ngày lớn ở ngự tiền, về biểu mừng chiểu lệ dâng lên, 

nhưng bỏ bớt tiết mục tuyên đọc. Thiệu Trị năm thứ 3 và Tự Đức năm thứ 3, thiết triều nhận mừng đều là 

buổi đầu tuyên đọc biểu mừng 1 lần, để cho khác với năm thường. Từ đấy về sau vẫn bỏ bớt tiết mục tuyên 

đọc. 



48 
 

“Phủ phục, Hưng”. Xướng: “Tấu Khánh bình chi chương”1. Xướng: “Bái, hưng” (5 lần 

rồi chia ban). Viên truyền chỉ đi tới phía tả trên thềm gian chính giữa hướng lên phía bắc 

quỳ tâu:“Tâu truyền chỉ”. Vái rồi đứng dậy, lui xuống đứng hướng phía nam, tuyên lên 

rằng: “hữu chỉ” (có chiếu). Xướng: “Bày ban”, “Bách quan giai quỵ” (Bách quan đều 

quỳ xuống). Xướng: “Tuyên độc”. Sau khi đọc chỉ xong, lại xướng tiếp: “Phủ phục, 

hưng”(5 lần). Xướng: “Hành lễ tạ ơn”. Xướng: “Tấu Di bình chi chương”2. Xướng: 

“Bái, hưng” (đều 5 lần), rồi chia ban. Quan Lễ bộ quay về hướng đông hô: “Thánh thượng 

đã ban chiếu, hãy bá cáo ân chiếu cho thần dân biết”. Một vị quan bộ Lễ tâu: “Tấu lễ tất” 

(tâu lễ thành, rồi lui ra). Xướng: “Tấu Hòa bình chi chương” (tấu bài nhạc Hòa bình), 

nhạc nổi lên3. 

Vua lên kiệu ra cửa Đại cung môn. 

Ty Loan nghi đã sắp sẵn kiệu đứng chờ ở dưới thềm điện Thái Hòa, trở về điện 

Cần Chánh. Lúc này, quan hữu ty tiến lên lấy tờ chiếu trên hương án đặt lên kiệu hai bên 

che tàn vàng để rước chiếu vua ban ra niêm yết ở Phu Văn Lâu. Bát âm nổi nhạc bắt đầu 

cho nghi thức rước.  

Đoàn rước tuân thủ trật tự qui chuẩn, đi trước là cờ quạt, đến 20 biền binh thị trung 

cầm gậy đầu rồng sơn son, 10 người cầm giáo mác, quan hữu ty đi sau kiệu. Đám rước đến 

Phu Văn Lâu, kiệu rước vào trong, cờ quạt và binh sĩ dàn thành hai hàng trước sân. Quan 

hữu ty lấy tờ giấy trên kiệu, dán lên bảng niêm yết, rồi lui xuống lạy 5 lạy. Viên Phủ doãn 

Thừa Thiên cùng các viên huyện dẫn phụ lão hương thân ba huyện Phong Điền, Hương 

Thủy, Phú Lộc vào lạy 5 lạy và kính cẩn xem chiếu văn. Binh sĩ, bát âm đều lui về. Đội 

binh Thần sách đóng lại, coi giữ tờ chiếu để cho dân chúng vào xem. 

Sau ba ngày, quan hữu ty đến trước Phu Văn Lâu lạy 5 lạy, rước chiếu về bộ Lễ, 

giao cho viên quản lý văn thư phòng lưu trữ [3; 4, tr.74]. 

Khác với các nghi lễ khác thường có múa Bát dật, riêng lễ Đại triều trong tháng lại 

không có múa. Các khúc ca chương tấu trong lễ Thiết triều đều toát lên tinh thần ca ngợi 

                                                           
1 Lời nhạc: “Hoàng vương duy tích, thụ thiên chi hỗ, ưu tai, du tai, dĩ hơi mi thọ, cấn cán kì minh, tỉ thọ nhi 

phú, khách vô bất nghi, kì diệt khổng cố” (Hoàng vương trị vì, ơn trời nhàn hạ, để hưởng tuổi thọ. Việc xét 

kỹ càng, đức âm ấy tốt, đã ninh lại giàu, mọi việc tốt cả, ngôi rất bền lâu). 
2 Lời nhạc: “Đức âm trật trật, xuất ngôn hữu chương. Tu tích phúc chỉ, vi long, vi quang, ký tiết dĩ đức, diệt 

khổng chi tương. Đại tiểu khể thủ, chưng chưng hoàng hoàng. Thiên tử vạn thọ, vạn thọ vô cương” (Đức âm 

trong sáng, lời thành văn chương. Nay cho phúc trạch, ân sủng, vinh quang, dành được đức ấy, to tát khôn 

lường, bề tôi chúc vua: Vạn thọ vô cương). 
3 Lời nhạc: “Kỳ nghi bất thắc, túc ung hòa minh, tỉ tập hi vụ thuần hỗ, thọ bảo thả ninh, lệnh văn bất dĩ, duật 

tuấn hữu thanh. Thiên tử vạn niên, phúc lộc lai thành” (Nghi lễ chốn cung đình không sai lạc, nghiêm kính 

hài hòa, phúc tốt được rạng sáng mãi, thọ khảo và an ninh, tiếng hay lừng lẫy không ngừng. Chúc thiên tử 

muôn năm, phúc lành đều đến). 
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công đức cao cả của nhà vua và triều đình, ca ngợi sự trường tồn bền vững của cả đất nước 

và sự nghiêm minh an lạc của nhà vua. 

Một trong những nội dung được vua bàn trong lễ Thiết triều được sử sách lưu lại 

cho biết vua ngự điện nhận lễ chúc mừng và đưa ra điển lễ trang phục: “Chế độ cổn miện, 

đặt từ đời Hiên Viên, đời Tam đại trở xuống ít dùng, nay theo phép mà làm cũng là một 

việc phục cổ, vả lại thể thức ấy có tua rũ coi trang nghiêm, có ngọc bội lẻng kẻng, đội mũ 

mặc áo Trẫm mang vào thấy rất nghiêm kính ung dung càng tỏ rõ lễ độ, mới biết thâm ý 

của cổ nhân chế ra” [50; 3, tr.144].  

* Lễ Ban sóc 

Lễ Ban sóc tức lễ ban lịch của nhà vua cho năm mới, nên có ảnh hưởng sâu rộng 

trong dân chúng, bắt đầu từ ngày mồng Một tháng Chạp hàng năm. Trong năm, Khâm 

thiên giám soạn lịch, vua thân hành dự lễ và tuyên chỉ ban lịch cho bá quan trong triều và 

cho các tỉnh thành trong nước, được tổ chức tại điện Thái Hòa, đến năm 1840 thì tổ chức 

tại Ngọ Môn.  

Lệ định năm Gia Long thứ 1 (1802) cho biết mỗi năm lấy ngày 25, tháng Chạp 

phong ấn, đầu năm chọn ngày tốt vào thượng tuần tháng Giêng khai ấn. Ở các nha cũng 

lấy những ngày ấy để phong hay khai ấn triện. Vua đến Thái Miếu, “dâng lịch vạn toàn 

năm Quý hợi. Làm lễ xong, vua ngự điện, ban lịch mới cho trong ngoài” [50; 1, tr.540]. 

Nhưng 4 năm sau (1806), “Tháng 12, ngày mồng 1, vua ngự điện Thái Hòa. Lễ Bộ dẫn 

Khâm thiên giám đem lịch vạn toàn năm Đinh mão tiến lên để ban cho trong ngoài. Trước 

kia lấy ngày phong ấn để ban lịch. Năm Giáp tý đổi dùng ngày hôm sau. Đến nay chuẩn 

định ngày mồng 1 tháng 12, làm lệ mãi mãi” [50; 1, tr.684]. Tính chất của lễ Ban sóc 

không chỉ dành cho triều đình mà còn ban đến thần dân và các tỉnh thành khác, cũng nhằm 

tách biệt với các nghi lễ Đại triều và Thiết triều ở điện Thái Hòa mà từ năm Minh Mạng 

thứ 21 (1840), triều đình tổ chức lễ Ban sóc ở Ngọ Môn: “Ngày 1/12 năm nay là vào ngày 

lễ Ban sóc. Kính bàn lễ Ân tiến ngày mồng 1/12 xin chuyển sang làm lễ vào ngày mồng 2, 

còn ngày mồng 1 xin làm lễ Ban sóc ở Ngọ Môn cho hợp với điển lệ, còn các khoản nghi 

thức chung, tra năm Minh Mạng 21 thấy đã bàn và được phê chuẩn sửa đổi. Năm ngoái 

bộ thần lại tham chiếu bàn định tâu xin cho thi hành. Nay xin tuân theo để thực hiện” [72]. 

Như vậy từ cuối thời Minh Mạng, nghi lễ Ban sóc được tổ chức trang trọng ở Ngọ 

Môn và từ thời Thiệu Trị về sau, tiếp tục duy trì: “…cứ tới ngày mồng 1 tháng 12 hàng 

năm, kính dâng lịch của vua vào Đại nội và tam cung tôn kính, lệ có Đường quan, bộ thần, 

đều một viên. Kính dâng vào Duyệt Thị đường có đường quan, thuộc viên của bộ, đều tiến 
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hành kính dâng. Nay thấy mồng 1 tháng sau vừa đúng kỳ kính dâng lịch. Xin làm theo lệ trước 

đây, thần Trương Như Cương vâng sung kính dâng vào Đại nội, có đủ áo triều phục [73].  

Việc tổ chức nghi lễ Ban sóc ở điện Thái Hòa có một số khác biệt so với ở Ngọ 

Môn nhưng lễ nhạc thống nhất, vẫn dùng các ca chương có tấu chữ “bình”: “Lý bình” khi 

rước vua lên tòa ngự, “Túc bình” khi bách quan đứng vào hàng tề chỉnh và “Hòa bình” 

khi vua hồi cung. Riêng Khâm Thiên Giám khi làm lễ dâng lịch, tấu bài nhạc “Nguyên 

bình” và tấu “Hàm bình” khi bách quan làm lễ tạ ơn. 

Khâm Thiên Giám đặt triều nghi và dâng lịch của năm sau đã được biên soạn và ấn 

hành. Sau đó, Nội Các tuyên chỉ của nhà vua ban lịch cho bách quan và các địa phương. 

Các quan làm lễ tạ ơn rồi về nhận lịch tại viện Đãi Lậu (ở phía trước, hai bên điện Thái 

Hòa), còn các địa phương nhận lịch tại hành cung của tỉnh.  

* Lễ Tiến xuân - Nghênh xuân  

Đây là nghi lễ quan trọng, được tổ chức vào tiết lập xuân, với ý nghĩa mở đầu cho 

năm mới, cũng nhằm cầu mưa thuận gió hòa cho vụ mùa mới, tống tiễn khí lạnh trong 

năm, nên lễ vật tiến cúng là trâu đất và mang thần1. Ngoài ra, còn rước thêm Xuân sơn (núi 

Xuân), trên đó có biểu tượng cây cối và chim chóc, cầu mong muôn vật tươi tốt. Với ý 

nghĩa tống tiễn mùa đông để đón nhận mùa xuân nên hình tượng trâu được sử dụng bởi nó 

tượng trưng tháng Sửu cuối năm, gần gũi với cái rét, nên dùng trâu đất để át khí lạnh mùa 

đông, đón xuân mới cho trời đất hồi sinh. 

Lễ Tiến xuân ngưu ở Việt Nam có từ thời Lê Trung Hưng, về sau được Phan Huy 

Chú ghi chép lại trong Lịch triều hiến chương loại chí, còn trước đó thì không thấy sử sách 

đề cập. Thời Nguyễn, mãi đến năm Minh Mạng thứ 10 (1829), mới bắt đầu làm lễ Tiến 

xuân, Nghênh xuân: “Nghênh xuân là để dẫn hòa khí đến, và cũng là một cách gây dựng, 

giúp đỡ, còn lấy roi đánh trâu là có ý khuyên việc cày cấy, ngụ ý trọng nông. Nay Hoàng 

thượng ta chăm lo nguồn sống của dân, để tâm đến việc canh nông, vậy có gì quan hệ đến 

sự khuyến khích ngành nông thì có lẽ nên phỏng theo ngày xưa, châm chước mà làm” [41; 

6, tr.250]. 

Lễ phẩm chính để dâng tế là con trâu đất (thổ ngưu), mang thần và núi Xuân. Màu 

sắc y phục, dép cỏ roi cầm tay cùng chiều cao của mang thần và kích thước con trâu đất 

đều dựa theo Thiên Can Địa Chi của năm đó và dự báo năm được hay mất mùa mà chế ra. 

Người ta tin rằng “có thể nhìn vào mang thần và trâu đất để đoán biết trước mùa màng 

trong năm tới”. Như vậy, việc cúng mang thần và trâu đất là nghi lễ rất quan trọng trong 

các dịp đầu xuân, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống bách tính nên việc làm trâu đất và 

                                                           
1 Mang thần: Người đời Phục Hy, dòng dõi họ Câu mang - là thần coi về cây cối và mùa xuân-thần chăn trâu. 
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mang thần được quy định chặt chẽ trong Hội điển. Công việc mang đầy ý nghĩa này được 

giao cho Khâm Thiên Giám và Vũ Khố đảm nhận. Sau ngày Thìn tiết đông chí, Khâm 

Thiên Giám cùng Vũ Khố lấy đất nước ở phương Tuế đức1 nặn trâu đất và hình mang 

thần. Mỗi thứ đều làm 3 cái, hình tượng con trâu bên trong, khung làm bằng cành dâu. Khi 

làm vật tế, các quan Khâm Thiên Giám phải tính kỹ can chi, âm vận ngày lập xuân và tùy 

từng năm để làm đúng hình dáng, màu sắc tương ứng. Như vậy, kích thước, hình dáng và 

chi tiết của trâu đất, mang thần đều được quy định chặt chẽ, mang ý nghĩa đặc biệt.  

Làm trâu và mang thần xong thì tất cả để ở Vũ Khố, đến ngày lập xuân thì Khâm 

Thiên Giám và bộ Lễ tâu lên để thực hiện nghi lễ. Hai ngày trước lập xuân, phủ Thừa 

Thiên đặt bàn thờ phía ngoài cửa Chính đông của Kinh thành (cửa Đông Ba), mặt hướng 

về đông; trước ngày lễ Tiến xuân 1 ngày, những người có trọng trách phải chuẩn bị và thiết 

đặt hương án, lễ phẩm chu đáo. Sau đó, các Đề đốc, Phủ doãn, Phủ thừa cùng binh lính 

rước trâu đất, mang thần và xuân sơn bảo tọa với đầy đủ nghi tượng, tàn lọng và cả đội nhã 

nhạc theo hầu, đến đàn sở phía đông Kinh thành làm lễ.  

Trong lễ rước, có một tuần hiến lễ nhưng không có chúc văn, sau đó rước hai án 

mang thần và trâu đất về bộ Lễ để hôm sau kính tiến, còn một án đưa về phủ thự Thừa 

Thiên. Đúng ngày lập xuân, các quan ở bộ Lễ, phủ Thừa Thiên và Khâm Thiên Giám với 

phẩm phục triều nghi mang hai án trâu đất và mang thần cùng đầy đủ nghi trượng, tàn, 

lọng, nhã nhạc đi vào cửa Tả Đoan2, đến cửa Tiên Thọ và ở ngoài cửa Hưng Khánh đứng 

đợi, đến giờ nội giám tiếp nhận đưa tiến vào cung, bộ thần trở xuống đều lui ra.  

Triều đình giao cho Khâm Thiên Giám xem giờ giấc tiến hành lễ nghi, trình lên để 

quyết định, thường là giờ Thìn. Nếu giờ Thìn lập xuân đúng lúc nửa đêm thì chọn giờ Thìn 

khi trời sáng [41; 6, tr.247]. Riêng viên phủ Thừa Thiên về phủ thự, đưa trâu đất ra đánh 3 

roi với ý khuyên phải siêng năng cày bừa. Sau khi làm lễ xong, trâu đất và mang thần của 

năm trước giao về Vũ khố cất giữ, đó là theo lệ từ năm Minh Mạng thứ 10 (1829) trở về 

trước, còn từ năm sau (1830), đều được chôn cất đi. 

* Lễ Phất thức  

Có thể coi lễ Phất thức (lễ rửa ấn) vào ngày 20 tháng Chạp là lễ tết bắt đầu cho lễ 

hội cung đình triều Nguyễn, để kết thúc một năm làm việc của triều đình, để rồi dẫn tới lễ 

Hạp hương ở Thái Miếu (22 tháng Chạp, mời các tiên đế về ăn Tết) và sau cùng là lễ 

                                                           
1 Tuế đức là thần tốt đức, trái với hung thần trong năm ấy: như năm Giáp, năm Kỷ thì đức thần ở phương 

Giáp tức là phương đông; năm Ất, năm Canh thì đức thần ở phương Canh, tức là phương tây; năm Bính, 

năm Tân thì đức thần ở phương Bính, tức phương nam; năm Đinh, năm Nhâm thì đức thần ở phương Nhâm, 

tức là phương bắc; năm Mậu, năm Quý thì đức thần ở phương Mậu, tức là trung ương. 
2 Là một trong 2 cửa của Đoan Môn, cửa chính của Hoàng thành từ đầu thời Gia Long đến năm 1833, sau đó 

vua Minh Mạng cho bỏ Đoan Môn, xây thành Ngọ Môn với quy chế 5 cửa ra vào.  
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Thướng tiêu (dựng nêu) vào ngày 30 tháng Chạp. Đây không phải là nghi thức lớn của 

triều đình với sự tham gia đông đảo của quần thần như bao nghi lễ khác mà thực chất là 

một buổi lễ chùi ấn ngọc, ấn vàng, kim sách, ngân sách, dưới sự giám sát của nhà vua, để 

kết thúc một năm công việc hành chính, để chuẩn bị đón năm mới.  

Lễ Phất thức được cử hành lần đầu thời Minh Mạng (1837), vào một ngày cuối 

năm âm lịch (khoảng 20 tháng 12 ÂL), tại điện Cần Chánh - nơi cất giữ các hộp đựng báu 

vật của triều đình. Trong việc chuẩn bị, Nội Các có trách nhiệm chọn ngày lành và nhân sự 

- thường là các quan văn võ hàm nhất nhị phẩm cùng nhân viên thuộc Nội Các, Cơ mật - 

để tâu lên vua. Dự lễ Phất thức, các quan phải mặc áo rộng xanh. Dưới sự chứng kiến của 

nhà vua, tại đây có 6 chiếc tủ gỗ tinh xảo chứa cất ấn vàng, kim ngọc của triều đình được 

mở ra, lần lượt lột niêm phong, mở khóa lấy các tráp đựng con dấu, bửu tỷ của các vua, 

hậu phi các triều; kim sách kim bài phù tín1. Ngoài ra còn có những sắc bằng của vua nhà 

Thanh phong cho vua Gia Long, bộ ngọc diệp, thanh kiếm của vua Gia Long cán bằng 

sừng tê giác và những vật quý khác. Khi lau chùi phải dùng khăn đỏ với nước hoa thơm, 

sau đó các quan cất ấn vào tủ và khóa lại, bên ngoài niêm hai chữ “Hoàng phong”. Sau 

nghi lễ, vua và các quan nghỉ việc, không dùng ấn nữa, cho đến đầu năm mới, sau khi làm 

lễ khai ấn, công việc mới được tiếp tục trở lại. 

* Lễ Thướng tiêu 

Dựng nêu ngay trước sân nhà mỗi dịp tết Nguyên đán là một nghi thức cổ xưa 

trong đời sống tâm thức của người Việt. Trên ngọn cây nêu có treo nhiều vật dụng mang ý 

nghĩa tâm linh để xua đuổi ma quỷ, thờ phụng thần linh và vong hồn tổ tiên, tiêu trừ những 

điều xấu xa của năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới an lành.  

Sử sách cho biết các vua đầu triều từ Gia Long đến Thiệu Trị, lễ dựng nêu được 

tiến hành vào ngày 27, tháng Chạp hàng năm và đến thời Tự Đức về sau, lại bắt đầu vào 

ngày 30 tháng Chạp, gọi là lễ Thướng tiêu - một cây tre để nguyên chùm lá ở phần ngọn. 

Vua ngự ra điện Thái Hòa để dựng nêu trước, sau đó thiên hạ mới được dựng nêu tại tư 

gia. Cũng ngày hôm ấy, triều đình tổ chức buổi thiết triều cuối năm. Tại điện Thái Hòa, đặt 

một hoàng án để tờ biểu của quan lại trung ương, hoàng án để tờ biểu của quan lại địa 

phương chúc mừng nhà vua.  

Nhà vua chỉ huy việc dựng nêu ở điện Thái Hòa và các vị thân công, hoàng tử, đại 

thần lo việc dựng nêu ở các miếu điện, đền thờ tại kinh đô Huế. 

* Lễ Nguyên đán  

                                                           
1 Phù tín là tượng cọp bằng vàng, cắt thành hai mảnh bằng nhau để ban đêm, hoặc lúc gặp sự biến khiến nhà 

vua phải rời cung điện thì mang theo một nửa, một nửa giao lại cho người thân tín, sau đó trở về nếu so sánh 

phù hợp tức thì không có sự giả mạo. 
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Các thuật ngữ Nguyên đán - Xuân tiết ở đây đều có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ 

đại. Như đã đề cập ở trên, lễ Nguyên đán được gắn kết trong cả một chuỗi lễ nghi từ Phất 

thức (rửa ấn, 20 tháng Chạp), Hạp hương (thỉnh mời tiên đế, 22/Chạp, ở điện Thái Miếu) 

mới đến lễ Thướng tiêu (30 tháng Chạp), làm (lễ dựng cây nêu), để chính thức bắt đầu lễ 

Nguyên đán. 

Đầu canh 5 sáng mồng 1 Tết, trống nghiêm hồi thứ nhất, viên quản vệ dàn bày cờ 

quạt, nghi trượng... Trống nghiêm hồi thứ hai, các quan mặc lễ phục vào chực sẵn trên sân 

điện Thái Hòa. Mờ sáng, trống nghiêm hồi thứ ba, trên Kỳ đài kéo cờ đại và các sắc cờ 

khánh hỷ, quan Khâm Thiên Giám báo giờ. Vua đội mũ cửu long, mặc hoàng bào, cầm 

hốt trấn khuê, ngự ra điện Cần Chánh, rồi lên kiệu rước sang điện Thái Hòa: “... Vua ngự ở 

cung Từ Thọ, các hoàng tử, hoàng thân cùng bách quan văn võ làm lễ chúc mừng, làm lễ 

xong xa giá đến điện Thái Hòa, các hoàng tử hoàng thân bách quan văn võ đứng thứ tự 

theo ban dâng biểu chúc thọ. Làm lễ xong, xa giá trở lại điện Cần Chánh, các quan Nội 

các vâng đem ân chiếu ra lầu ở cửa Ngọ Môn tuyên bố các khoản… [72]. 

Nghi lễ được tổ chức chủ yếu ở khu vực từ điện Cần Chánh đến Ngọ Môn, tức là 

không gian chính trong Hoàng cung, với nhiều qui chuẩn nghiêm ngặt, điển hình, từ lỗ bộ 

nghi trượng, cờ quạt, âm nhạc, triều phục cho đến trình tự tổ chức: “Hằng năm gặp ngày 

tết Nguyên đán, trước một ngày, cơ quan hữu ty đặt hoàng án ở phía nam bảo tọa trong 

điện Thái Hòa, đặt châu án ở gian thứ hai bên tả cột trước, đặt một châu án ở chái bên 

tây, trải chiếu cạp ở gian chính giữa, đặt chiếu lạy của thân phiên, hoàng thân công và 

hoàng thân ở những gian tả hữu, đặt phẩm thứ các quan văn võ và các tôn tước tam phẩm 

trở lên ở tả hữu bệ rồng, đặt phẩm thứ tứ phẩm trở xuống ở tả hữu dưới thềm rồng, đều 

đông tây đối xứng nhau. Lại riêng ở điện Cần Chánh, gian nào cũng trải chiếu sẵn sàng. 

Đến canh năm ngày chính lễ, sau khi đánh ba hồi trống và bắn súng ở Ngọ Môn, trên Kỳ 

đài treo cờ vàng và khánh hỷ các màu lên, đặt triều nghi ở điện Thái Hòa, điện Cần 

Chánh, đặt các xe, voi, ngựa, cờ, súng ở phía nam cầu Kim Thủy [41; 6, tr.27].  

Ngày mồng 1 nghi lễ kết thúc, mới đến làm lễ ban yến cho hoàng thân, hoàng tử, 

tôn tước quan văn từ ngũ phẩm, quan võ từ tứ phẩm ở điện Cần Chánh và nhà tả hữu vu. 

Ngày mồng 2, ban yến cho các quan văn từ lục phẩm, võ từ ngũ phẩm trở xuống, quan 

Phủ doãn Thừa Thiên cùng các quan tỉnh được nghỉ và chờ ở nhà Đãi Lậu. Sau khi tuyên 

chỉ ban yến, vua về nội điện, kết thúc nghi lễ chính cho lễ tết Nguyên đán.  

Nghi lễ mừng Thái hậu triều Nguyễn trong ngày Tết được thực hiện rất trang trọng 

do các vị hoàng đế đều đề cao chữ hiếu, diễn ra chủ yếu tại cung Trường Thọ (nay là Diên 

Thọ cung), ở phía tây Hoàng thành, ngoài nhà vua, còn có đủ bách quan văn võ và gia đình 
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bên ngoại của thái hậu. Lời tâu của bộ Lễ cho thấy: “Sáng sớm mồng 1 tết Nguyên đán 

hàng năm, Hoàng thượng dẫn quần thần đến 3 cung Gia Thọ, Trường Ninh và Từ Nghi để 

dâng tiến tiền cùng lễ phẩm, làm lễ chúc tết, lễ xong ngự điện Thái Hòa nhận lễ chúc 

mừng. Quý quan yết triều, bách quan làm lễ chúc tết, lễ xong có ban yến.. Nay lễ tiết sáng 

mồng 1, đối với 2 cung đó xin tuân theo ý chỉ đình miễn. Chỉ có việc vào cung Gia Thọ làm 

lễ chúc tết và thiết triều tại điện Thái Hòa cùng quý quan triều yết xin tuân theo nghi lễ 

hàng năm thực hiện. Còn như khoản ban yến, xin cùng tuân theo phê chuẩn năm nay tạm 

đình. Gồm các nghi lễ chúc tết thiết triều xin kê trình như sau, chờ chỉ tuân hành [73]. 

 Lễ mừng hoàng thái phi diễn ra tại điện Khôn Đức (sau đổi thành cung Khôn 

Thái). Lệ định từ năm Gia Long thứ 2 (1803) cho biết hàng năm gặp tết mừng vương hậu 

trong dịp Nguyên đán, bách quan văn võ trong ngoài kinh, các tỉnh và các trang ở huyện 

Tống Sơn, họ Lê, họ Trịnh đều dâng lễ trầu cau, đến ngày tết thì dâng đủ bản kê đồ lễ, tờ 

mừng để làm lễ Khánh hạ. Lễ mừng hoàng thái tử diễn ra ở Thanh Cung (điện Thanh 

Hòa). 5 năm sau (1808), triều đình có lệ định về việc lễ mừng tết Nguyên đán, hoàng thái 

tử, phủ Tôn Nhân, cung tần, ban văn võ các thành, doanh, trấn kính dâng lễ trầu cau. Đến 

ngày Tết đều phải dâng đủ tờ mừng, bản kê lễ vật để làm lễ Khánh hạ. Sau các lễ mừng 

của ngày mồng 1, ngày mồng 2, nhà vua cùng thân công vào bái lạy tại điện Phụng Tiên; 

ngày mồng 3 thì vua và bách quan đều đi thăm thầy dạy, sư trưởng của mình; ngày mồng 5 

đi du xuân, thăm viếng lăng tẩm, chùa đền bên ngoài Kinh thành; ngày mồng 7 làm lễ 

Khai hạ, các viên quan giữ ấn tín làm lễ Khai ấn, mở hòm ấn tượng trưng năm làm việc mới bắt 

đầu. 

Lễ tiết dưới triều Nguyễn như đã trình bày ở trên, phần lớn được hình thành dưới 

triều vua Gia Long, có một số lễ hình thành muộn hơn từ thời Minh Mạng, nhưng tất cả 

đều được thiết đặt rất bài bản, trên nền tảng kế thừa, tiếp thu và liên tục bổ sung, điều chỉnh 

kiện toàn, đầy tính điển chế. Đặc biệt là trong giai đoạn 1802 - 1885, nhờ tính điển chế đó 

mà tôn nghiêm của triều đình được đề cao trong việc khẳng định uy quyền của hoàng gia, 

quyền lực của hoàng đế.  

Dù có thể có vài tình tiết đổi thay qua các giai đoạn, trong những hoàn cảnh đặc thù 

cụ thể nhưng về cơ bản, các lễ tiết vẫn đảm bảo quy trình: 1. Chuẩn bị (Vua chuẩn bị từ 

điện Cần Chánh); 2. Nghi lễ khởi hành; 3. Đại nhạc nổi; 4. Vua ngự tọa (điện Thái Hòa - lễ 

Đại triều, hay như cung Từ Thọ - mừng sinh nhật hoàng thái hậu) - nhạc ngừng; 5. Đốt 

trầm; 6. Nhạc nổi; 7. Bày ban; 8. Lễ tiết bắt đầu; 9. Đọc biểu mừng; 10. Bày ban; 11. 

Truyền chúc; 12. Ban yến, thưởng; 13. Lễ tạ ơn; 14. Nổi nhạc; 15. Lễ Khánh hạ - kết thúc. 

 2.2.1.2. Một vài lễ tế tự dưới triều Nguyễn (1802-1885) 
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Từ năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh tái lập vương triều Nguyễn, trước khi tổ chức lễ 

Đăng quang, vua Gia Long đã cho lập đàn tế cáo trời đất, tổ tiên về việc đặt niên hiệu và 

cho dựng tạm nhà Thái Miếu ở bên tả Hoàng thành để làm lễ “chiếu cáo thành công” với 

tổ tiên khi chưa kịp xây dựng miếu thờ quy mô lớn [50; 1, tr.61]. Từ đó, các lễ nghi tế tự 

được hình thành và thực thi dưới triều vua Gia Long, được phát triển rực rỡ, hoàn thiện 

nhất dưới đời vua Minh Mạng và giữ nguyên căn bản dưới thời Thiệu Trị. Đến thời Tự 

Đức, dưới ảnh hưởng của tình hình chính trị xã hội nhiều biến động, di sản lễ nghi tế tự 

cũng bị tác động tương ứng, bắt đầu có một số thay đổi nhỏ về thời gian, địa điểm, số 

lượng lễ phẩm... nhưng tính điển chế trong nghi lễ và lễ nhạc vẫn được bảo lưu (PL7). 

Lễ tế tự là các nghi lễ tế tự được tổ chức thường niên tại các đền miếu do triều đình 

lập ra, tất cả được điển chế nhà nước phân định thành ba bậc: Đại tự, Trung tự và Quần tự, 

với nhiều lễ nghi tế tự đặc biệt. 

* Lễ tế hưởng ở các miếu 

Đứng đầu trong hệ thống tế lễ của triều Nguyễn là lễ Tế hưởng ở các miếu trong 

Hoàng thành. Tế hưởng tại các miếu mỗi năm có 5 lần thì 2 lần tế cuối năm và tế đầu năm 

là quan trọng nhất. Lễ tế đầu năm tổ chức ngày 8/Giêng, nhà vua thường đích thân làm chủ 

tế ở Thái Miếu hoặc Thế Miếu; các miếu còn lại thì cử thân công khâm mạng. Hội điển 

quy định chi tiết trình tự, phẩm vật dâng cúng trong các nghi thức tế hưởng ở các miếu rất 

trang trọng và qui củ. Ví dụ khi làm lễ Tế hưởng, đều dùng nhạc 9 khúc tấu, múa dùng Bát 

dật (lễ hưởng ở Thái Miếu, Thế Miếu đều dùng nhạc múa), như điển chế lễ nhạc được ghi 

chép cụ thể trong Ngự chế thi của vua Minh Mạng [93]. 

Trước lễ Tế hưởng đầu năm, trong 3 ngày Tết tại các miếu chính trong Hoàng 

thành đều có duy trì hoạt động dâng hương, đèn nến thắp sáng suốt ngày đêm. Cụ thể là 

trong 3 ngày Tết, ở Thái Miếu và Thế Miếu thì thắp 6 cây đèn đỏ hạng lớn rất sáng; còn ở 

Triệu Miếu và Hưng Miếu thì dùng 3 cây đèn đỏ lớn cùng loại. Lễ Xuân hưởng tại các 

miếu điện được tổ chức theo điển lễ, như lời tâu của Nội các: “Phủ Tôn Nhân, bộ Lễ phụng 

đem các lễ hưởng tập hợp sách tâu. Chúng thần xét trong tấu sách trình bày ngày mồng 8 

tháng này có lễ xuân hưởng tại các miếu điện, Hoàng thượng đến làm lễ tại Thái miếu, 

còn tại các miếu theo lệ có các viên nhiếp tế, thừa tế” [73]. 

 Lễ Cáp hưởng là lễ tế cuối năm tại các miếu, ban đầu cử hành vào ngày 30 tháng 

Chạp và từ năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), mới đổi lại vào ngày 22, tháng Chạp, với mục đích 

mời các vị tiên đế về ăn tết. Điển chế qui định nhà vua thân làm chủ tế ở Thái Miếu những 

năm Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Hợi và đến Thế Miếu những năm Tý, Dần, Ngọ, Thân, Tuất. Ở 

đây, ngoài các phẩm vật, đồ xiêm mão giấy, vàng mã, thì trên mỗi bàn thờ còn có chế bạch 
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- cây lụa trắng. Theo lệ định thời Minh Mạng (1831) thì đồ dùng trong lễ hưởng: “...ở các 

miếu, mùa xuân dùng ly tôn (nậm hình con trâu), mùa hạ dùng ly tương tôn (nậm hình con 

voi), mùa thu dùng trước tôn (nậm không có chân để xuống đất), mùa đông dùng hồ tôn 

(cái hồ làm nậm), lễ cáp tế dùng sơn tôn (nậm hình núi) đều chất đồng mạ vàng, chén 

dùng thứ men vàng1 vẽ rồng mây, 5 thứ nậm trên này duy có 5 lễ hưởng dùng đến, nếu gặp 

ngày kỵ ở các miếu và tiết chính đán, tiết đoan dương, ngày sóc ngày vọng hàng tháng, 

cùng các lễ nhân có việc gì kính cáo, vẫn dùng các thứ nậm, chén, khay chế bằng vàng bạc 

trước, để đủ dâng lên, tỏ ra phân biệt [41; 4,tr.343]. 

Để chặt chẽ hơn, nhà vua quy định số lượng mỗi loại đồ dựng đặt ở mỗi án tùy theo 

các đời tổ tiên được thờ cúng. Lễ tế ở Triệu Miếu, lễ nhạc vẫn dùng các ca chương như lễ 

Nghinh thần, tấu bài Hàm hòa; lễ dâng lụa tấu bài Gia hòa; sơ hiến tửu tấu bài Tường hòa, 

á hiến tửu tấu bài Dự hòa và chung hiến tửu tấu bài Ninh hòa; lễ dâng trà, tấu bài Mỹ hòa; 

lễ hạ cổ tấu bài Túc hòa. Lễ tế ở Thái Miếu thì nghi lễ vẫn giống như Triệu Miếu nhưng 

thêm 2 bước nữa. Lễ tạ thần tấu bài An hòa; lễ tiễn thần và đốt văn tế tấu bài Ung hòa. Lễ 

tế ở Thế Miếu giống hệt như ở Thái Miếu, chỉ khác lễ tiễn thần và thêm lễ vua hồi cung: lễ 

tiễn thần và đốt văn tế, tấu bài Cung hòa; khi vua hồi cung, tấu bài Khánh hòa. Cũng từ 

năm 1831, vua sai các thân công, hoàng tử hoặc các quan đại thần khâm mạng cúng tế ở 

các lăng tẩm, đền miếu, chùa quán ở kinh đô.  

* Lễ tế Giao 

Đây là lễ tế quan trọng nhất, đứng đầu trong Đại tự, diễn ra trong không gian rộng 

lớn từ Hoàng cung đến đàn Nam Giao, trong suốt mấy ngày liền. Tế Giao thời Nguyễn là 

hình thức hợp tế (Trời, Đất, các vị thần linh). Nghi lễ tế Giao được ghi lại thành điển lễ 

trong Ngự chế thi Minh Mạng qua bài: “Lễ lớn Nam Giao tuân theo phép xưa truyền lại” 

[93]. 

- Việc chọn ngày giờ 

Thời vua Gia Long, tế Giao thường được tổ chức vào tháng trọng xuân (tháng 2) 

nhưng đến năm 1840, vua Minh Mạng cho đổi sang tháng quý xuân (tháng 3) [48; 22, 

tr.16], duy chỉ có năm Thiệu Trị thứ 3 (1842), lại tổ chức vào đầu xuân: “Trước kia vào 

tháng thứ 2 mùa xuân, gần đây đổi tế vào cuối xuân. Năm nay vì có việc ra ngoài Bắc, nên 

làm lễ tế vào đầu mùa xuân” [48; 24, tr.6]. Năm Tự Đức thứ 2 (1849), lại lệ định tế Giao 

vào tháng 2, vua cho tế Giao là lễ trọng nhất, lại theo quy chế cũ, chuẩn cho hằng năm lấy 

tháng trọng xuân bắt đầu cử hành tế Giao, rồi lần lượt các lễ khác. Tuy nhiên, đến năm Tự 

                                                           
1 Men dùng để mạ hoặc vẽ trang trí trên đồ sứ, đồ kim loại như đồng, thiếc. 
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Đức thứ 21 (1868), tế Giao lại được chuyển đến tháng ba bởi “lễ quý ở lòng thành, cũng 

liệu sức mà làm, nay nên đổi dùng tháng 3 cho được ôn hòa” [48; 31, tr.200]. 

Tế Giao được cử hành vào mùa xuân để tế Trời, với ý nghĩa “Tiết Đông chí khí 

nhất dương mới sinh, chính là lúc trời đất phát dục, muôn vật bắt đầu, cùng với tháng 

trọng xuân tế Nam Giao là điển lớn kính trời tôn tổ tế Giao vào tháng giêng đến tháng ba 

là tế Giao phải thời; tế Giao vào tháng tư tháng năm là tế Giao không phải thời” [50; 2, 

tr.239]. Vua Minh Mạng cho rằng: “Quốc triều ta tham khảo điển lễ, hợp tế Trời Đất ở 

Nam Giao lấy tháng trọng xuân chọn ngày tốt làm lễ. Nhằm giữa lúc ngày xuân nảy nở 

mà cử hành buổi lễ thành khiết thì cũng là châm chước được thích đáng vậy” [50; 5, 

tr.631-632]. 

Tế Giao là lễ trọng đại bậc nhất nên phải được chuẩn bị từ sớm. Theo lệ định thời 

Gia Long thì khoảng đầu tháng giêng, Khâm Thiên Giám chọn ba ngày tốt trong tháng 2 

tâu lên, vua cử một người bói để chọn lấy ngày tốt nhất cho tế Giao. Khi bói “dùng hai 

đồng tiền keo bằng bạc, đem những ngày đã chọn ra để bói. Nếu một đồng sấp, một đồng 

ngửa là tốt. Nếu bói ngày đầu không được, lại bói ngày thứ hai, nếu lại không được thì 

dùng ngày thứ ba làm ngày tế Giao” [50; 1, tr.686]. Đến thời Minh Mạng đã có sửa đổi 

bởi ngày 9/Giêng hàng năm, Khâm Thiên Giám chọn ba ngày tốt vào trung tuần tháng hai 

để dâng trình, theo qui ước ngày được khuyên đỏ là quẻ I, chấm đỏ là quẻ II và không được 

khuyên chấm đỏ là quẻ III. Ngày 11, quan khâm mạng bói ngày tế Giao, bắt đầu gieo quẻ 

I, nếu chưa được tốt mới gieo quẻ II và nếu lại chưa được tốt, mới gieo đến quẻ III. Nếu ba 

quẻ đều không được tốt thì dùng ngày quẻ thứ nhất [50; 1, tr.851]. Qua đó cho thấy tầm 

quan trọng đặc biệt, ý nghĩa triết học của việc chọn ngày tháng tế Giao, là bước chuẩn bị 

tối cần thiết cho lễ tế lớn nhất của triều đình. 

- Kỳ cáo trời đất, tổ tiên và ban sắc dụ  

Sau khi chọn ngày giờ xong, tiếp theo là lễ Kỳ cáo trời đất. Các quan cử hành lễ 

cáo trời đất đều được nhà vua chỉ định theo đề cử của Thượng thư bộ Lễ. 

Đến ngày kỳ cáo, vào giờ Tí, quan Khâm mạng đại thần mặc đại triều đi lên tầng 

thứ hai của Giao đàn (Hoàng ốc) để cử hành lễ. Theo lời xướng của quan tán, Khâm mạng 

đại thần rửa tay, dâng hương, lạy, trong khi vị Độc chúc đọc chúc văn1. Xong việc, quan 

Khâm mạng đại thần vái hai vái, lạy bốn lạy để tiễn các vị thần. Lễ kỳ cáo kết thúc. 

                                                           
1 Chúc văn đại khái: Vào năm…của triều vua, vào tháng..... ngày.... thần bề tôi, của nước Nam được hân 

hạnh thừa lệnh của Hoàng đế hậu duệ của các Hoàng đế vĩ đại của vương quốc, kính cáo với Hiệu thương 

Thượng đế và Hoàng địa kỳ rằng Đức vua đã định vào ngày (ấy) tháng (ấy) là ngày Ngài sẽ cử hành đại lễ tế 

Giao để tế Trời Đất. 
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Đồng thời, triều đình còn phải làm lễ cáo tiên đế tại các miếu ở Hoàng cung là 

Triệu Miếu, Thái Miếu, Thế Miếu, Hưng Miếu trước chính lễ 2 ngày.  

Các lễ cáo mang ý nghĩa trình cáo ngày giờ tế với Trời Đất và tổ tiên. Việc cáo tế ở 

các miếu trước khi bói Giao và tế Giao cũng còn là động thái nhằm nhận mệnh lệnh từ tổ 

tiên để tổ chức lễ tế. Vua Minh Mạng quan niệm rằng: “Chọn ngày tế Giao thì nhận mệnh 

ở miếu thờ tổ... Trước hết cáo tổ, mới bói ngày tế Giao, như đã nhận mệnh lệnh của tổ 

vậy” [50; 2, tr.278]. 

Ngoài việc báo cáo trời, đất và tiên tổ, triều đình còn có các tờ dụ niêm yết ở Phu 

Văn Lâu để thông báo cho quần thần và thần dân được biết. 

- Chuẩn bị tế phẩm 

Tam sinh chuẩn bị hiến tế gồm trâu, heo, dê, phải được nuôi và vỗ béo từ trước 

theo lệ: “Trước lễ tế Giao một năm, bộ Lễ phải dự định: 2 con nghé đen sừng đỏ, 100 con 

nghé đen sừng đen, 2 con dê non trắng, 100 con dê non vàng, 2 con lợn đen tuyền, 100 con 

lợn thường, lựa chọn rồi làm chuồng bằng tre non để nhốt nuôi chờ ngày hành lễ. Những 

vật ấy dùng làm lễ Tam sinh” [15; 3, tr.547].  

Đối với các tế phẩm và vật dụng cần thiết khác, bộ Lễ phải đốc thúc các tỉnh tiến 

nạp kịp thời, như lệ định là phẩm vật của các địa phương như cam đường của Thanh Hóa, 

củi quế để thui nghé (Quảng Nam, Quảng Ngãi)... Thái Thường Tự (cơ quan lo việc nghi 

tiết trong lễ Khánh hạ) lo cung cấp lụa tế (phải được dệt bằng tơ tốt, đúng cân lượng), gồm 

có lụa Đầu Sơn (Kiến An), lụa Nguyễn (Thái Bình) và lụa Hạc (Sơn Tây). Phủ Thừa 

Thiên, ngoài việc dâng tam sinh còn nhận lãnh nhiệm vụ nấu rượu lễ từ loại nếp tốt nhất.  

Đến năm 1831 (thời Minh Mạng), công việc này giao lại cho Thái Thường Tự và 

Quang Lộc Tự bởi theo lệ trước, lụa lễ dùng để tế Giao gồm lụa hạng nhất, do Vũ Khố dệt; 

lụa hạng nhì và hạng ba do Bắc thành mua. Rượu nếp để tế lễ và rượu thường nấu bằng 

gạo hom, giao cho Thừa Thiên nấu nộp... Từ đó việc dệt lụa giao cho Thái Thường Tự, 

rượu lễ giao cho Quang Lộc Tự, dùng hành lang bên hữu trước sân Quốc Sử Quán làm 

chỗ dệt lụa và nấu rượu [50; 3, tr.225]. 

Theo điển chế, việc chuẩn bị kỹ lưỡng tế phẩm để chứng tỏ tấm lòng thành của con 

người muốn dâng cúng thần linh những sản vật tốt nhất có được, đó chính là biểu hiện 

quan niệm “lòng có thành thì lễ mới trọn”. Triều đình phải huy động các địa phương sản 

xuất ra những sản vật tốt nhất để dâng cúng trong lễ tế Giao. Đồng thời, các cơ quan của 

triều đình tại Kinh đô Huế còn đốc thúc, chăm lo việc nuôi dưỡng tam sinh theo đúng qui 

trình nghiêm ngặt, tạo ra những phẩm vật tinh sạch nhất để dâng cúng thần linh. 



59 
 

 Việc dâng cúng các lễ phẩm có ý nghĩa báo cáo với trời đất về thành quả lao động 

của thần dân trong suốt một năm qua với súc vật béo tốt, thảo mộc tốt tươi... Đó còn là sự 

hàm ơn trời đất, thần linh đã ban cho mưa thuận gió hòa để có được những sản vật tốt tươi. 

Sự chuẩn bị các phẩm vật một cách chu đáo, tinh sạch nhất để dâng cúng thần linh thể hiện 

tấm lòng thành của con người, và từ đó, cầu xin được phù hộ trong vụ mùa tiếp theo. 

- Ngự đạo đi từ Hoàng cung đến đàn Nam Giao 

Ngự đạo là đám rước đưa nhà vua từ Hoàng cung đến Giao đàn làm lễ và hồi cung 

sau khi lễ tất. Vào đầu thời Nguyễn, Ngự đạo thường rất đông, có khi lên đến 7-8 ngàn 

người. Năm Minh Mạng thứ 20 (1839), nhà vua cho giảm còn khoảng 4000 người: 

“...trung đạo 1300 người, tiền đạo hậu đạo đều 630 người, bày hàng ở đàn sở và Trai 

cung 640 người, bày ở hai đường tả hữu 300 người, ứng trực đàn sở 300 người, thủy sư 

300 người, chia mỗi các hiệu thuyền 21 chiếc” [50; 5, tr.457]. Ngự đạo được chia làm ba 

đạo: Tiền đạo, Trung đạo và Hậu đạo. Đi đầu mỗi đạo gồm Thống chưởng hay Thống chế 

và Chánh quản, nhạc khí, voi ngựa hộ tống. Binh lính trong các đạo mang các loại cờ quạt 

hộ tống kiệu nhà vua và tế phẩm. Ngoài nghi trượng hộ tống vua, Ngự đạo còn có rất 

nhiều cờ tượng trưng cho chư thần được tế tại đàn. Trong ba đạo thì Trung đạo là quan 

trọng hơn cả, với trọng trách hộ tống xe, đồ tự khí, ngọc quí, ấn triện và đặc biệt là nhà vua, 

hoàng thân và triều thần. 

+ Tiền đạo: Gồm voi, lính hầu, võ quan đại thần như Thống chưởng, Chánh quản, 

có Chánh đội điều khiển các lính mang trống, chiêng, lọng, tán, có quan truyền loa, lính 

mang cờ ngũ hành, nhạc công mang ngũ lôi đồng cổ, rồi lính cầm cờ tượng trưng chư thần 

được tế như Bắc đẩu, Nhị thập bát tú, Thập nhị thời thần... Trong tiền đạo còn có Lộ xa, 

Long đình xa, lính gánh long liễn, bàn phúc tửu... Lộ xa thì voi kéo, Long đình xa thì ngựa kéo. 

+ Trung đạo: Là phần quan trọng nhất vì có ngự liễn của vua. Trung đạo có các án 

để tự khí để tế tại đàn, án đặt tế phục của vua, ngoài ra cũng có cờ quạt (như cờ Nhật 

Nguyệt, Bát quái..) cùng chiêng trống. Ngự liễn của vua đi đoạn cuối, phía trước là long 

đình chứa đồ ngự dụng, sau là các hoàng thân. Trung đạo do một viên Thống chưởng điều 

hành, cùng Chánh quản điều khiển các toán binh lính.  

+ Hậu đạo: Đây là phần đơn giản nhất trong ba đạo và quan trọng nhất trong Hậu 

đạo là án đặt tượng đồng nhân dùng trong việc trai giới, còn hầu hết là quan văn võ cùng 

lính mang cờ ngũ hành, cũng do viên Thống chưởng điều khiển.  

Ngày xuất cung lên Giao đàn, vua mặc áo vàng, chít khăn vàng, ngự ngai vàng ở 

điện Cần Chánh. Lưu kinh đại thần (người ở lại giữ thành) đến làm lễ bái mạng, lạy vua 

năm lạy, lãnh cờ mao tiết, xong lạy tạ rồi lui ra. Thị vệ mời vua ngự lên kiệu. Lúc vua ngự 
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lên liễn, ban nhạc chính cử mười bản nhạc. Kiệu vua đến Đại cung môn, viên quản đội hỏa 

lệnh gõ dùi gỗ chận cửa, thổ mạnh vào cửa rồi thét to tiếng “i..a...” gọi là nạt dậy 

[44:tr.98,102], mục đích để đuổi ma quỷ ẩn nấp ở cửa tránh đường cho vua đi. Đồng thời, 

ở Kỳ đài nổ 9 phát súng lệnh, chuông trống ở lầu Ngọ Môn bắt đầu đánh cho đến khi vua 

ra đến cửa Thể Nhơn (hoặc Thượng Tứ nếu qua cầu Trường Tiền).  

Đến Phu Văn Lâu, vua ngự lên thuyền, theo dòng sông Hương, qua sông Lợi Nông 

đến đỗ bờ phía nam xã Dương Xuân (nay là khu vực cầu Bến Ngự). Sau 9 phát súng lệnh, 

vua lên bờ, rồi Ngự đạo thẳng đến Trai cung. Dọc đường Ngự đạo đi qua, quan quân theo 

hầu và các hạng đồ vật lỗ bộ, đều theo thứ tự, bày hai bên tả hữu, hương án được thiết sẵn 

để chào đón, các vị bô lão mặc áo rộng xanh quỳ sát đất khi ngự liễn đi qua. Quan văn từ 

Lục phẩm và quan võ từ Tứ phẩm trở xuống không đi theo Ngự đạo mà chờ sẵn hai bên 

bình phong phía bắc đàn Nam Giao để quỳ đón ngự liễn. 

- Diễn biến chính của lễ tế Giao  

Lễ tế Giao nhà Nguyễn là một lễ tế rất qui mô, hoành tráng, gồm nhiều nghi tiết 

phức tạp. Suốt chiều dài lịch sử, qua nhiều đời vua với bao thăng trầm của triều đại, những 

nghi tiết của lễ tế Giao cũng có nhiều thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Cho nên ở đây, chỉ 

đề cập đến những nghi tiết được xem là chuẩn mực, đầy đủ nhất, được áp dụng vào thời 

hưng thịnh nhất của triều Nguyễn, được điển chế hóa trong Hội điển. 

+ Một số công việc chuẩn bị trước khi tế 

Ba ngày trước khi lễ tế chính thức được cử hành, bộ Lễ đưa vào Hoàng cung một 

tượng đồng nhân, hình một vị quan mặc áo tế, đội mũ cánh chuồn, đi hia, hai tay chắp 

trước ngực và cầm một cái thẻ khắc hai chữ “trai giới”. Trong thời gian vua chay tịnh, hễ 

vua ngồi chỗ nào, thị vệ có nhiệm vụ đem đồng nhân đến bên vua để nhắc nhở việc trai 

giới, kể cả khi vua ngự Trai cung. 

Hôm sau, lụa lễ, tôn, tước và các tế phẩm khác được mang đến sắp đặt ở Thần khố 

để đưa lên các án ở Giao đàn. Cờ được cắm trên ba tầng của Giao đàn, ở Trai cung và dọc 

hai bên đường. Sáng sớm, người ta bắt đầu thiết trí các án thờ tại các tầng của Giao đàn. 

Từ sáng sớm ngày chính lễ, các võ quan lo sắp xếp việc canh phòng suốt đoạn đường đạo 

ngự đi qua. Ngày vua ngự, các quan văn võ mặc phẩm phục, binh lính mang võ khí bằng 

gỗ, cờ xí, trướng liễn... đứng xếp hàng dọc từ sân điện Cần Chánh, trước Đại cung môn và 

phía ngoài Hoàng thành. Kiệu vua được đặt ở gian chính của điện Cần Chánh. Đúng giờ, 

quan Phò liễn và một viên quan bộ Lễ trong y phục đại triều, chuyển cho thị vệ một văn 

thư để trình lên vua biết mọi thứ đã xếp đặt sẵn sàng. Nhà vua mặc hoàng bào, đội mũ và 

bước ra điện Cần Chánh, ngồi lên ngai. Thị vệ đốt trầm, quan Lưu kinh đại thần đến nhận 
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cờ lệnh nhà vua giao. Sau một số nghi thức, vua ngự lên liễn, theo đường dũng đạo, ra Ngọ 

Môn và hướng đến Nam Giao. Kỳ đài nổi lên chín phát súng cùng trống, chuông trên lầu 

Ngũ phụng cũng được đánh lên. Đạo Ngự ra khỏi Kinh thành bằng cửa Thể Nhơn (cửa 

Ngăn) ra Phu Văn Lâu, đến đây thì chuông trống lầu Ngũ phụng ngừng đánh. Trên đường 

đi, các nhạc công không tấu nhạc, chỉ có chuông và trống của ngự đạo vang lên để tạo 

không khí uy nghiêm cho đám rước. Dọc đường vua đi qua, mọi người đứng hai bên 

đường đều phải cúi mình lạy chào. Lúc kiệu của nhà vua sắp đến Trai cung, chuông trống 

nổi lên. Các hoàng tử, tôn tước từ tứ phẩm, văn quan từ ngũ phẩm, võ quan từ tam phẩm 

trở lên mặc đại triều phục sắp hàng quỳ rước vua vào Trai cung.  

+ Nghi lễ chính thức 

Canh năm, khi quan Khâm Thiên Giám báo cho biết giờ cử hành lễ bắt đầu, quan 

bộ Lễ và vị quan Hộ giá cung thỉnh nhà vua rời Trai cung. Quản vệ loan giá mời nhà vua 

lên kiệu đi đến Giao đàn, chuông ở Trai cung nổi lên. Nhà vua mình mặc áo long cổn, đầu 

đội mũ miện, tay cầm hốt trấn khuê bằng ngọc. Ngự giá khởi hành, kiệu vua đi giữa, trước 

và sau là hai hàng cờ quạt, tán, lọng... Nhã nhạc theo hầu nhưng không được phép cử nhạc 

và tiếng chuông chỉ dừng khi vua đến cổng phía tây Giao đàn..  

 Tế tự tại Giao đàn tương đối phức tạp và kéo dài từ nửa đêm hôm trước cho đến 

rạng sớm hôm sau, với qui trình nghi tiết gồm: Quán tẩy, Phần sài - Ế mao huyết, Thượng 

hương, Nghinh thần được tiến hành ở Phương đàn, Điện ngọc bạch, Tấn trở, Sơ hiến, Độc 

chúc, Phân hiến, Á hiến, Chung hiến, Tứ phúc tộ được tiến hành ở Viên đàn, sau đó vua 

xuống Phương đàn và tiếp tục các nghi thức Triệt soạn, Phần hóa và Tống thần.  

+ Hoàng đế ngự đến Giao đàn và Quán tẩy  

Từ Trai cung, nhà vua đi vào Giao đàn từ phía tây của đàn, đến tầng ba, quay về 

hướng nam. Đến cửa Nam, nhà vua không vào cửa giữa như thông thường ở các nơi mà đi 

qua phía trái (theo hướng của đàn) bởi đó là lối đi danh dự nhất sau lối đi giữa để đi lên 

Viên đàn (lối đi chính của cửa chính Nam Giao, gọi là Thần ngự lộ dành cho các thần linh đi). 

Vua dừng lại ở nhà Đại thứ, quan Cung đạo quỳ xuống, mời vua làm lễ Quán tẩy. 

Thị vệ dâng thau nước, vua cất hốt trấn khuê và rửa tay. Vua làm động tác rửa tay tượng 

trưng với ý nghĩa tẩy uế cho trong sạch tinh khiết từ thể xác đến tinh thần trước khi tiếp 

xúc với thần linh.  

+ Phần sài, Ế mao huyết (đốt củi thiêu nghé và chôn lông, huyết) 

Quan Cung đạo (người dẫn đường cho vua trong lễ tế) rước vua lên tầng đàn thứ 

hai (Phương đàn), đứng vào Ngự lập vị. Các quan Ngự phục thị vệ (sửa áo cho vua), Cung 

kiểm (điều khiển lễ tế), Thị nghi (xem xét nghi lễ), Phò liễn, các Dự sự (tham dự việc hành 
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lễ), các Chấp chúc mỗi người theo nhiệm vụ mình vào vị trí tả hữu đứng hầu. Theo tiếng 

xướng của các quan tán, Lễ Phần sài và Ế mao huyết lần lượt được cử hành. Thông tán 

xướng: “Khởi chung cổ”. Ba hồi chuông trống nổi lên, rồi thông tán xướng: “Nhạc sinh 

tựu vị”, các nhạc sinh đứng theo vị trí định sẵn để: “Hữu tư các tư kỳ sự” (người nào vào 

việc đó). 

Theo đó, các Dự sự bắt đầu thực hiện công việc của mình, khi quan xướng: “Bồi tự 

quan, Phân hiến quan tựu vị” thì các quan sung chức Bồi tế, Phân hiến bước đến vị trí làm lễ. 

Nội tán xướng: “Tấu nghệ bái vị” (mời vua đến chỗ bái)1. 

Thông tán xướng: “Phiên sài”, “đại nhạc tác” (đốt củi, cử đại nhạc). 

Lúc bấy giờ, củi ở Liệu sở phía đông nam của tầng thứ ba được đốt lên. Xướng: “Ế 

mao huyết” (chôn lông và huyết) thì hai quan chấp sự bưng hai khay lông và huyết trâu (Ế 

khảm) của con trâu tại án thờ hoàng địa kỳ đến Ế sở ở phía tây - bắc tầng đàn thứ ba, rồi 

đem chôn, với ý niệm việc thiêu nghé dâng cúng cho trời và chôn lông huyết là để cúng 

cho đất. Sau đó thì nhạc dừng tấu. Các nghi lễ được tiến hành theo các bước sau: Thượng 

hương (dâng hương); Nghinh thần (Mời thần đến); Điện ngọc bạch (Dâng ngọc và lụa); 

Tấn trở (Dâng các con sinh và thức ăn); Sơ hiến (dâng rượu lần đầu); Độc chúc (đọc chúc 

văn); Phân hiến (dâng lễ ở các án thờ phối); Á hiến (dâng rượu lần thứ hai);Chung hiến 

(dâng rượu lần cuối); Tứ phúc tộ (ban rượu và thịt tế); Triệt soạn (dọn cỗ bàn đi); Tống 

thần (tiễn thần đi); Phần hóa (đốt đồ cúng). 

Sau khi lễ chính hoàn tất, vua về Trai cung theo con đường ngự liễn đi từ Trai cung 

sang Giao đàn. Tại đây, lễ Khánh hạ được cử hành với ý nghĩa các quan chúc mừng vua đã 

hoàn thành mỹ mãn cuộc lễ quan trọng nhất của triều đình. 

Tại Trai cung, chuông, đại nhạc được cử lên. Thân phiên, hoàng thân, phẩm quan 

văn võ đứng hai bên hầu. Viên Quản vệ Ty Loan giá truyền cho bày loan giá. Tâu “thỉnh 

thăng liễn”. “Phụng giá hưng” (xin lên ngự liễn, phụng giá nhấc lên). Kiệu vua đến cửa 

bắc Giao đàn, chuông ở Trai cung ngừng. Đám rước trở về có tám nữ nhạc và tám nhạc 

sinh thự Thanh Bình đi trước kiệu, vừa đi vừa hòa tấu, chuông trống đều đánh. Đại nhạc, 

nhã nhạc được cử lên, tỏ ý lúc đi chưa làm lễ thì chủ lấy nghiêm, lúc về đã làm lễ thì chủ 

lấy vui. Kỳ lão phủ Thừa Thiên lần lượt quỳ để tiễn. Vua ngự lên thuyền, các quan, thị vệ 

theo hầu, biền binh hộ vệ dẹp đường mang gươm, biền binh, vệ cẩm binh mang giáo về 

trước lần lượt đứng thành hàng ở bến Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu. Voi ngựa, 

biền binh các hạng mang đồ lỗ bộ cùng đại nhạc, nhã nhạc, quân nhạc lần lượt ra về. Nhà 

                                                           
1 Khi Nội tán muốn truyền cho Hoàng đế làm điều gì thì luôn bắt đầu xướng bằng chữ “tấu” để vua biết phải 

làm gì. 
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vua thay áo, theo đường sông ngự giá. Đến bến Phu Văn Lâu, vua lên ngự liễn, qua cửa 

Quảng Đức vào Ngọ Môn. Biền binh thị vệ chiếu nghi thức như lúc loan giá khởi hành, 

tay giơ cao nghi vệ, theo thứ tự như lúc xuất cung, quay về Hoàng cung (nếu đi bằng 

đường bộ thì qua cầu Trường Tiền, vào cửa Đông nam - tức cửa Thượng Tứ). 

 Quan văn từ lục phẩm, quan võ từ ngũ phẩm trở xuống đều quỳ đón ngự liễn ở hai 

bên tả hữu, trước Ngọ Môn. Kiệu về đến Ngọ Môn, chuông trống lại gióng lên. Vị quan 

giữ thành đợi ở cổng để đón vua. Vua vào cửa giữa của Đại Cung Môn. 9 phát súng lệnh 

nổ. Vua vào điện Cần Chánh thì chuông trống ngừng. 

Vua lên ngai, vị quan lưu kinh đến lạy năm lạy, sau đó giao lại lá cờ và bài vị đã 

nhận rồi cáo lui. 

Lễ vật tế đem chia phần cho các quan theo thứ tự phẩm tước. Phần lộc tế của vua 

có một miếng thịt, một phần xôi và một bình rượu gọi là phúc tửu, tất cả được đặt trên long 

đình, rước vào cung để vua ngự thiện. 

Đến đây cuộc lễ tế Giao quan trọng với nhiều nghi tiết tế tự phức tạp mới được 

xem là thực sự hoàn tất. 

* Lễ tế Xã Tắc  

Là một trong những tế lễ lớn và có tầm quan trọng trong việc cai trị nước của nền 

quân chủ phong kiến, đây là nghi lễ vừa mang ý nghĩa tôn giáo tín ngưỡng vừa mang đậm 

màu sắc chính trị. Việc cho lập đàn Xã Tắc và tế Xã Tắc ở kinh đô và hầu khắp các địa 

phương trong nước là để đáp ứng nhu cầu quan trọng, một nhu cầu về mặt tinh thần không 

thể thiếu của dân chúng đương thời. Nghi lễ tế Xã Tắc được vua Minh Mạng ghi chép rất 

kỹ lại bằng thơ trong tập Ngự chế Minh Mạng [93].  

Đàn Xã Tắc ở kinh đô Huế được xây dựng vào năm Gia Long thứ 5 (1806), nhà 

vua cho huy động đất sạch của cả nước đưa về để đắp đàn Xã Tắc. Đàn được xây dựng 

quy mô tương đối lớn, quay mặt hướng Bắc, gồm hai tầng hình vuông chồng lên nhau. 

Mặt nền đàn Xã Tắc được quét năm màu ứng với ngũ hành: Hướng Đông màu xanh thuộc 

mộc, hướng Tây màu trắng thuộc kim, hướng Nam màu đỏ thuộc hỏa, hướng Bắc màu 

đen thuộc thủy và ở trung tâm là màu vàng thuộc thổ. Ở chính giữa tầng 1 đặt án thờ Thái 

Xã thần vị ở bên phải và Thái Tắc thần vị ở bên trái. Ngoài ra bên phải của tầng 1 còn thờ 

thêm Hậu Thổ Câu Long Thị và bên trái thờ Hậu Tắc Thị. Hai bàn thờ Thái Xã và Thái 

Tắc đặt đối diện nhau. Trải qua các đời vua kế vị tiếp theo, cơ bản đàn Xã Tắc vẫn giữ gìn 

như cũ hầu như không có gì thay đổi lớn. Năm Minh Mạng 3 (1824), đàn Xã Tắc được sửa 

chữa lại và năm 1831 cũng được trùng tu lại lần nữa. Lần này bộ Công đã tiến hành tu sửa 

tường bao và bờ hồ trong phạm vi đàn Xã Tắc. Đến năm Minh Mạng thứ 21, vua ngự giá 
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đến đàn Xã Tắc và ban dụ cho bộ Lễ: “Sau khí trời nóng nực trong mùa hạ, cây cối tươi tốt 

rậm rạp, đó là vì khí đất gây nên. Người đời xưa trồng cây ở đàn Xã Tắc, như nhà Hạ trồng 

cây tùng, người nhà Ân trồng cây bách, người nhà Chu trồng trồng cây lật, cũng chẳng qua 

trồng cây với thổ nghi đó thôi, đối với lòng ta rất lo sợ, sao có thể làm như thế. Trẫm xem 

điển lễ nhà Thanh, trước đàn Xã Tắc có cửa Linh Tinh, cốt theo nghĩa cho được thông 

suốt. Có thể khảo xét thể chế rõ ràng, giao bộ Công làm cửa Linh Tinh trước mặt đàn, 

đồng thời dựng chân táng để cắm tàn ở mặt trước tầng hai”. Thời vua Thiệu Trị nhà vua 

vẫn tổ chức định kỳ hàng năm lễ tế Xã Tắc tại đàn tế, nhưng suốt thời gian này cũng không 

sửa chữa gì thêm vì do cấu trúc đàn tế đơn giản, chủ yếu vật liệu đất đá vì thế cũng ít hư 

hại. Sau thời Minh Mạng không thấy tài liệu nào nói đến việc tu bổ đàn Xã Tắc. So sánh 

với Trung Hoa thì hiện nay ở Trung Hoa có 3 nơi còn đàn Xã Tắc ở Nam Kinh, Trung Đô 

và Bắc Kinh. Di tích đàn Xã Tắc Bắc Kinh ngày nay được xây dựng năm Vĩnh Lạc thứ 19 

đời nhà Minh (1421). Lúc Vĩnh Lạc dời đô về Bắc Kinh, tuân theo qui chế “tả tổ, hữu xã”, 

triều đình đã cho xây dựng Thế miếu và đàn Xã Tắc ở hai bên đông tây của Tử cấm thành. 

Đàn Xã Tắc là một bộ phận không thể tách rời của Hoàng thành Minh Thanh. Nó vốn có 

giá trị lịch sử rất lớn. Trên đỉnh của đàn đắp ngũ sắc: Tức là ở giữa màu vàng, phía đông 

màu xanh, phía nam màu đỏ, phía tây màu trắng, bắc đen tượng trưng cho ngũ hành. Ở 

giữa đàn có cột đá hình vuông gọi là Xã trụ hay còn có tên là “giang sơn trạch” để nói lên 

sự vững bền của giang sơn. Bốn phía của đàn đều có tường thấp bao quanh, trên phần 

tường cho đắp ngói hoàng lưu ly nhiều màu giống như màu đất. Ở bốn mặt của tường đều 

xây cửa Linh Tinh, tiết vực của nó đều được làm bằng đá. Phía bắc của đàn là bái điện 

dành cho hoàng đế cúng tế, được xây dựng vào năm Hồng Hi nguyên niên thời Minh 

(1425), là một trong những công trình kiến trúc kết cấu gỗ xưa nhất xuất hiện ở Bắc Kinh. 

So sánh với kiến trúc xây dựng của đàn Xã Tắc Trung Hoa chúng ta thấy rằng cấu trúc đàn 

tế nó tương tự với đàn tế Xã Tắc của Việt Nam. 

- Việc chọn thời gian và người làm chủ tế  

Năm Gia Long thứ 8 (1809) nhà vua đã xuống chỉ rằng: “Từ nay về sau đàn Xã 

Tắc cứ ba năm một kỳ vua thân đến làm lễ, lấy các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu làm chuẩn, 

còn thì chọn phái các đại thần về ban võ làm lễ [41; 6, tr.340], tuy nhiên lệ này còn thay 

đổi theo từng thời kỳ. Năm Minh Mạng thứ 7 (1826) xuống chỉ rằng: “Các nghi tiết cúng 

tế ở Xã Tắc, trừ ngoài ra gặp có khánh điển bất thường trẫm thân đến làm lễ, còn hàng 

năm xuân thu hai kỳ tế, chuẩn phái quan đại thần vũ ban khâm mạng làm lễ ghi lệnh” [41; 

6, tr.140]. Bộ Lễ và Nội vụ sửa soạn đồ thờ và hương án đầy đủ chuẩn bị cho lễ tế. 
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Mỗi năm tế hai lần vào tháng trọng xuân và trọng thu (tháng 2 và tháng 8 âm lịch). 

Tháng trọng xuân thì chọn ngày “mậu” sau ngày tế Giao, còn tháng trọng thu thì chọn 

ngày “mậu” đầu tháng. Sau khi xây dựng xong đàn Xã Tắc năm 1806 nhà vua thân hành 

đến tế mỗi năm 2 lần, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu còn các năm khác thì phái một 

hoàng thân hoặc một đại thần võ ban hàm nhất phẩm đến tế thay vua. Đến năm 1826, vua 

Minh Mạng ấn định vua chỉ đến tế trong những dịp như lễ tứ tuần, lễ ngũ tuần, lễ tứ tuần 

đại khánh tiết, dịp mới đăng quang... Các vua Thiệu Trị, Tự Đức đều theo trình tự như trên. 

Nhưng dưới thời vua Đồng Khánh (1888), do hoàn cảnh đất nước khó khăn về tài chính, 

nhà vua bắt đầu giảm bớt kỳ xuân tế ở đàn Xã Tắc, chỉ còn lại kỳ thu tế mà thôi [59; 5, 

tr.64]. Đến năm 1914, Philippe Éberhardt còn cho biết thêm rằng: “Từ 19 năm nay, vì cuộc 

lễ huy hoàng lộng lẫy này mà có sự hiện diện của vua thì quá tốn kém, cho nên nhà vua 

phái một vị quan đi tế thay”. Như vậy, vua nhà Nguyễn không còn làm chủ tế ở đàn Xã 

Tắc nữa kể từ năm 1895 vào thời vua Thành Thái.  

- Chuẩn bị tế phẩm và trang trí tại Đàn tế 

 Triều đình ấn định cúng tam sanh gồm trâu, heo và dê ở đàn Xã Tắc. Tại đây cũng 

có cúng ngọc và lụa. Trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên cho biết thêm vào 

năm Hàm Nghi thứ nhất (1885), triều đình đã quy định lại một cách cụ thể: “Bốn án ở đàn 

Xã Tắc, lễ phẩm ở mỗi lễ như sau: 2 con trâu, 2 con dê, 2 con bò, 4 con heo, 20 mâm xôi 

dựng trong đậu bàn mỗi án 5 mâm, phủ quỹ mỗi loại 4 cái (mỗi án 1 phủ và 1 quỹ) 20 đậu, 

mỗi án 5 cái, đăng hình mỗi loại 4 cái (mỗi án 1 đăng và 1 hình.)” [59; 5, tr.50]. Tế thần 

Xã thì dùng ngọc màu vàng (màu của đất đai), tế thần Tắc thì dùng ngọc màu xanh (màu 

của cây lúa). Còn lụa của Xã Tắc là dùng 4 tấm màu đen, cúng ở hai án chính và 2 án phối, 

mỗi án 1 tấm. Án là những cái bàn gỗ sơn son thếp vàng dùng để đặt bài vị và đồ tự khí 

cũng như đồ ăn, thức uống. Thời vua Gia Long quy định, mỗi lần đến kỳ tế, bộ Lễ và Nội 

vụ đến đàn tế sửa soạn đồ thờ và hương án đầy đủ chuẩn bị cho lễ tế: Ở giữa trung tâm 

tầng một (tầng trên cùng), bên phải, đặt án thờ thờ bài vị của thần Thái Xã, bên trái đặt án 

thờ bài vị của thần Thái Tắc: “Để thờ thần Thái Xã, thần Thái Tắc đều quay mặt về hướng 

Bắc. Vị thần thái xã ở bên hữu thần Hậu thổ Câu Long Thị phối hưởng quay về hướng tây. 

Vị đại thái tắc ở bên tả, lấy họ Hậu tác phối hưởng, quay mặt hướng đông” [41; 6, tr.416]. 

 Mỗi án đều dùng trâu, dê, lợn, xôi đều 1 mâm, quả phẩm 5 mâm, các hạng nến sáp 

94 cây”. Đến năm 1836, bộ Lễ đề nghị và được vua Minh Mạng phê chuẩn về việc thêm 

bớt các lễ vật cúng tế ở đó như sau: “Chính vị đàn Xã Tắc, trước mỗi vị đặt 1 mâm, 3 cái 

chén, 3 cái khay, 1 cái nậm lớn, 2 cái đăng, hình phủ quỹ đều 1 cái, đều dùng đồ sứ, màu 

vàng, cái biên dùng bằng trúc, trong lót thau, mỗi vị đều 1 cái phủ dùng bằng trúc, trong 
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bằng gỗ đều sơn màu vàng, cái đậu cũng làm đồ sứ, biên đậu đều 12 cái, các hạng ở chỗ 

phối vị cũng thế” [41; 7, tr.87-89], còn giấy vàng bạc, trầu nước, các thức quả như trước 

đều bớt đi. Chỗ nghỉ tạm của vua trước khi tế được chuẩn bị ở tầng hai.  

Vào đầu chiều hôm ấy, Thái Thường Tự rước văn tế đến điện Cần Chánh xin phê 

duyệt. Hộ vệ Ty Loan nghi sắp đủ long đình, tán lọng nghi trượng đem đến đàn Xã Tắc. 

Tam sinh và vật phẩm dùng làm tế thần cũng được các quan chuẩn bị cẩn thận. 

Từ khoảng 15 giờ đến 16 giờ, lễ tổng duyệt bắt đầu tiến hành. Các binh lính, các 

quan bày hàng, cờ, giáo… từ Ngọ Môn chạy dọc hai bên đường đến Xã đàn, hàng quân 

dẹp đường cũng trong tư thế sẵn sàng, hàng đèn cũng được thắp sáng suốt đêm. 

- Trai giới và trang phục trong lễ tế 

Trong lễ tế Giao, vua phải ăn chay trước ba ngày tại Trai Cung ở đàn Nam Giao, 

thì trong lễ tế Xã Tắc nhà vua chỉ chay tịnh một ngày tại Hoàng cung. Vì vậy, từ sáng 

trước ngày tế một ngày, Thái Thường Tự đã dâng tượng đồng nhân1 lên để vua trai giới 

giữ mình. Từ hoàng thân cho đến văn võ các quan những người tham dự vào lễ tế Xã Tắc 

đều phải trai giới: Tắm gội thay quần áo, không uống rượu, không ăn thức ăn mặn, không 

đi thăm người ốm, không viếng đám ma, không xử án… Về điều này, Khâm định Đại 

Nam hội điển sự lệ viết: “Năm Minh Mạng thứ 4 (1823), Thánh tổ nhân Hoàng đế thân 

đến đàn Xã Tắc làm lễ. Phụng chiếu một ngày ta đã trai giới ở trong cung, phàm các quan 

bồi tự cũng phải trai giới ở công sự, điển lễ cử hành lần này, nguyên là vì dân cầu phúc, 

quan viên các người đều phải kính cẩn mà làm việc…” [41; 6, tr.352]. Trong trường hợp 

vua đến tế đàn Xã Tắc, nhà vua phải “đội mũ cửu long, mặc áo hoàng bào, đóng đai ngọc, 

cầm ngọc trấn khuê làm lễ” còn các hoàng thân và bá quan văn võ từ tứ ngũ phẩm trở lên 

đều phải mặc triều phục để làm bồi tự. Để được làm bồi tự các quan đều phải trải qua một 

sự chọn lựa kỹ lưỡng căn cứ trên nhân cách và phẩm hạnh. Trước kỳ tế, bộ Lễ đề nghị bộ 

Lại và bộ Binh lập danh sách các quan văn từ ngũ phẩm, võ từ tứ phẩm trở lên chuyển qua 

cho bộ Lễ. Bộ này đệ trình lên cho vua để vua xét duyệt và quyết định [41; 2, tr.346,352]. 

Còn những trường hợp vua cử “Mệnh quan” đến tế thì từ quan chánh hiến đến “các nhân 

viên cung hầu, đọc chúc văn mỗi người đều mặc trang phục đại triều, còn các viên tả hữu 

phân hiến và các viên bồi tự, dự sự đều mặc bổ phục” [59; 3, tr.63]. Dù vua thân hành đến 

tế hay khâm mạng tế thì trước lễ 1 ngày, tất cả các quan chấp sự, bồi sự đều phải đến đàn 

tế để tập duyệt các nghi tiết. Những quan viết chữ tốt ở viện Hàn lâm cũng phải đến đó 

ngày trước để tối hôm đó mặc lễ phục viết chữ lên các bài vị [41; 6, tr.356]. 

 Phần nghi lễ diễn tiến lễ tế đàn Xã Tắc 

                                                           
1 Tượng bằng đồng trong nghi thức trai giới trước khi vua hành lễ. 
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Trước ngày tế, triều đình cho các đội binh lính dọn dẹp sạch sẽ bên trong cũng như 

bên ngoài đàn Xã Tắc và suốt lộ trình mà đoàn ngự đạo đi qua từ Ngọ Môn đến đàn tế. 

Đêm ấy, nhân viên bộ Lễ và Hàn Lâm viện đều có mặt tại Xã Tắc để viết bài vị. Tám vị 

quản vệ và các doanh thân binh1 cấm vệ đều mang gươm đuốc chờ ở dưới bốn cửa đàn 

của tầng thứ nhất, tám lính khác mang gươm đứng chờ ở tầng thứ hai. Sáng sớm, cờ ở Kỳ 

đài được kéo lên. Ở điện Cần Chánh các loại cờ: Bạch mao, hoàng việt, cờ mao tiết dát 

vàng ngọc, giáo đuôi báo, tán quạt, đồ lô, phất trần được bày thành hàng. Các quan tham 

gia dự lễ đều triều phục chỉnh tề chờ ở đàn Xã Tắc. Các thân phiên, hoàng thân công bồi tế 

và các quan văn ngũ phẩm và quan võ tứ phẩm trở lên đến đứng ngoài cửa hữu của đàn để 

đón vua. Các quan phẩm trật nhỏ hơn đứng phía nam cầu Kim Thủy trước Ngọ Môn để 

đón và tiễn vua. 

Sau khi đồ ngự giá, lỗ bộ đã bày trước Đại Cung Môn, đúng giờ, các quan bộ Lễ 

tâu mời vua xuất cung. Nhà vua đội mũ Cửu long, mặc áo hoàng bào, đai ngọc, cầm trấn 

ngọc khuê từ điện Cần Chánh ra ngồi trên ngai. Vị quản vệ Ty Loan giá mời vua lên ngự 

liễn. Quan quân thị vệ dàn đi trước, một số theo hầu sau. Nhã nhạc bày ra nhưng không nổi 

nhạc. Khi vua ra khỏi Đại Cung Môn: Bảy phát súng lệnh ở Kỳ đài bắn lên, lầu Ngọ Môn 

nổi chuông trống. Ngự giá rẽ phải, theo hông điện Thái Hòa, sau đó rẽ trái qua cầu Trung 

đạo ra cửa Ngọ Môn, các quan văn lục phẩm, võ ngũ phẩm trở xuống lần lượt quỳ tiễn 

vua. Ngự liễn rẽ hướng tây rồi sang hướng bắc, đến phía đông của đàn (tức đường Trần 

Nguyên Đán). Chuông trống Ngọ Môn ngừng đánh. Ngự liễn đến đàn tế, các quan túc trực 

ở đây từ trước quỳ đón, ngự liễn đi qua mới đứng dậy. Ngự giá đến đàn. Vua ngự giá đến 

đàn, vua xuống ngự liễn đến chỗ tạm nghỉ. Một lát sau, quan cung đạo quỳ tâu mời vua 

chuẩn bị hành lễ. Nhà vua dắt ngọc khuê, rửa tay và khi rửa xong cầm lại ngọc khuê bước 

đến đúng vị trí hành lễ. Khi viên nội tán xướng: “tấu thăng đàn, đại nhạc tác” thì dàn đại 

nhạc cử nhạc vua bước lên tầng thứ nhất. Các bước của lễ tế được tiến hành như sau: (Lễ 

Quán tẩy; Lễ Ế mao huyết; Lễ Thướng hương; Lễ Nghinh thần; Lễ điện ngọc bạch; Lễ 

hành sơ hiến; Lễ Truyền chúc; Lễ Á hiến; Lễ Chung hiến; Lễ Tứ phúc tộ; Lễ Triệt soạn; Lễ 

Tống thần; Lễ Tư chúc bạch soạn; Triệt soạn; Phần hóa). Hoàng đế ngự ra phía hữu đàn 

vuông, lên ngự liễn. Nhã nhạc nổi lên. Ngự giá theo phía phải đàn đi ra. Nhạc lớn, quân 

nhạc nổi lên. Thân phiên, hoàng thân công, các quan văn võ làm bồi tế đều hai bên tả hữu 

đi trước ra quỳ bên ngoài để tiễn. Ngự giá theo đến Ngọ Môn, chuông trống nổi lên. Ngự 

giá đến phía nam cầu kim thủy, quan văn lục phẩm, võ ngũ phẩm trở xuống đứng hai bên 

                                                           
1 Là binh hộ vệ nhà vua gồm Vệ thị trung, Cấm y, Loan giá.  
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tả hữu quỳ đón. Ngự giá đến Đại Cung Môn, bắn ba phát súng lệnh, chuông trống ngừng 

đánh, vua vào nội cung, kết thúc lễ tế Xã Tắc.  

* Lễ cày ruộng Tịch điền 

Lễ này còn gọi là lễ Hạ điền, là lễ bắt đầu làm ruộng [8; tr.340]. Lễ Tịch điền 

thường được tổ chức vào ngày Hợi, vì cây cỏ sinh sôi nẩy nở trong giờ Hợi. Dưới thời Gia 

Long, không thấy sử sách đề cập đến việc vua đi cày ruộng Tịch điền. Lễ Tịch điền được 

tổ chức một cách long trọng dưới thời vua Minh Mạng, như chỉ dụ năm thứ 8 (1827) chỉnh 

đốn lại các nghi lễ cổ truyền: “Xưa kia, các bậc đế vương đích thân cày ruộng, thóc gặt 

được dùng để cúng tế. Như thế vừa được hưởng kết quả của công việc mình làm, vừa 

khuyến khích các nông gia, đó thực là một nguyên tắc trị dân rất tốt. Trẫm từ lúc lên ngôi, 

lúc nào cũng mưu cầu hạnh phúc cho dân và muốn khuyến khích chăm lo việc cày cấy...” 

[41; 6, tr.346].  

Bởi việc cày ruộng Tịch điền nhằm khuyến khích nông nghiệp trong nước phát 

triển nên tháng 2 năm Mậu tý (1828), vua Minh Mạng ban dụ về việc cày ruộng Tịch điền: 

“…chọn đất ở Kinh thành làm chỗ tịch điền, bèn sai đặt ở hai phường Hậu Sinh và An 

Trạch, bên tả dựng đài Quan canh, đằng trước làm ruộng Đế tịch, đằng sau làm điện thay 

áo, bên hữu đặt đàn Tiên nông và đình Thần thương thu thóc. Sai Trung quân Tống Phước 

Lương coi làm. Thưởng tiền cho thợ và biền binh làm việc 5.000 quan. Lại đặt sở Diễn 

canh (tập cày) ở phía bắc cung Khánh Ninh, gọi là vườn Vĩnh Trạch. Sai bộ Lễ bàn định 

điển lệ. Hàng năm cứ tháng trọng Hạ (tháng 5) chọn ngày tốt làm lễ [49; 24, tr.21-24]. 

Thời vua Minh Mạng, có nhiều bài thơ nói về lễ Tịch điền. Vua Thiệu Trị đã làm 

bài thơ Thường Mậu quan canh ca ngợi và nói lên ý nghĩa của lễ Tịch điền. 

* Một số nghi lễ khác 

Năm 1803, vua Gia long “đã đến cáo yết Văn Miếu” tại làng Long Hồ vào những 

dịp “xuân, thu nhị kỳ” [70; tr.260]. Đến năm 1808, vị hoàng đế của đất nước thống nhất đã 

cho bàn định xây dựng Văn Miếu mới qui mô, khang trang hơn ở làng An Ninh do Văn 

Miếu cũ ở làng Long Hồ không được rộng rãi. “Tháng 2 làm lại Văn Miếu, Văn Miếu cũ ở 

làng Long Hồ chật hẹp quá, bây giờ dời về làm tại xã An Ninh, để miếu cũ làm Khải 

Thánh Từ” [58:tr.37]. Văn Miếu Huế được bắt đầu xây dựng ngày 17/4/1808 và hoàn 

thành ngày 12/9/1808 [50:tr.373]. Đồng thời, vua Gia Long cũng cho thay tranh và tượng 

thờ bằng bài vị để sự phụng thờ trang nghiêm hơn. Khi hoàn tất Văn Miếu, vua cho cử 

hành nghi lễ đặt các bài vị vào thờ rồi hạ lệnh cho Văn Miếu các địa phương đặt thần vị 

thờ Khổng Tử. 
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Dù qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng càng về sau, nghi lễ càng được quy định 

cụ thể, chặt chẽ, từ thời gian cũng như lịch trình tế tự, đậm tính quy củ, điển chế. Điều đó 

được thể hiện rõ nét qua lễ tế Giao, tế Xã Tắc, có thể coi là điển hình nhất cho lễ nghi tế tự 

cung đình triều Nguyễn. 

Miếu Lịch Đại Đế Vương được xây dựng năm Minh Mạng thứ 4 (Quý mùi, 1823), 

quay về hướng Nam, ở xã Phú Xuân, là Miếu đường tôn thờ các vị Đế vương, các bậc 

danh tướng anh hùng tiêu biểu, như sử sách nhà Nguyễn từng ghi nhận: “Thống kỷ các vị 

Đế vương, ngưỡng mộ đức tốt của các đời trước”, với ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”. 

Trước đây, công trình này gồm có tòa Chính đường 5 gian, tòa Đông vu và tòa Tây 

vu (Tả vu, Hữu vu), mỗi tòa cũng 5 gian. Xung quanh miếu đường được xây tường thành 

bằng gạch, mặt trước tường ngoài xây 4 trụ biểu, tạo thành 3 cửa; mặt trước tường trong có 

trổ 4 cửa chính bên trong có lầu, ngoài ra còn có phương môn; phía bắc tường miếu làm 

“tế sinh” (nơi mổ vật hiến sinh để tế lễ). Quy cách bài trí án thờ nơi miếu Lịch đại được qui 

định chi tiết, Tòa chính đường gồm 5 gian: 

- Gian giữa thờ các vị Hoàng đế Trung Hoa thời cổ đại (theo quan niệm lịch sử văn 

hóa Nho giáo thời Nguyễn). 

- Gian tả nhất (gian bên trái kề gian giữa) thờ các vị vua khai sáng cõi Việt: Kinh 

Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương, Sĩ Vương và Đinh Tiên Hoàng. 

- Gian hữu nhất (gian bên phải kề gian giữa) thờ vua Lê Đại Hành và 3 vị vua triều 

Lý là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông và Lý Nhân Tông. 

- Gian tả nhị thờ 3 vị vua triều Trần là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông và Trần 

Anh Tông. 

- Gian hữu nhị thờ 4 vị vua triều Lê là Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Trang Tông 

và Lê Anh Tông. 

Riêng vua Lê Thánh Tông có miếu thờ được xây dựng từ năm Kỷ tỵ (1809) ở bên 

trái miếu Lịch Đại, đến năm Giáp tý (1924) thì bị hư hỏng nặng nên triều đình cho dời bài 

vị của ông sang thờ trong miếu Lịch Đại. 

Ở đây, tòa Tả vu gồm 5 gian thờ 6 danh tướng Trung Hoa và 8 danh tướng Việt 

Nam là Nguyễn Bặc, Lê Phụng Hiểu, Tô Hiến Thành, Trần Nhật Duật, Trương Hán Siêu, 

Nguyễn Xí, Lê Niệm, Hoàng Đình Ái. Tòa Hữu vu gồm 5 gian thờ 8 danh tướng Trung ày 

Hoa và 8 danh tướng Việt Nam là: Hồng Hiến, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Phạm 

Ngũ Lão, Đinh Liệt, Lê Khôi, Trịnh Duy Thoan, Phùng Khắc Khoan [50; 2, tr.269 - 270]. 

Các đối tượng thần linh được tôn thờ ở miếu Lịch Đại Đế Vương được định hình 

nên theo hệ tiêu chuẩn, định chế của triều đình Nguyễn, tùy thuộc vào quan niệm, hệ giá trị 
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lịch sử văn hóa Nho giáo đương thời. Trong đó đáng chú ý có Đinh Tiên Hoàng đế, vị vua 

đã góp phần cũng cố nền độc lập và thống nhất của đất nước, tiếp tục sự nghiệp Ngô 

Quyền đã là người mở đầu khai sáng cõi Việt. Bên cạnh đó, phải kể đến các danh tướng 

nổi bật như Thái sư Lân Quốc Công, Trung Mục Đại Vương Đinh Liệt, vị Khai quốc 

Công thần thời Lê Sơ, Đệ nhất Trung hưng Công thần triều vua Lê Thánh Tông, người có 

công giúp vua Lê Thánh Tông lên ngôi Hoàng đế, mở mang bờ cõi Đại Việt xuống 

phương Nam.  

Về nghi thức cúng tế, theo lệ định cho các đến miếu năm Minh Mạng thứ 11 

(1830) thì miếu Lịch Đại Đế Vương, miếu Lê Thánh Tông và Văn Miếu hai kỳ tế Xuân 

thu, lễ đều dùng tam sinh cùng xôi, rượu, quả [50; 3, tr.113-114]. Trong di sản lễ hội cung 

đình triều Nguyễn, bên cạnh lễ Tiết thì lễ tế Tự cũng được hình thành và phát triển trên nền 

tảng tiếp thu tinh hoa từ các triều đại trước và từng bước được bổ sung, cụ thể hóa và điển 

chế hóa dưới triều Nguyễn. 

2.2.2. Phân loại và cơ quan quản lý lễ hội 

2.2.2.1. Phân loại lễ hội 

Như ở phần đầu đã giới hạn, triều Nguyễn phân định rất rõ dạng thức lễ tiết (thuộc 

về thời tiết, gắn liền 24 tiết trong năm) và nghi lễ tế tự thường niên tại các tự miếu do triều 

đình thiết lập nên, [PL.2.9]. 

- Lễ tiết: Bao gồm các kỳ triều hội hàng tháng (lễ Đại triều - điện Thái Hòa, lễ 

Thường triều - điện Cần Chánh); 3 cuộc lễ Đại tiết là Nguyên đán (đầu năm), Đoan dương 

(ngày 5/5), Vạn thọ (sinh nhật vua); lễ Tiên nông ở khu ruộng Tịch điền vào mùa hạ; lễ 

Ban sóc (phát lịch, tháng chạp); lễ Đăng quang; lễ Đại táng (đưa tang vua), lễ Tiến xuân 

ngưu (Lập xuân); lễ Thanh minh; lễ Trùng cửu; ngày Hổ quyền; lễ Phất thức; lễ Thánh thọ 

(sinh nhật hoàng thái hậu), lễ Tiên thọ (sinh nhật hoàng thái phi), lễ Thiên xuân (sinh nhật 

hoàng thái tử), lễ Thiên thu (sinh nhật hoàng hậu); Lễ Hưng quốc khánh niệm (2/5) 

[PL.2.7]. 

- Lễ Tế tự: Theo điển chế, việc tế tự được chia thành 3 bậc là Đại tự (Lễ tế Giao, lễ 

tế Xã Tắc, lễ tế các Tôn miếu), Trung tự (Lễ tế Đế vương các đời, lễ tế Tiên sư Khổng Tử, 

lễ tế ở đàn Tiên nông) và Quần tự (Tế Miếu đô thành hoàng, tế các miếu thần gió, thần 

mưa, thần núi, thần hồ, thần các đảo, thần sông, thần lửa, thần súng, tổ sư nghề thuốc, tế 

Khải thánh, Nam hải long vương…) [41; 6, tr.338-339] ; [PL.2.8]. 

2.2.2.2. Cơ quan quản lý lễ hội 

Trong đời sống tư tưởng truyền thống phương Đông, yếu tố lễ đóng vai trò rất quan 

trọng, nhằm thực hành lễ giáo phong kiến, thể hiện địa vị, uy quyền của nhà vua, của thể 
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chế. Không chỉ có vậy, lễ còn là phương tiện chính trị để duy trì trật tự xã hội và giữ vững 

mối quan hệ bang giao quốc tế. Cho nên trong Lục bộ, bộ Lễ là một cơ quan cao cấp của 

triều đình Huế, có thực quyền trên lĩnh vực tư tưởng, cụ thể là đảm trách các vấn đề về 

phương diện lễ nghi, tế tự, khoa bảng và đối ngoại của quốc gia, "giữ trật tự 5 lễ, hài hòa 

giữa thần và người, trên và dưới, để giúp lo việc lễ cho nước" [41; 6, tr.13].  

Cụ thể là bộ Lễ có nhiệm vụ soạn thảo điển lễ, thực hiện, điều hành mọi mặt của 

đời sống lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, 

chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, 

bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc... Rõ ràng là một cơ quan hành 

pháp nhưng bộ Lễ đóng vai trò quan trọng trong việc thừa mệnh điều hành và thực hiện 

các chính sách về lễ nghi, văn hóa, phong tục tập quán cũng như khoa bảng, đào tạo nhân 

tài cho đất nước, nổi bật trên các phương diện: 

- Về trang phục: Bộ Lễ đảm trách chuyện áo mũ của hoàng đế, hoàng tộc cùng bá 

quan văn võ. Trong vấn đề này, bộ Lễ phải đảm trách toàn bộ, từ vấn đề nuôi tằm, nộp tơ, 

dệt lụa để cung tiến cho việc tế tự và ban cấp cho hoàng tộc... cho đến những quy định cụ 

thể về cách thức, chất liệu và chất lượng vải, trang trí, thiết kế kiểu mẫu lẫn các loại trang 

phục riêng tùy theo nghi lễ, hay theo mùa cho hoàng đế, hoàng thái hậu, hoàng hậu, cung 

giai, hoàng thái tử, hoàng tử, hoàng thân và các tôn tước rồi áo mũ công chúa, hoàng tôn, 

các công tử, mũ áo các quan văn, quan võ của phụ mẫu ấm tử, viên tử quan viên, thân biền. 

bộ Lễ cũng có nhiệm vụ bàn bạc và đề xuất các quy định cho mũ áo cử nhân, mũ áo giám 

sinh và quốc tử giám, tôn sinh, võ cử và bá tánh. 

- Nghi vệ: Bộ Lễ soạn thảo và đề xuất quy chế như lỗ bộ ở các đoàn ngự đạo trong 

nghi lễ tế Giao, Xã Tắc, Văn Miếu, cày ruộng Tịch điền và các điển lễ mừng, rước vua ngự 

điện Thái Hòa, các nghi thức Thường triều, ngày sóc vọng, vua đi xe trong cung, vua đi 

chơi thường, hay lỗ bộ bày ở hành cung các trực tỉnh. Cách thức điều hành nghi lễ ở triều 

đường, ban đứng theo ngôi thứ, bài trí dàn nhạc, các quy chế về sách bảo - sách ấn, ấn tín... 

Đó cũng là phương diện rất quan trọng trong điển chế mà bộ Lễ phải điều hành, thực hiện 

một cách quy củ. 

- Các vấn đề về tuần du - bang giao, văn hóa, giáo dục: Bộ Lễ đảm trách việc tuần 

du của vua, nghi thức bang giao (tiếp sứ, phái sứ và gửi văn thư, phủ dụ các nước nhỏ). 

Trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, phải kể đến công tác đào luyện nhân tài về học hiệu, 

kiểm soát việc học ở Kinh thành, Tỉnh, và ở Phủ, Huyện, về khoa cử (thi Hương, thi Hội, 

thi Đình), hay chỉnh đốn phong tục trong dân gian, định lệ tang chế, quan hôn, tinh biểu 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A3_nh%E1%BA%A1c_cung_%C4%91%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
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những người tiết nghĩa hiếu hạnh, phong tặng thần dân có công với quốc gia và dân chúng, 

phụ trách về lễ yến, âm nhạc.... 

Ngoài ra, bộ Lễ còn đảm nhiệm công tác tu thư đặc biệt quan trọng để biên soạn, 

chỉnh sửa các điển lệ, pháp lệnh, chỉ dụ nhà nước hay của mỗi một hoàng đế. Nhờ đó đã 

cho ra đời các công trình đồ sộ như Đại Nam thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ 

đề cập đến chế độ pháp lệnh, điển lệ của triều đại. Đại Nam điển lệ toát yếu nêu rõ điển lễ 

triều hội, mũ áo, ban sóc lịch, các tỉnh làm lễ đón xuân, lễ Tịch điền, lễ tế Giao, ấn ngự 

bửu, ấn triện các quan, lễ các quan chức gặp nhau, dạy dỗ sửa đổi phong tục, hậu dưỡng 

cha mẹ, sự tinh biểu phong hóa (nêu gương hiếu tử, tiết hạnh), chương trình giảng dạy, 

điều lệ về thi Hương, thi Hội, thi Đình; phong tặng bách thần, tờ biểu, thể lệ tư báo, cấp 

tiền tế tự, đảo vũ, pháp chế về đại tang, nghi lễ tiếp sứ thần, hòa ước, quà cáp đưa tặng, các 

chức thông dịch [22; tr.111-135]. Cương yếu về các đời, phải kể đến Minh Mạng chính 

yếu, Thiệu Trị chính yếu, Tự Đức chính yếu. Liệt thánh ngọc điệp ghi chép cụ thể về thế 

thứ hoàng gia quốc triều qua các đời, “bày tỏ tôn ti trưởng ấu, phân biệt đích thứ, thân sơ, 

biên vào sổ sách, để truyền lâu dài”. Chính bởi vai trò to lớn đó mà khi mới lên ngôi, vua 

Minh Mạng đã giáng chỉ dụ thi hành và 4 năm sau, lại sai Tham tri bộ Lễ Hoàng Kim 

Hoán hội đồng với Tôn nhân phủ kính cẩn biên soạn, định lệ cứ sáu năm (đầu năm Dần, 

Thân) lại tu chỉnh ngọc điệp [54; 1, tr.57].  

Ở đường quan bộ Lễ, cơ quan phụ trách chính về lễ nghi và tế tự là Thái Thường 

Tự và Quang Lộc Tự. 

Thái Thường Tự được lập ra thời Gia Long (năm 1814), có nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ 

Lễ trong việc tổ chức các nghi lễ ở chốn cung đình và cả nước, “giữ thứ tự về trang trí, 

hình thức lễ nghi, để giúp việc lễ ở trong nước” [41; 14, tr.235]. Đương thời, cơ quan này 

chỉ là kiêm quản, hỗ trợ công việc, chứ chưa phải là một cơ quan chuyên trách có nha môn, 

quan lại và quy chế cụ thể. Phải đến thời Minh Mạng, Thái Thường Tự mới trở thành cơ 

quan độc lập, lo tổ chức các nghi lễ cung đình, chế tạo tự bạch, làm các bản chúc văn, trần 

thiết các tế sở, đặc biệt là tổ chức các nghi lễ quan trọng của triều đình vào những kỳ lễ lớn 

như lễ tế Giao, các lễ Miếu hưởng và cấp hưởng, những ngày kỵ và tiết Thanh minh, phụ 

trách các lễ kính cáo khi có việc, định ra các quy chế trong tế lễ. Cụ thể như trong lễ tế 

Giao, Thái Thường Tự lo dâng tiến đồng nhân cầm bài trai giới, dâng lụa bạch, viết chúc 

văn, hầu điền tên vua vào chúc văn, trình bày các đồ tế… 

Quang Lộc Tự tới thời Minh Mạng mới được lập nên (năm 1825), nhằm hỗ trợ về 

lễ nghi cho Thái thường tự, “giữ các thứ sinh tư, cỗ bàn, để cung cấp lễ phẩm” [41; 14, 

tr.235], kiểm soát các tế vật cho tinh khiết và đầy đủ, giúp việc bàn soạn trong các cuộc tế 
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lễ và yến tiệc cung đình. Nhiệm vụ cụ thể là chuẩn bị các tiệc yến, phải làm cỗ bàn, lễ 

phẩm, con sinh, thú rừng, hoa quả, rượu chè, chia phân tế biểu, lập sổ kê tiêu… trong các 

dịp tết Tam nguyên (Thượng, Trung, Hạ nguyên); các lễ Xuân hưởng và cấp Hưởng; các 

lễ Thanh minh, Đoan dương, Trung thu, Đông chí; các lễ Tuế trừ, Trừ tịch; các lễ Xuân kỳ 

- Thu kỳ; các lễ Sóc vọng; lễ lớn Nam Giao; lễ Vạn thọ; ngày vía Đức Quan Thánh, Quan 

Âm, Văn Thù, Phổ Hiền; các lễ kỵ ở Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu; lễ sinh nhật của 

Thế Tổ Cao Hoàng đế, Thuận Thiên Cao hoàng hậu, Thừa Thiên Cao hoàng hậu và kỵ ở 

các điện Hiếu Tư, Long An, lễ đi thăm viếng các lăng, lễ kỵ ở các đền Thiệu Hóa Quận 

vương, Vĩnh Tường Quận vương, Phúc Quốc công, Đức Quốc công, đền Y thục, đền Gia 

hi, đền Tuyên vương, lễ kỵ Cung tần tiền triều Tống Thị Huyên, lễ kỵ nhà thờ họ Phạm, 

nhà thờ họ Hồ, các lễ điện sớm điện chiều khi vua băng hà… 

Trong cuộc cải tổ triều đình năm 1933, vua Bảo Đại đã bãi bỏ bộ Lễ, giao nhiệm 

vụ trông coi nghi lễ cho bộ Công tác kiêm Mỹ thuật và Lễ nghi [1; tr.65].  

* Tiểu kết chương 2 

Trong xã hội phong kiến, nghi lễ là một hệ thống chuẩn mực được xã hội đặc biệt 

coi trọng, nhất là đối với nhà nước quân chủ phong kiến trung ương tập quyền bởi đó là 

căn cứ, là phương tiện thực hành, ổn định đời sống lễ nghi và trật tự xã hội. Qua đó, nêu 

bật lên được hệ giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng cũng như quyền lực tuyệt đối của triều 

đình, của hoàng đế và hoàng gia. Nghi lễ, nghi thức trong triều đình, do vậy, luôn được coi 

là một trong những nội dung lớn của hoạt động tổ chức chính quyền. 

Kế thừa truyền thống từ các triều địa trước trong lịch sử Việt Nam và trên cơ sở 

tham khảo các điển chế về nghi lễ của các triều đại quân chủ Trung Quốc, ngày từ khi lên 

ngôi, vua Gia Long đã cho xây dựng Kinh đô và các đàn miếu để tổ chức lễ tiết và lễ tế tự 

một cách đầy đủ và tương đối hoàn chỉnh, được xây dựng với quy mô lớn. Điều này khẳng 

định sự quan tâm đặc biệt của vua Gia Long đối với các hoạt động nghi lễ của triều đại. Kế 

thừa sự nghiệp của vua Gia Long, sang thời vua Minh Mạng tiếp tục hoàn chỉnh và có 

những quy chế nghiêm ngặt và chặt chẽ nhằm cũng cố uy quyền, khẳng định tính chính 

thống của nhà vua. Đồng thời, thông qua việc tổ chức nghi lễ nhà vua khẳng định bản lĩnh, 

tính độc lập và tự tôn của dân tộc. Như vậy, đỉnh cao của lễ hội cung đình triều Nguyễn 

được thể hiện ngay từ đầu thời vua Gia Long và vua Minh Mạng, các vua tiếp theo Thiệu 

Trị và vua Tự Đức chỉ mang tính duy trì và ổn định những nghi lễ vốn hai đời vua đầu 

triều Nguyễn gây dựng và thực thi suốt thời gian tồn tại của vương triều Nguyễn.  

Từ năm 1802 đến năm 1885, bộ máy quản lý nhà nước trung ương tập quyền của 

triều Nguyễn tồn tại với tư cách là một nhà nước độc lập tự chủ, thuận lợi cho việc ban 
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hành và thực thi, kiện toàn nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để xây dựng và hoàn thiện 

bộ máy nhà nước hùng mạnh, hiệu quả. Nhờ đó, quốc gia Đại Nam đã đạt được nhiều 

thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đáng chú ý là trong lịch sử lễ nghi cung đình. Lễ hội 

cung đình Huế là sự tiếp thu, vận dụng và phát triển đa dạng các lễ hội cung đình của các 

triều đại trong lịch sử Việt Nam cũng như lễ hội cung đình Trung Hoa. Nó được thể hiện 

một cách hài hòa, phù hợp trong bối cảnh mới, triều đại mới, với những mục đích vừa có 

nét tương đồng vừa khác biệt so với trước đây. Cho nên, có thể nhận thấy ngoài những đặc 

trưng chung của lễ hội cung đình (quy mô, hoành tráng, có tính điển chế cao) thì lễ hội 

cung đình Huế đã đạt đến đỉnh cao trong nghi lễ cung đình, thể hiện rõ nét hệ giá trị nhân 

văn và thời đại sâu sắc. Di sản lễ hội cung đình triều Nguyễn được hình thành và phát triển 

trong suốt quá trình lịch sử, gắn liền với sự hưng thịnh của đất nước Đại Nam thời 

Nguyễn, trong đó dấu ấn của hai triều đại Gia Long và Minh Mạng là rất nổi bật, với nhiều 

giá trị đặc trưng. Từ đó, các triều vua kế vị tiếp nối duy trì để thực thi hoạt động, gắn liền 

với quá trình bổ sung, điều chỉnh và kiện toàn các lễ hội, thể hiện rõ nét qua các hoạt động 

trùng tu tôn tạo, di dời, xây dựng mới các tự miếu và phẩm vật, nghi thức lễ nghi cúng tế. 

Những thành tựu đó đã góp phần quan trọng trong việc định hình nên hệ giá trị bản 

sắc và bản lĩnh đặc trưng Việt Nam ở thời kỳ hưng thịnh của đất nước Đại Nam. Đó là nền 

tảng căn bản cho quá trình chuyển đổi, thích ứng của lễ hội cung đình triều Nguyễn nói 

riêng và cả triều đình Đại Nam nói chung trong cuộc tiếp xúc, đụng độ văn hóa - văn minh 

với phương Tây từ sau sự biến Thất thủ Thuận An (1883) rồi đỉnh điểm là Thất thủ Kinh 

đô (1885). Điều đó đã mang lại nhiều tác động tiêu cực nhưng đồng thời cũng tạo nên 

những hiệu ứng tích cực trên phương diện đời sống tinh thần, lễ nghi khi di sản lễ hội cung 

đình triều Nguyễn đã có sự biến động và thích ứng một cách phù hợp với bối cảnh lịch sử 

xã hội. 
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CHƯƠNG 3 

LỄ HỘI CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN GIAI ĐOẠN 1885 -1945 

3.1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ  

3.1.1. Về chính trị 

Từ sự kiện tấn công Đà Nẵng ngày 01/9/1858, thực dân Pháp đã mở rộng 

chiến tranh xâm lược vào phía nam Việt Nam, chiếm được 3 tỉnh miền đông Nam 

kỳ (Hiệp ước Nhâm tuất, 1862), rồi tiếp là 3 tỉnh miền tây Nam kỳ từ năm 1867 và 

kết thúc bằng Hiệp ước Giáp tuất (năm 1874). Từ đó, triều Nguyễn thừa nhận chủ 

quyền của Pháp trên toàn xứ Nam kỳ, người Pháp xóa bỏ cách phân chia địa giới 

cũ, còn quan lại ở Nam kỳ lục tỉnh hoặc từ quan, hoặc trở thành lãnh tụ kháng chiến 

chống Pháp và một phần nhỏ ra làm tay sai cho Pháp.  

Ở Nam Kỳ, người Pháp thực hiện chế độ cai trị phân định theo 2 giai đoạn. 

Từ năm 1862-1879 là giai đoạn cai trị của các thống đốc quân sự khi thành lập soái 

phủ Nam kỳ tại Sài Gòn, do các đô đốc Hải quân Pháp đứng đầu, trông coi việc cai 

trị hành chính và quân sự, với nhiệm vụ chủ yếu là ổn định tình hình, mở rộng 

chiếm đóng quân sự. Giai đoạn sau từ năm 1879, Pháp đặt chức Thống đốc Nam kỳ 

theo hướng dân sự để cai trị xứ này, theo quy chế thuộc địa, không có quan hệ phụ 

thuộc vào Nam triều. Với thể chế trực trị có tính chất thôn tính, đồng hóa, Nam kỳ 

thuộc địa được cai trị bằng một bộ máy quyền lực hoàn toàn của người Pháp. Thậm 

chí từ năm 1888 (thời vua Đồng Khánh), Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng cũng trở 

thành nhượng địa của Pháp.  

Từ năm 1879, Nam kỳ thuộc sự quản lý của Bộ Thuộc địa và Hải quân Pháp. 

Đến năm 1883, theo Hiệp ước Harmand thì địa giới Nam kỳ thuộc Pháp có thêm 

tỉnh Bình Thuận. Từ đó, ảnh hưởng của nền dân chủ tư sản cũng từng bước tác động 

đến mọi mặt đời sống xã hội Nam kỳ, làm cho giai cấp địa chủ phong kiến nói 

chung và bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam không còn chỗ đứng bởi sự thay thế 

dần đến mức hoàn toàn của một mô hình quản lý, thiết chế xã hội phương Tây. Có 

thể coi đây là một sự biến đổi lớn về chính trị trên xứ Nam kỳ và đặc biệt trở thành 

nền tảng để Pháp mở rộng ảnh hưởng, Pháp thâu tóm quyền lực của nhà Nguyễn ở 

Bắc kỳ và Trung kỳ.  

Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất năm 1873, lần thứ hai vào năm 1882 

và sau sự kiện vua Tự Đức băng hà (tháng 7/1883), đã tấn công cửa biển Thuận An. 

Từ sự biến thất thủ Thuận An, cửa ngõ chiến lược của Kinh thành, triều đình Huế 

dần dần lùi bước trước đội quân xâm lược. Hậu quả là chỉ trong 2 năm, triều đình 
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phải ký hai hiệp ước nặng nề: Hiệp ước Harmand (Hiệp ước Quý mùi, 1883) và 

Hiệp ước Patenotre (Hiệp ước Giáp thân, 1884), nước Nam thực sự chịu sự bảo hộ 

của Pháp khi bị chia thành ba xứ với ba chế độ chính trị khác nhau, như ba nước 

riêng biệt trong liên bang Đông Dương thuộc Pháp.  

Về quy chế cai trị thì Trung kỳ và Bắc kỳ là hai xứ bảo hộ, vẫn do hoàng đế 

An Nam trị vì nhưng phải đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, Bắc kỳ là bảo hộ trực tiếp, 

còn Trung kỳ là bảo hộ gián tiếp. Hệ thống hành chính bản xứ được duy trì, người 

Pháp cai trị gián tiếp qua ngạch quan lại người Việt, làm cho ở hai xứ này có hai hệ 

thống chính quyền cùng tồn tại. Điểm đáng chú ý, dù là hai xứ bảo hộ trên danh 

nghĩa song thực tế là chính sách của Pháp hoàn toàn không rõ ràng ở mỗi xứ, như 

cách nói của Phạm Quỳnh, Bắc kỳ (cả Trung kỳ) là xứ mà người ta đã gọi là “một 

xứ bảo hộ pha tạp” hay “một thuộc địa bảo hộ”, nghĩa là một xứ bảo hộ ở đó được 

áp dụng các phương thức quản lý trực tiếp, hoặc là một xứ bảo hộ đang trên đường 

trở thành một thuộc địa [60; tr.134]. 

Xứ Bắc kỳ có một trú sứ (sau gọi là thống sứ) ở Hà Nội, một trú sứ ở Hải 

Phòng và mỗi tỉnh duyên hải hay tỉnh lớn cũng có trú sứ (sau gọi là công sứ). Các 

trú sứ không tham dự chi tiết vào công việc nội bộ của các tỉnh nhưng có quyền 

kiểm soát các hạng quan lại người Việt, có thể đề nghị thuyên chuyển những ai có 

thái độ hay hành động không tốt với các quan chức Pháp. Các trú sứ có quyền hành 

rất lớn như có quân lính bảo vệ, có Bố chính giúp việc để thông qua quy chế thuế 

khóa, kiểm soát việc thu thuế và sử dụng số thuế thu được; việc kiểm soát tuần 

phòng của quan lại Việt Nam; là cầu nối giao dịch công vụ giữa các quan lại, viên 

chức Pháp với nhà cầm quyền Việt Nam; có quyền xử các vụ án dân sự, thương 

mại, tiểu hình sự có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam; có toàn quyền sắp đặt và 

cai trị việc thương chính… 

Với Trung kỳ, triều đình Huế cai trị An Nam, không có sự kiểm soát của 

nước Pháp ngoại trừ việc công chánh, thương chánh và những việc cần chủ trương 

hợp nhất hoặc tư vấn kỹ thuật của người châu Âu. Tuy nhiên, tháng 10/1897 thì 

triều đình Huế cũng phải ra một điều ước cam kết nhượng cho thực dân Pháp quyền 

khai khẩn ruộng đất hoang. Nghị định ngày 01/5/1900 đã phủ nhận quyền sở hữu 

ruộng đất trong luật pháp phong kiến, chuyển quyền sở hữu tối cao về ruộng đất từ 

nhà vua sang “nhà nước bảo hộ” [32; tr.179]. Các quyền về quân sự, ngoại giao bị 

Pháp thâu tóm, triều đình Huế phải triệu hồi hết quân đội ở Bắc kỳ và Pháp được 

quyền đóng quân ở nhiều nơi. Tổng ủy viên Pháp chủ trương việc ngoại giao cho 
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nước Nam và tại Huế có quan khâm sứ đại diện cho chính phủ bảo hộ, trông nom 

việc thi hành hiệp ước và giao dịch với triều Nguyễn. Đặc biệt, quyền lực của tòa 

Khâm sứ càng lớn sau đạo dụ ngày 27/9/1897 của vua Thành Thái. Khâm sứ Trung 

kỳ không chỉ chi phối Phủ Tôn Nhơn, Viện Đô Sát mà còn nắm toàn bộ tài chính 

Nam triều, chi phối Lục Bộ [40; tr.226-227], thậm chí còn duyệt các đạo dụ của nhà 

vua trước khi ban bố. 

Chính vì vậy mà ở Bắc kỳ, Trung kỳ, quyền lực thực tế nằm trong tay thực 

dân Pháp và dấu ấn quyền lực của triều đình Huế chỉ còn trên danh nghĩa. Hệ thống 

quan lại người Pháp có quyền kiểm soát, chi phối quan lại người Việt và từ Hiệp 

ước Harmand, quyền đối nội, đối ngoại cơ bản, từ lĩnh vực kinh tế, tài chính, chính 

trị, quân sự - an ninh quốc phòng cho đến ngoại giao đều chịu sự chi phối của Pháp. 

Ngay như ở Bắc kỳ, quy chế thuế khóa, việc thu thuế và sử dụng thuế đều lệ thuộc 

người Pháp và số thuế thu được chỉ trích giao một phần cho triều đình. Điều này đã 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ truyền thống giữa Đại Nam và Đại 

Thanh, dẫn tới cuộc chiến Pháp - Thanh bùng nổ (1884-1885).  

Không tuân mệnh triều đình, phong trào kháng chiến chống Pháp ngày càng 

lan rộng trong nước, nhưng dần dần đều thất bại trước sự đàn áp của kẻ thù. Không 

chỉ có vậy, người Pháp cũng giành được chiến thắng trước quân Thanh, dẫn tới Hòa 

ước Thiên Tân năm 1885, loại bỏ nhà Thanh để chính thức thừa nhận quyền cai trị 

của Pháp ở Việt Nam, điển hình qua sự kiện buộc nhà Nguyễn phải nấu chảy chiếc 

ấn bạc của nhà Thanh từng ban cho vua Gia Long. Cho đến các công ước Pháp - 

Thanh năm 1887, rồi năm 1895 thì Pháp đã hoàn tất việc phân định biên giới Việt - 

Trung để khẳng định địa giới bảo hộ. 

Tại Bắc kỳ và Trung kỳ, thực dân Pháp vẫn duy trì bộ máy chính quyền 

phong kiến và thiết lập thêm một hệ thống chính quyền do thực dân trực tiếp cai trị, 

thành tổ chức bộ máy có hai hệ thống chính quyền, để thực thi “chính sách hợp tác 

nhằm lấn dần đất, chiếm dần quyền, biến vua quan Nam triều thành công cụ thống 

trị của chúng ở cấp chính quyền trung ương” [47; tr.245]. Không chỉ có vậy, thực 

dân Pháp đã can thiệp vào tổ chức quản lý làng xã, làm lung lay tận rường cột của 

xã hội truyền thống Việt Nam thông qua đợt cải lương hương chính. 

Năm 1897, vua Thành Thái ban dụ tổ chức lại chính phủ Nam triều, vẫn duy 

trì Lục bộ, các vị Thượng thư Lục bộ hợp thành Hội đồng cơ mật, nhưng bãi bỏ Hội 

đồng phụ chính và Hội đồng thượng thư. Tuy nhiên, quan Khâm sứ lại có quyền 

chủ tọa cả Hội đồng Cơ mật và Hội đồng phủ Tôn nhân. Mỗi bộ hoặc liên bộ đều có 
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một viên chức Pháp đại diện, do Khâm sứ nắm. Quan lại triều đình từ Chánh nhất 

phẩm đến tam phẩm, phải được Khâm sứ chuẩn y thì triều đình Huế mới được bổ 

dụng; quan lại từ Chánh tứ phẩm trở xuống do Khâm sứ bổ nhiệm. 

Thời Nguyễn, bộ Lễ có chức năng phụ trách mọi việc phong hóa, giáo dục, 

các chế độ lễ nghi, tế tự trong cả nước: "giữ trật tự 5 lễ, hài hòa giữa thần và người, 

trên và dưới, để giúp lo việc lễ cho nước" [41; 6, tr.13]. Cơ cấu tổ chức của bộ Lễ 

thời Thiệu Trị gồm ty Lễ ấn, xứ Lễ trực, ty Nghi văn, Nhân tự, Thù ứng, Tân hưng. 

Trong đó, có 2 ty quan trọng liên quan đến lễ tiết và tế tự là ty Nghi văn1 và ty Nhân 

tự (chuyên giữ các việc liên quan đến cúng tế). 

  Tuy nhiên, từ thời Dục Đức, vai trò và chức năng của bộ Lễ cũng như lễ 

nghi từng bước suy giảm bởi các hoạt động lễ chỉ còn nặng về hình thức, dù đến đời 

vua Duy Tân (1907), đã có những thay đổi nhưng phải chịu sự giám sát của Khâm 

sứ Pháp. Trong việc thiết lập bộ Học, vua Duy Tân phải họp bàn với Phụ chính đại 

thần và quan Khâm sứ đại thần Lévecque, do nguyên Hiệp biện Đại học sĩ Tổng tài 

Quốc sử quán kiêm quản Quốc tử giám, tước An Xuân nam Cao Xuân Dục làm 

thượng thư, lại đặt thêm 1 quan tham tri hoặc thị lang cùng các thuộc viên trong bộ, 

ấn kiếm đều chiếu theo lệ các bộ mà làm, tất cả văn thư sự vụ của ty Tân hưng bộ 

Lễ đều trích giao cho bộ Học nhận làm [55; tr.530-531]. Đồng thời, tổ chức của bộ 

Lễ cũng có sự thay đổi, từ 7 đơn vị trực thuộc giảm xuống chỉ còn 6, bao gồm xứ 

Lễ trực, ty Nghi văn, ty Nhân tự, ty Thù ứng, ty Thái thường và ty Quang lộc.  

Trong bối cảnh chính trị xã hội bị thực dân Pháp chèn ép, chi phối ngày càng 

sâu rộng như vậy nên hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà các vị hoàng đế cuối 

cùng của nhà Nguyễn như vua Thành Thái (1889-1907), Duy Tân (1907-1916), 

Khải Định (1916-1925) và Bảo Đại (1925-1945) lại nổi lên khát vọng canh tân mở 

cửa từ giáo dục, cho dù hơi muộn màng. Âu hóa, Tây học từ đây trở thành xu 

hướng, khía cạnh nổi bật đặc biệt trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Vấn đề bản sắc 

và ý thức dân tộc, bản lĩnh quốc gia, càng có cơ hội để thử thách, thể hiện và phát 

huy từ cả hai phía Việt - Pháp. Phủ Phụ chính thời Thành Thái từng có văn bản gửi 

toàn quyền Đông Dương và được chấp nhận, yêu cầu các quan Pháp tôn trọng lễ 

phục nước Nam khi đến chốn lăng tẩm, miếu điện: “Các nơi lăng tẩm miếu điện 

của bản quốc gần đây quý quan tới tham quan thường tới trước bảo khám ầm ĩ sấn 

                                                           
1 Ty Nghi văn chuyên lo việc gia lễ, quân lễ. Gia lễ chỉ các lễ mang ý nghĩa tốt đẹp, như lễ triều hội (lễ tết 

Nguyên đán, lễ tết Đoan dương, lễ Vạn thọ, lễ Thánh thọ, lễ Thiên thu, lễ Thiên xuân, lễ Đại triều, lễ 

Thường triều), lễ Đăng quang, lễ Tấn tôn, lễ ngự cung mới, các lễ Sách phong, lễ Ban lịch, lễ Tiến xuân, lễ 

Đón xuân, lễ cày ruộng Tịch điền, lễ Yến, Hôn lễ, lễ Ban chiếu, lễ Dâng biểu, các lễ Dâng sách sau khi đã 

biên chép xong. 
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sổ, trong lòng không yên, xin thông sức cho các quý quan đều biết và cấp giấy cho 

năm nơi đều như một để quý quan không làm trái lễ tục của bản quốc” [55; tr.229]. 

 Trong quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa và văn minh Đông - Tây ở Huế, 

vai trò văn hóa, giáo dục, đặc biệt là từ yếu tố con người, do vậy trở nên rất nổi bật. 

Người Pháp tôn trọng di sản văn hóa Nam triều và vấn đề ý thức bản sắc, bản lĩnh 

dân tộc, nên trong quá trình tương tác diễn ra trong giới hạn tương thích có thể, để 

lại một số thành tựu đặc trưng. 

Sau thời kỳ lạnh nhạt với người Pháp từ đầu thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX, xét tổng quan, kinh đô Huế chịu nhiều tác động của một cuộc khủng 

hoảng toàn diện, cả về quân sự lẫn chính trị, xã hội, nhất là sau các sự biến thất thủ 

trước sự hiện diện của người Pháp. Đồn Mang Cá ở bờ bắc sông Hương và Tòa 

khâm sứ Trung kỳ, cùng hệ thống các công sở hành chính Đông Pháp phía bờ nam 

sông Hương ra đời và có tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong đời sống chính 

trị đương thời, với trung tâm là đường Jules Ferry (nay là đường Lê Lợi). 

3.1.2. Về kinh tế 

Nhà Nguyễn đã không có những chính sách phù hợp ở tầm vĩ mô để mở 

đường cho sản xuất phát triển, đặc biệt là chính sách trọng nông ức thương trong 

nước và thực thi chính sách đối nội và đối ngoại một cách cực đoan, hoàn toàn 

không phù hợp với xu thế phát triển của tình hình kinh tế thế giới và khu vực. Cho 

nên dù có nhiều chính sách khuyến nông nhưng kinh tế Việt Nam thời Nguyễn vẫn 

là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, với dân số phần lớn là nông dân, kỹ thuật 

sản xuất nông nghiệp lạc hậu, trình độ canh tác thấp kém. Đặc biệt đến thời Tự Đức, 

nền nông nghiệp Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng lớn, nền kinh tế tài chính 

nước ta nửa đầu thế kỷ XIX đã suy đốn trầm trọng về mọi mặt.  

Triều đình chỉ mở một số cửa biển nhỏ cho tàu nước ngoài cập bến buôn bán, 

quy định chỉ được nhập những hàng hóa phục vụ cho triều đình và cấm tàu nước 

ngoài mua tơ lụa, thóc gạo trong nhân dân. Tàu buôn nước ngoài không những bị 

khám xét rất kỹ mà còn bị trưng dụng cho công vụ. Chính sách bế quan tỏa cảng có 

quan hệ chặt chẽ với chính sách cấm đạo Thiên Chúa vì mục đích thương mại và 

chính trị đằng sau lớp áo truyền giáo của các giáo sĩ. Sứ mệnh kinh tế và sứ mệnh 

tôn giáo mà nước Pháp giao cho các thương gia - giáo sĩ luôn song hành.  

Vì vấn đề an ninh quốc gia trên hết nên triều Nguyễn đã chọn phương sách 

cực đoan, cứng rắn từ cấm đạo cho đến sát đạo, đồng thời thắt chặt chính sách ngoại 

thương, dẫn đến chính sách bế quan tỏa cảng, đóng cửa đất nước. Tình hình căng 
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thẳng trên nhiều phương diện như vậy mặc nhiên trở thành duyên cớ cho Pháp dùng 

vũ lực xâm chiếm nước ta.  

Bước vào thời kỳ bảo hộ - thuộc địa, triều Nguyễn không thể tiếp tục thực 

hiện chính sách bế quan tỏa cảng được nữa mà sau Hiệp ước Giáp tuất (1874), Việt 

Nam phải mở 3 thương khẩu cho hoạt động mậu dịch quốc tế: “Các nhà buôn quốc 

tế được quyền thiết lập thương điếm, chính phủ Pháp sẽ đặt các vị lãnh sự tại đây 

để giải quyết những sự tranh tụng liên hệ đến người Pháp và người ngoại quốc. Sự 

thông thương trên sông Nhị, từ cửa biển Vân Nam trở nên tự do” [2; tr.82]. Tuy 

nhiên, hệ quả nảy sinh từ đó là do triều đình Huế thiếu kinh nghiệm cùng chính sách 

kinh tế, thiếu nhân lực chuyên môn, nên không có khả năng kiểm soát hữu hiệu cơ 

chế hoạt động của thương nghiệp có yếu tố nước ngoài. 

Từ những hạn chế về mặt chính sách cũng như thực tiễn xã hội thời Nguyễn 

mà các yếu tố tư bản chủ nghĩa mới nảy sinh trong nền kinh tế vốn đang trên đà 

phát triển tự nhiên và tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội đương thời 

đều bị bóp nghẹt. Tất cả làm cho nền tài chính quốc gia ngày càng kiệt quệ, đời 

sống nhân dân thêm cực khổ. 

3.1.3. Về văn hóa - xã hội 

Nền tảng kinh tế khó khăn là nguyên nhân dẫn đến những rối loạn về xã hội, 

cụ thể là nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra dưới thời Nguyễn và để ổn định tình 

hình, nhà nước phong kiến luôn chọn giải pháp vũ lực để trị, dẹp loạn. Từ đó, tình 

hình chính trị xã hội càng rối ren hơn, nhất là nạn hải tặc và trộm cướp hoành hành 

khắp nơi. 

Lịch sử Việt Nam luôn thể hiện xu hướng khẳng định sự độc lập giữa 

phương Nam và phương Bắc, tuy nhiên do nhiều hoàn cảnh lịch sử đặc thù, các vua 

Nguyễn sớm chọn theo mô hình Trung Hoa nên làm cho uy thế, quyền lực của nhà 

Nguyễn trong dân chúng bị hạn chế rất lớn. Chính vì vậy, khi Thiên triều Trung 

Hoa thất thủ trước sức tấn công của phương Tây, cuộc đụng độ với Pháp từ thời Tự 

Đức của triều đình Huế cũng thất bại, là điều dễ hiểu khi xem xét trong bối cảnh 

quốc tế và khu vực đương thời, một khi xã hội bất ổn, tiềm lực kinh tế của quốc gia 

ngày càng suy kiệt. Từ đó, xã hội Việt Nam dần dần có sự chuyển đổi từ thể chế 

chính trị phong kiến sang thể chế chính trị thực dân - phong kiến khi có sự hiện diện 

và xác lập ảnh hưởng trên nhiều phương diện của người Pháp trong giai đoạn cuối 

thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. 
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Nhằm mục đích củng cố nền đô hộ thuộc địa lâu dài, Pháp đã thực hiện chính 

sách ngu dân, chủ trương đồng hóa, truyền bá văn hóa Pháp vào Việt Nam. Nền 

giáo dục Pháp được tổ chức nhằm đào tạo những nhân viên thừa hành cộng tác với 

chính quyền thực dân. Dưới danh nghĩa những người đi khai hóa văn minh, thực 

dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam một chế độ hà khắc, nhằm nô dịch nhân dân ta 

về chính trị, văn hóa và bóc lột về kinh tế. Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần 

túy đã biến thành một xã hội thuộc địa, chi phối vận hành mọi mặt chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội và giai cấp. Đồng thời, quá trình tác động ảnh hưởng đó, khách 

quan, cũng đã tạo nên nhiều chuyển biến giai cấp, giai tầng trong xã hội Việt Nam, 

trước hết là sự phân hóa chính trị và xã hội thành phái chủ chiến và chủ hòa, xu 

hướng thủ cựu và canh tân, với nhiều biểu hiện cụ thể, sinh động. Đặc biệt, một khi 

thể chế chính trị và quân sự ngày càng suy yếu trước thế lực của thực dân Pháp 

trong chiến lược mở mang, phát triển thuộc địa, là cơ hội càng thể hiện khát vọng 

độc lập về bản sắc văn hóa và bản lĩnh dân tộc của triều Nguyễn, thông qua hoạt 

động của bộ Lễ, cụ thể là trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, điển chế lễ nghi. 

Từ những phông nền căn bản đó, những biến động, tác động ảnh hưởng càng 

phát huy vai trò một cách sâu rộng, rõ nét trong đời sống xã hội vùng Kinh đô Huế, 

đến tận đời sống tư tưởng, tâm thức người dân Huế, góp phần làm nên thế ứng xử 

đặc trưng trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này. 

3.2. DIỄN TRÌNH CỦA LỄ HỘI CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN Ở 

HUẾ TỪ NĂM 1885 ĐẾN NĂM 1945 

3.2.1. Sự biến đổi của lễ tiết 

Từ sự sáng lập vương triều Nguyễn năm 1802 và trải qua các triều Minh 

Mạng, Thiệu Trị cho tới Tự Đức, Nho giáo trở thành nền tảng tư tưởng độc tôn, 

được triều đình cổ súy và phát triển ngày càng vững chắc trong toàn xã hội, đặc biệt 

là trên phương diện chính trị, giáo dục, trong đó sự hình thành và phát triển của lễ 

hội cung đình triều Nguyễn là rất điển hình, không nằm ngoài hệ tư tưởng chủ đạo đó.  

Thống kê sơ lược, có thể có khoảng hơn 100 lễ hội cung đình [41], [61] do 

nhà Nguyễn thực thi tại kinh đô Huế trong suốt thời gian trị vì, trong đó phần lớn 

đều được thiết lập dưới triều Gia Long và Minh Mạng trên cơ sở tiếp thu, kế thừa 

các lễ hội đã có từ các triều đại trước và tổ chức thêm các lễ hội mới phù hợp với 

nhu cầu đời sống văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của triều đại mới.  

* Về chủ thể: Xuyên suốt các lễ hội cung đình triều Nguyễn qua các thời kỳ 

vẫn là triều đình Huế, hoàng đế và hoàng gia, thể hiện rõ nét nhất trong các nghi lễ 
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Đại triều. Mọi nguyên tắc, điển lễ của triều đình vẫn được thực thi và tôn trọng cho 

đến khi thực dân Pháp trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của triều đình Huế. 

Lúc này, bên cạnh chủ thể chính là triều đình, vẫn tồn tại một thế lực quyền hành 

giám sát từ Khâm sứ Trung kỳ của chế độ bảo hộ Pháp. Cho nên, trong trình tự lễ 

nghi mới thấy bắt đầu xuất hiện việc đại thần nước Pháp vào chầu mừng trước khi 

quan lại triều đình làm lễ Khánh hạ. Cùng với các nghi lễ do triều đình đứng ra tổ 

chức, thời kỳ này còn xuất hiện lễ hội, trên danh nghĩa do triều đình tổ chức nhưng 

thực chất do Pháp sắp đặt, như lễ Du xuân từ thời Đồng Khánh (1886-1888), dù 

rằng từ xa xưa trong truyền thống văn hóa Đông phương, du xuân đã là một nét sinh 

hoạt văn hóa phổ biến, từ chốn cung nội cho đến thường dân. Buổi du xuân của nhà 

vua được ra đời trong hoàn cảnh: "Nhân dịp tết, theo đề nghị của tướng 

Prudhomme, nhà vua thuận tình đột phá tục lệ ngàn xưa, và ra mặt với công chúng 

để chứng tỏ vua không bị người Pháp cầm tù như lời đồn, nhưng vua là một đồng 

minh tự nguyện của Pháp” [9; tr.407]. Sau sự kiện thất thủ kinh đô (5/7/1885), vua 

Hàm Nghi xuất bôn và phát động phong trào Cần Vương chống Pháp. Hơn 2 tháng 

sau, chính quyền thực dân Pháp đưa vua Đồng Khánh lên ngôi. Bấy giờ, có dư luận 

lan truyền khắp kinh đô cho rằng vị vua 22 tuổi đang bị người Pháp giam lỏng trong 

Hoàng cung. Vào dịp cuối năm, đại diện chính phủ Pháp ở Huế là Thiếu tướng 

Prudhomme không muốn trú đóng ở Tòa sứ nằm bên bờ Nam sông Hương, lại đóng 

ở Viện Thương Bạc gần trước cửa Thượng Tứ, để dễ bề kiểm soát vua quan nhà 

Nguyễn. [9; tr.307]. Để trấn an dư luận và dẹp tan tai tiếng đó, tướng Prudhomme 

đã “đạo diễn” ra cuộc Du xuân của vua Đồng Khánh nhân dịp Tết cổ truyền năm 

1886, với thông điệp thuyết phục dân Huế rằng nhà vua không phải đang bị giam 

hãm, mà ngược lại, vẫn được tự do thoải mái du xuân. Nghi lễ du xuân được ghi lại 

vào buổi sáng ngày 3/2, 7 tiếng đại bác báo hiệu mở đầu ngày mồng một tháng 

Giêng âm lịch, trùng ngày 4/2/1886, và đồng thời cũng báo cho biết sự kiện lễ tiếp 

tân của nhà vua tại Hoàng cung dành cho vị tướng Pháp và các sĩ quan, viên chức 

Tòa sứ. Trên các nền sân trong hoàng cung, quân lính An Nam xếp hàng rào danh 

dự, phần giữa sân là các vị quan đứng theo phẩm trật, bên trái là đội âm nhạc An 

Nam, bên phải là đội kèn đồng của tiểu đoàn 11 bộ binh Pháp. Hai bên vòng ngoài 

là cấm binh hoàng gia với cờ lọng, đứng trước các tượng binh ngự tượng. Phó 

vương, tức là quan Kinh lược Bắc kỳ cũng là Cơ mật đại thần Nguyễn Hữu Độ, 

cùng với 2 quan thượng thư thân hành đón phái đoàn Pháp và dẫn họ vào phòng hội 

triều. Vua mặc áo lụa vàng, thêu chỉ vàng kim, đội mũ có nhiều hạt ngọc. Đức vua 
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ngồi trên ngai vàng, xung quanh có các quan lại của triều đình. Vua Đồng Khánh 

bước xuống bắt tay và trở về ngồi trên ngai vàng để nghe lời chúc tụng. Sau cùng, 

nhà vua cho ban cấp huân huy chương cho các chỉ huy quân đội, chỉ huy hành 

chánh trong sứ đoàn Pháp. Kết thúc nghi lễ, nhà vua cùng tướng Prudhomme đã rời 

Hoàng cung để đến Thương Bạc dự buổi tiệc chiêu đãi. Đến tối vua Đồng Khánh 

mở tiệc chiêu đãi khâm sứ Pháp theo cách ăn phương Tây.  

Những mô tả như vậy cho thấy chủ thể lễ hội là nhà vua và triều thần thời 

Đồng Khánh đã dần dần chịu những tác động ảnh hưởng của phía Pháp, cụ thể là 

Tòa Khâm sứ Trung kỳ, làm thay đổi theo hướng văn minh phương Tây. 

Về thời điểm tổ chức: Lễ hội thường tập trung vào nhị kỳ Xuân (tháng 2, 

trọng xuân) và Thu (tháng 8, trọng thu), thường diễn ra trong 1 ngày, 3 ngày hoặc 

có khi 7 ngày (thường là các đàn lễ tế). Vua và đình thần khâm mạng là chủ thể tổ 

chức lễ hội với ý nghĩa tôn vinh, khẳng định vai trò, vị trí chính thống của vương 

triều, của hoàng đế, nên lễ hội cung đình đặc biệt coi trọng sự nghiêm trang của lễ 

nghi. Về sau, đặc biệt là thời Khải Định, có thêm các nghi lễ cung đình mới xuất 

hiện, ngoài đặc trưng về các yếu tố lễ nghi truyền thống thì phần hội cũng rất được 

xem trọng, thể hiện rõ nhất là lễ Hưng quốc khánh niệm. Đặc biệt là cuối thế kỷ 

XIX - đầu thế kỷ XX, kể từ sau sự biến Thất thủ Kinh đô (1885), rồi sự can thiệp, 

hiện diện của chính quyền thuộc địa ngày càng mạnh, xã tắc giang sơn của triều 

đình Huế không còn thì quyền hành của triều đình, của hoàng gia và hoàng đế suy 

vong, bị diệt, tất nhiên đời sống lễ nghi cũng có sự thay đổi tương ứng.  

Ở thời kỳ này, đối với một số lễ nghi thường kỳ, thường niên như tết Nguyên 

đán, Đoan dương, các lễ Chúc thọ, Lập xuân, Đông chí, Thượng nguyên, Trung 

nguyên, Hạ nguyên, Thất tịch (7 tháng 7), Trùng dương (9 tháng 9), thời gian tổ 

chức lễ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, đối với nghi lễ thường triều trải qua các 

đời vua đã có sự thay đổi, như dưới thời Gia Long, được quy định vào các ngày: 

“...ngày 5, ngày 10, ngày 20, ngày 25 ở điện Cần Chánh, quan văn từ ngũ phẩm, 

quan võ từ tứ phẩm trở lên đến các hoàng thân, hoàng tử mới được vào chầu, tất cả 

đứng theo thứ bậc của phẩm hàm” [41;6, tr.67]. Đến tháng 8 năm Hàm Nghi 

nguyên niên (1885), vua ngự điện Cần Chánh nghe chính sự và chuẩn định cứ 5 

ngày thị triều một phiên “các ngày mồng 1, ngày 11 và ngày 21 ngự triều điện Cần 

Chánh; các ngày mồng 5, ngày 15 và ngày 25 ngự triều điện Văn Minh, bắt đầu 

thực hiện từ tháng 9 năm nay” [57; tr.53]. Đầu thời Thành Thái (năm 1889), vẫn 

quy định 5 ngày nghe chính sự một lần nhưng lại chuyển vào các “...ngày mồng 1, 
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mồng 6, ngày 11, ngày 16, ngày 21 và ngày 26. Qua thời Khải Định (năm 1917), 

nhà vua định kỳ ra triều vào lúc 8 giờ sáng các ngày 1, ngày 11, ngày 21 hàng 

tháng, ra triều nghe chính sự ở điện Văn Minh” [57; tr.373]. Tuy nhiên, có thể nói 

việc thay đổi ngày là do ý chí chủ quan của từng vua chứ không chịu ảnh hưởng bởi 

những nhân tố khách quan bên ngoài.  

Sự thay đổi mang yếu tố mới trong thời gian tổ chức lễ nghi đó là việc dùng 

đơn vị giờ theo cách gọi của phương Tây thay cho cách gọi “canh giờ” (1 canh giờ 

bằng 2 giờ theo cách gọi mới). Các lễ nghi triều đình trước đây thường bắt đầu vào 

lúc "canh 5" (từ 3 đến 5 giờ sáng-giờ Dần). Trong hồi ký của Bảo Đại viết về ngày 

Đại triều của vua Khải Định vào năm 1922, lễ tấn phong hoàng tử tại điện Cần 

Chánh không thực hiện vào "canh năm" mà đã được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng [14; 

tr.21]. Việc dùng "8 giờ sáng" theo cách nói của phương Tây thay cho việc dùng từ 

"canh" với các nghi lễ thiết triều hay lễ tiết Nguyên đán, Đoan dương, Vạn thọ 

thường bắt đầu từ "canh năm" cũng là một yếu tố mới ảnh hưởng từ văn minh 

phương Tây vào nghi lễ truyền thống Việt Nam. 

Vấn đề cần lưu ý nữa ở đây là sự thay đổi về thời gian phát xuất từ nhu cầu 

giản tiện của lễ nghi và vấn đề kinh phí cho phù hợp với hoàn cảnh, như trường hợp 

năm Đồng Khánh thứ nhất (1886), vua chuẩn lời tâu: “...năm nay tiết Nguyên đán, 

có thiết nghi lễ Đại triều tại điện Thái Hòa, trăm quan làm lễ Khánh hạ. Ngày hôm 

ấy, trước giờ hành lễ, có đại thần nước Pháp vào chầu mừng, xong rồi đi ra, trăm 

quan mới theo lệ làm lễ Khánh hạ. Sang năm tiết Nguyên đán, kính gặp năm Lục 

tuần đại khánh của Hoàng thái hậu, có tuyên ban ân chiếu, xin vẫn thiết triều nhận 

lễ mừng cùng lễ tạ ân hợp làm một ở điện Thái Hòa cho giản tiện” [59; 4,tr.17].  

 Về địa điểm tổ chức: Hầu hết các nghi lễ chính đều diễn ra tại các cung điện 

bên trong khu vực hoàng cung, chủ yếu ở điện Thái Hòa, điện Cần Chánh và các 

cung điện dành cho hoàng thái hậu, hoàng thái phi, hoàng tử.., tùy mục đích, nội 

dung chính của cuộc lễ. Trong số các nghi lễ mang tầm quan trọng thuộc hàng đại 

triều, các nghi thức diễn ra theo trình tự gần giống nhau, đặc biệt các tiết Nguyên 

đán, Đoan dương, Vạn thọ. Cụ thể là: 

- Lễ Đăng quang, lễ thiết Đại triều và lễ thiết Thường triều được tổ chức ở 

điện Thái Hòa và điện Cần Chánh. 

- Tiết Nguyên đán được tổ chức tại điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, cung Từ 

Thọ (sau đổi cung Diên Thọ), điện Khôn Đức (cung Khôn Thái) và điện Thanh 

Hòa. 
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- Tiết Đoan dương được tổ chức tại điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, cung Từ 

Thọ, điện Khôn Đức và điện Thanh Hòa. 

- Tiết Vạn Thọ được tổ chức tại điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, Tả vu và 

Hữu vu. 

- Các lễ Thánh thọ được tổ chức tại cung Từ Thọ (cung Diên Thọ), Tiên Thọ 

(sinh nhật hoàng thái phi); Thiên thu (sinh nhật hoàng hậu) được tổ chức tại điện 

Khôn Đức (cung Khôn Thái). 

- Lễ sách lập hoàng hậu, Lễ hoàng quý phi ở điện Thái Hòa và điện Khôn 

Đức (cung Khôn Thái), lễ Sách phong cung giai ở khu vực điện Cần Chánh và nơi 

cung phi ở thuộc Lục Viện, bên trong Đại Nội... 

Ngoại trừ các lễ mang tính chất truyền thống trước đó, các nghi lễ mới xuất 

hiện về sau đã có sự thay đổi địa điểm tổ chức, như trong lễ Du xuân của vua Đồng 

Khánh, ngoài những nghi lễ chính nhà vua tổ chức tại điện Cần Chánh, điện Thái 

Hòa, nghi lễ còn diễn ra ở một địa điểm mới là Thương Bạc, bên ngoài Kinh thành: 

"đến Thương Bạc, vua đặt chân xuống đất để cùng với thuộc hạ của vua cũng như 

thuộc hạ của ông tướng tham gia vào một buổi tiệc nhẹ chiêu đãi vua. Trong khi ăn 

thì đội kèn đồng của lính bộ trỗi nhịp hòa tấu" [9; 11, tr.407]. 

 Về nội dung và quy mô 

Về nghi tiết, có thể coi diễn biến của một buổi lễ thiết đại triều mừng tiết 

Nguyên đán (tương tự tiết Đoan dương, Vạn thọ) thời nhà Nguyễn thịnh trị là điển 

hình và tiêu biểu nhất. Chuẩn bị lễ thiết đại triều, Ty Loan nghi đặt trước điện Cần 

Chánh, quan bộ Lễ tâu mời, vua trong trang phục mũ cửu long, hoàng bào, đeo đai 

ngọc, cầm ngọc khuê, ngự điện Cần Chánh. Chuông trống ở lầu Ngọ Môn nổi lên, 

đón vua xa giá ra Đại Cung Môn, đến thềm phía bắc điện Thái Hòa thì xuống xe. 

Đại nhạc ở Cảnh Môn nổi lên, chuông trống trên lầu Ngọ Môn dứt tiếng, rồi nổ 9 

tiếng ống lệnh, vua lên ngự tọa. Nhạc lễ tấu lên theo đúng qui trình lễ nghi để bách 

quan hành lễ dựa trên phép tắc, điển chế, sau đó được vua ban phúc lành đầu năm 

cùng yến thưởng theo thứ bậc. Sau cùng, nhạc lễ tấu bài Hòa bình để kết thúc lễ 

Khánh hạ, Đại nhạc nổi lên và vua ngự về điện Cần Chánh, lên ngự tọa. Thân phiên, 

hoàng thân và các quan văn từ tứ phẩm, các quan võ từ ngũ phẩm trở lên đều theo 

vào chầu, các hoàng tử, công tử đến làm lễ năm lạy, xong vua tiến vào nội điện [41; 

6, tr.86-88].  

Toàn bộ quy trình nghi tiết lễ tiết Nguyên đán này được thực hiện nghiêm 

ngặt, mãi tới thời Tự Đức mới có một vài thay đổi nhỏ về chi tiết, như sự kiện năm 
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Tự Đức thứ 16 (1863), vua chỉ ngự ra điện Cần Chánh để dự lễ, còn việc thiết Đại 

triều ở điện Thái Hòa thì tạm miễn; hay như năm sau (1864), cũng do vua bệnh, nên 

việc thiết triều ở điện Cần Chánh, vua trong trang phục (áo dài vàng, chít khăn 

vàng, trang phục thường dùng khi đi ra ngoài), không xướng đại nhạc; năm Tự Đức 

thứ 24 (1871), bỏ mục "tiến hạ biểu" để nhanh chóng. Cho đến năm Đồng Khánh 

thứ nhất (1886), nghi tiết về lễ tiết Nguyên đán của triều đình cũng không thấy thay 

đổi, ngoài việc có sự xuất hiện của đại thần nước Pháp, trước giờ làm lễ vốn có tính 

chất thiêng liêng và trang trọng ở hàng quốc lễ của triều đình: "Năm nay tiết Nguyên 

đán, có thiết nghi lễ Đại triều tại điện Thái Hòa, trăm quan làm lễ Khánh hạ. Ngày 

hôm ấy, trước giờ làm lễ có quan đại thần nước Pháp vào chầu mừng, xong rồi ra 

đi, trăm quan mới theo lệ làm lễ Khánh hạ" [59; 4, tr.17], [PL.3.1]. 

Do triều chính mất quyền độc lập tự chủ mà mọi nghi lễ triều hội, lễ tiết chỉ 

mang tính hình thức, giảm sút sự long trọng và mất đi nhiều ý nghĩa chính trị bởi dù 

triều đình đứng ra tổ chức với đầy đủ các nghi tiết và trình tự của lễ nghi với sự xuất 

hiện, can thiệp và giám sát của người Pháp, nhất là các nghi lễ thiết triều và đặc biệt 

là lễ Đăng quang. Nếu như từ thời Tự Đức trở về trước, lễ đăng quang là kế thừa 

thiên mệnh, nghiệp bá của giang sơn, tổ tông nên đặc biệt có ý nghĩa đối với triều 

đình, hoàng gia và toàn thể dân chúng cả nước, thì từ những năm 1885-1945, đại lễ 

nghi này của các vua triều Nguyễn đều có sự can thiệp của nhà cầm quyền Pháp, 

như trường hợp vua Thành Thái:“...Vua lên ngôi hoàng đế ở điện Thái Hòa. Lúc 

đầu là toàn quyền đại thần Beau đã được điện văn của triều đình nước Pháp nói vì 

Thành Thái phế đế bị mắc tâm bệnh nên thu lại quyền hành, chọn lập hoàng tử, bèn 

vào Đại Nội tâu xin thoái vị. Lúc ấy khâm sứ đại thần Lévecque cùng các đại thần 

Phủ Tôn nhân, Phủ Phụ chính họp ở sảnh đường Cơ mật viện mới, Toàn quyền từ 

Đại Nội ra đưa thủ sắc của vua Thành Thái để bàn chọn các hoàng tử ai có thể nối 

ngôi”[55; tr.527-528]. 

Nghi lễ đăng quang của vua Bảo Đại cũng có nhiều nét tương tự như lễ Đăng 

quang của vua Thành Thái: "Trước hôm đó tôi đến điện Cần Chánh để nhận các 

bảo vật truyền ngôi. Người ta vận cho tôi bộ triều phục để lên ngôi. Đó là chiếc áo 

cẩm bào của Đức Hoàng đế Gia Long khai sáng triều đại. Phẩm phục này được cất 

giữ như linh vật, gồm có hoàng bào, có kết trân châu bảo ngọc, hia lót lông mịn 

phía trong và có đầy châu ngọc đính trên. Một vị đại thần trong tứ trụ triều đình đã 

đệ trình tôi chiếc bài vàng mang chữ “Việt Namhoàng đế” treo trên vạt áo phải, 

một vị đại thần khác thì đệ trình một cuốn kim sách để mở đầu thời đại, mà trên đó 
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có danh hiệu của Bảo Đại, có nghĩa là triều đại huy hoàng, vĩ đại...” [14; tr.41]. Dù 

trong hoàn cảnh chính trị nào đi nữa, trang phục trong lễ đăng quang cũng thực hiện 

theo đúng như điển chế đã quy định dưới thời vua Minh Mạng. Sau khi công tác 

chuẩn bị xong, các nghi lễ Đăng quang được tiến hành các bước nghiêm ngặt theo 

quy định trong điển chế: “ Sau đó theo đúng nghi lễ, vua Bảo Đại phải đến trước 

Thái Miếu, lễ trước bàn thờ Đức vua khai sáng Gia Long, mà tất cả các vị hoàng đế 

kế tiếp, đều phải vào lạy khi lên ngôi, như một hình thức tuyên thệ1. Lễ Đăng quang 

được cử hành vào sáng hôm sau, và ở điện Thái Hòa… Tất cả triều thần đều ở đấy, 

ai cũng vận phẩm phục, từ hoàng thân quốc thích đến các quan đại thần, công chức 

thượng thặng. Những đuôi cánh chuồn trên mũ sa của họ lấp lánh trong ánh sáng 

ban mai một ngày rất đẹp trời. Tất cả đứng theo thứ bậc phẩm trật của mình. Các 

hoàng tử, hoàng thân đứng về một phía, các quan thì đông nghịt ở sân chầu”. [14; 

tr.41]. 

 Nghi lễ đăng quang được Bảo Đại hồi tưởng lại vào tháng 7 năm 1975 như 

sau: “Khi tôi đã ngồi uy nghiêm như nghi thức trên ngai, quan toàn quyền Đông 

Dương Alexandre Varenne vận lễ phục màu đen, trái ngược với màu sắc xanh đỏ 

của các vị triều thần, liền đọc một bài diễn văn rất trịnh trọng, trong đó, nhân danh 

nước Pháp bảo hộ, ông kính chúc triều đại tôi là triều đại thái b́ình, thịnh trị đầy 

hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. Sau đó là lễ triều bái của các quan. Đầu tiên, các 

vị hoàng thân quốc thích đến trước ngai cách khoảng mười lăm mét. Phần đông các 

vị đó đã có tuổi. Tất cả năm lần, họ lên gối xuống gối, đầu rập sát đất, râu trắng 

quét thềm. Lạy xong thì về chỗ cũ đứng. Tiếp đến là các quan đại thần, cũng năm 

lạy trịnh trọng như vậy. Khi các vị ấy lễ xong, thì đến lượt tất cả các quan từ tam 

phẩm trở xuống phủ phục tập thể…” [14; tr.41]. 

Với ý nghĩa chính thức mở đầu một triều vua, mở đầu một giai đoạn mới của 

chế độ, lễ Đăng quang là đại lễ trang trọng hàng đầu, luôn được tổ chức một cách 

long trọng. Trong 13 đời vua nhà Nguyễn, mỗi vị vua lên ngôi trong mỗi hoàn cảnh, 

gặp những thuận lợi và khó khăn khác nhau, song tất cả đều phải tuân thủ nghiêm 

ngặt điển lễ, điển chế mà triều đình đặt ra. Dưới chế độ quân chủ, lễ Đăng quang là 

lễ nghi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi kế thừa thiên mệnh của Thiên tử nên toàn 

bộ tinh thần của chế độ quân chủ Việt Nam đều được thể hiện rõ nét ở đây. Tuy 

nhiên, mệnh trời trong buổi mạt kỳ của thể chế Đại Nam lại phải chịu sự chi phối, 

                                                           
1 Theo điển chế của triều Nguyễn, trước khi làm lễ Đăng quang, các vị hoàng tử đều phải yết cáo tổ tiên ở các 

ngôi miếu trong khu vực Hoàng cung trong đó có Thái Miếu (nơi thờ các chúa Nguyễn) và Thế Miếu (nơi 

thờ vua Gia Long và các vua Nguyễn khác). Trong Thái Miếu không đặt án thờ vua Gia Long. 
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sắp đặt của người Pháp thì quả thực, đã mất đi ý nghĩa biểu trưng, biểu tượng của 

thiên mệnh, của vương triều. Chính vì vậy, vai trò của nhà vua trong bối cảnh xã hội 

đương thời đã mất đi thực lực, quyền uy tối thượng mà chỉ mang tính hình thức, 

tượng trưng.  

Không chỉ có vậy, đương thời, hầu hết các lễ tiết của triều đình Huế đều có 

sự can thiệp và giám sát của Pháp, như năm Thành Thái thứ nhất (1889), "gặp lễ Tứ 

tuần đại khánh tiết của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu, vua đích thân xuất lãnh các 

quan tới cung Gia Thọ làm lễ mừng thọ, quý toàn quyền đô đốc cùng các quan văn 

vũ cùng vào chúc mừng. Lễ xong ban ân chiếu cho trong ngoài” [55].  

Việc thay đổi quy mô, thời gian, lễ nghi, phẩm vật và ban thưởng còn phát 

xuất từ tình hình tài chính khó khăn, eo hẹp. Điển chế thời Thiệu Trị cho biết kim 

sách để tấn tôn Thái hoàng thái hậu phải đúng tiêu chuẩn: “Phía trước là 2 trang, ở 

giữa 5 tờ mỗi tờ 5 dòng, đều dài 6 tấc 4 phân, rộng 3 tấc 6 phân 5 ly, có 4 dòng, 

dùng loại vàng 8 tuổi rưỡi, nặng tất cả 61 lạng 4 tiền 9 phân. Hai trang trước sau 

chung quanh khắc viền vân lưng rùa, ở giữa khắc một con rồng và mây, phía dưới 

khắc sóng nước. Hòm bạc kín để kim sách dài 6 tấc 9 phân, rộng 4 tấc, 4 phân, cao 

1 tấc 6 phân, trong lòng cao 1 tấc, tổng cộng nặng 44 lạng 7 tiền, 5 phân... Phần bịt 

bốn góc, bản lề, chìa khóa đều dùng loại vàng 8 tuổi rưỡi. Tổng cộng nặng 3 lạng 7 

tiền 3 phân” [59; 4, tr.133].  

Nhưng đến thời Đồng Khánh (1887), tất cả những phẩm vật dâng tiến đó đã 

không còn được làm bằng vàng, bằng bạc mà phải được thay thế bằng bạc mạ vàng 

và bằng gỗ: “Nay kim sách và kim bửu tấn tôn lưỡng cung xin đổi làm cốt bạc mạ 

vàng (dài, rộng, cao, dày đều chiếu theo mẫu cũ). Các hòm gỗ đựng kim sách, kim 

bửu đều xin đổi bằng xích mộc, phần bịt 4 góc cùng ổ khóa, chìa khóa đều làm 

bằng bạc” [59; 4, tr.137-138]. Trong lễ dâng bửu sách của Hoàng thượng, năm Ất 

Dậu thời Đồng Khánh (1885) đã có quy định: “Kính chiếu lệ trước đây trong lễ Tân 

quang, Tôn nhân và đình thần có dâng lên kim sách (gồm 7 tờ 2 trang, bằng vàng 9 

tuổi, nặng 100 lạng) cùng khối vàng lễ mừng (100 lạng vàng 10 tuổi). Gần đây nam 

bắc chưa được yên ổn, quốc khố chưa dồi dào, việc đúc tạo cũng cần đến. Kim sách 

này xin đổi làm bằng bạc mạ vàng (ngang, dài, cao, rộng) chiếu theo kích cỡ cũ mà 

làm” [59; 4, tr.197]. 

Trong các ngày lễ kỵ tại các miếu cũng liên tục cho giảm lễ phẩm qua các 

thời kỳ từ Hàm Nghi, Đồng Khánh. Năm Hàm Nghi thứ 1 (1885) quy định, ngày 10 

và 14 tháng 2 này gặp 2 lễ kỵ tại chánh vị và phối vị ở Hưng Miếu, nên giảm bớt lễ 



89 
 

vào ban tối, đồng thời triều đình cũng cho cắt giảm các lễ phẩm dâng ở điện Phụng 

Tiên: "Hàng năm gặp ngày kỵ tại Hưng Miếu theo lệ dâng cúng 3 án ở điện Phụng 

Tiên (hào soạn hạng nhất, ngọc soạn, trân tu mỗi thứ 1 mâm), nay xin tạm ngưng" 

[59; 4, tr.85].  

Vào các tiết lễ như Hạ nguyên, Hợp hưởng, Xuân hưởng, các lễ phẩm dâng 

cúng tại các miếu từ thời Đồng Khánh (1885) về sau cũng giảm về số lượng. Khi 

Gặp tiết lễ Hạ nguyên tại các miếu điện, theo lệ lễ phẩm được chuẩn bị (ở Hưng 

Miếu, Thái Miếu, điện Phụng Tiên, mỗi án một mâm trà hạng nhất, quả phẩm mỗi 

nơi một mâm). Ở Thế Miếu, điện Hòa Khiêm, điện Chấp Khiêm tại mỗi án: một 

mâm hào soạn hạng nhất, một mâm trà hạng nhất, mỗi nơi một quả phẩm (việc cung 

tiến đều do hoàng thân hành lễ). Khi gặp lễ đó ở điện Phụng Tiên, điện Hòa Khiêm, 

điện Chấp Khiêm lo đầy đủ vàng bạc hương đèn, trầm trà, cau trầu rượu, quan phẩm 

để dâng cúng. Còn như hào soạn, cùng trà bàn nên xin giảm, vẫn giao Tôn nhân phủ 

chọn phái hoàng thân công (đầy đủ áo lam khăn đen) đến nơi mà hành lễ. Lễ xong 

đều kính dâng vào Nội. Để sau kính gặp các lễ Tam nguyên (Thương nguyên, 

Trung nguyên và Hạ nguyên), Trùng dương, Thất tịch, Đông chí cũng xin theo thế 

mà thực hiện. Hàng năm kính gặp lễ thường ở các miếu, mỗi án đều dùng tam sanh, 

cùng biên đậu hào soạn, chế bạch, các án tòng tự đều dùng con sinh, xôi, biên đậu 

hào soạn, chế bạch và đầy đủ nhạc huyền, nhạc khí. Khi gặp đồ dùng thiếu, vật hạng 

khan hiếm chưa theo lệ mà cử hành, xin nên chước giảm cho được hợp thời mà hợp 

với lễ. Lễ phẩm được thay đổi và tinh giảm theo từng năm khi gặp hoàn cảnh khó 

khăn về kinh tế, nhưng những lễ phẩm cần thiết phải đảm bảo theo điển chế quy 

định của triều trước: “...năm mới gặp 2 lễ Hợp hưởng và Xuân hưởng, mỗi chánh án 

ở Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu xin làm một lễ tam sanh và mỗi án 

(chánh án và tả hữu án mỗi mâm hào soạn hạng nhất, 6 biên đậu và một đăng hình 

(nguyên có phủ quỹ xôi và cơm nấu bằng nếp và gạo tịch điền nay xin tinh giảm). Ở 

điện Phụng Tiên đồ xin tinh giảm nhưng đầy đủ trầm trà, vàng bạc, cau trầu rượu 

bái hiến” [59; 5, tr.56].  

Dưới thời vua Đồng Khánh và vua Thành Thái, các hoạt động lễ nghi vẫn 

còn được thực hiện khá chi tiết, bài bản qua những ghi chép trong điển lễ triều đình 

như đại lễ truy tôn vua Dục Đức, đại lễ thăng thụ cho hai vua Tự Đức và Đồng 

Khánh, tiến phong hay truy huy hiệu, mừng sinh nhật rồi tang lễ của Nghi Thiên 

Chương Hoàng hậu, Lệ Thiên Anh Hoàng hậu... Tuy nhiên, đến thời Khải Định, tất 

cả chỉ được ghi nhận và thực hiện qua loa về các dịp lễ tấn tôn, rồi gia tôn cho hai 
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bà Khôn Nguyên Hoàng thái hậu, Khôn Nghi Hoàng thái hậu vào các năm 1917 và 

1923, lễ Thăng thụ cho vua Đồng Khánh hay lễ sách lập hoàng tử Vĩnh Thụy Đông 

Cung: “Ban dụ kính cẩn tấn tốn tôn hiệu cho Hoàng Nguyên Từ là Hoàng thái hậu, 

Hoàng Lệnh từ là Hoàng thái hậu, lấy ngày 1 tháng 11 năm sau làm tiết Thánh thọ, 

ngày 26 tháng 3 năm sau làm tiết Tiên thọ. Đến tháng 12 cử hành đại lễ tấn tôn, 

kính dâng kim sách cùng áo vàng cổ bằng mỗi người một bộ cùng các hàng mũ 

phượng đai lưng bằng vàng... Tháng 2 năm Bảo Đại thứ 2 phụng gia tôn Khôn 

Nguyên Hoàng thái hậu là Khôn Nguyên Xương Minh Thái Hoàng thái hậu, Khôn 

Nghi Hoàng thái hậu là Khôn Nghi Xương Đức Thái hoàng thái hậu” [56; tr.106]. 

 Lễ thăng thụ Cảnh Tông Thuần Hoàng đế diễn ra ngày 19 tháng 111 ở án thứ 

ba bên trái điện Phụng Tiên, Giản Tông Nghị Hoàng đế [56; tr.106]. Thậm chí cho 

đến năm 1925, bộ Lễ còn tâu nói thần kỳ cả nước tuân chiểu ân chiếu năm trước 

tiến hành phong tặng thì kinh phí không đủ để mua giấy sắc văn nên xin cho thu 

tiền các xã thôn... [9; tr.407]. 

 * Ý nghĩa của nghi lễ: Các nghi lễ chúc mừng, lễ nghi mang tính chất sinh 

hoạt, giải trí như Vạn thọ, Đoan dương, Nguyên đán hay cúng tế không có sự đổi 

thay về ý nghĩa. Chỉ có lễ Đăng quang thì đã thay đổi bởi việc lên ngôi của các vị 

vua từ sau 1885, không còn thuần túy cha truyền con nối như các vị vua tiền triều, 

mà đã có sự can thiệp trực tiếp của người Pháp khi họ dựng lên những vị vua bù 

nhìn để phục vụ cho bộ máy thống trị của Pháp ở Nam triều. Vì vậy, việc lên ngôi 

với “mệnh trời”, “thiên tử” đã không còn nguyên ý nghĩa truyền thống đặc trưng 

trên phương diện chính trị, tư tưởng và tôn giáo. Từ đó, còn hệ lụy sang các nghi lễ 

thiết triều hay lễ hội cung đình khác, nhất là việc nhà vua đã mất hết quyền hành 

nên mọi việc của triều đình phải trình Khâm sứ Pháp xin ý kiến. Việc thiết đại triều, 

thường triều cũng chỉ theo nghi lễ, không còn ý nghĩa để bàn bạc giải quyết những 

việc quốc gia đại sự khi tình hình xã hội rối ren. Đây cũng có thể xem là những yếu 

tố biến đổi mạnh mẽ theo chiều hướng tiêu cực trong nghi tiết cung đình Nguyễn 

giai đoạn 1885-1945, bên cạnh việc xuất hiện một số lễ nghi mới. Sự đổi thay về 

nghi lễ không những do hạn chế về kinh phí mà do việc thay đổi về hành chính, quy 

chế lễ nghi cũng đã thay đổi hoặc do thời thế phải chấp nhận hoặc tư tưởng đã bị 

ảnh hưởng bởi lối sống mới. Vua Khải Định lúc vừa lên ngôi năm 1916 còn cho 

khôi phục điều cấm về màu “chính hoàng”, khẳng định độc quyền màu vàng của 

ngự bào: "Ngày trước khi trẫm còn là hoàng tử luôn thấy dân chúng có người mặc 

                                                           
1 Tháng 11, năm Khải Định thứ 1, 1916. 
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quần áo màu vàng, như thế là phạm luật. Nên đồng thời sức cho phủ Thừa Thiên 

yết bảng nghiêm cấm từ nay trở đi nhân dân không được ăn mặc quần áo có màu 

vàng và những màu sắc gần với màu này để có sự phân biệt" [57; tr.431-432], thì 

đến năm 1923, lại cho rằng: "Ngày nay phong hội đều thay đổi, lễ số không nên quá 

trói buộc" [56; tr.435],và sai dụ cho nhân dân biết được tự do qua lại không cần 

nghiêng lọng xuống ngựa ở tấm bia "khuynh cái hạ mã" cạnh đường trước Phu Văn Lâu. 

Xem xét vấn đề này trong bối cảnh của xã hội truyền thống, nhất là trong 

cuộc đụng độ văn minh Đông - Tây, cụ thể là Việt - Pháp ở Huế giai đoạn cận đại, 

đã đem lại nhiều thành quả, trở thành di sản đặc trưng, gắn liền với ý thức dân tộc, 

bản lĩnh quốc gia, cho dù trong thời kỳ Nguyễn mạt. 

Suốt diễn trình lịch sử quốc gia dân tộc, xứ Huế phải liên tục hứng chịu 

nhiều thăng trầm tang thương, tạo nên những dư chấn tâm lý - tâm linh nặng nề, dễ 

gây nên hoang mang, chao đảo trong cuộc sống, nên đòi hỏi sự bổ sung, giải quyết 

triệt để bằng Đạo - liệu pháp tâm linh thông qua lễ nghi, nhờ vào sự trợ lực của tôn 

giáo tín ngưỡng dân gian và bản địa (Đạo giáo, Phật giáo...). Từ đó, mới thấy được 

tác động tâm lý nặng nề của dư chấn tâm linh sau sự kiện Thất thủ kinh đô 23/5/Ất 

dậu (1885) bởi chỉ sau một đêm, cả Kinh thành tắm trong máu, tử thi chồng chất 

khắp nơi bởi sự kháng Pháp bất thành của phái chủ chiến, người Pháp điên tiết trả 

thù bằng mọi giá khi phản công nhằm chủ yếu vào dân thường vô tội. Đám tang, 

mồ, hố chôn tập thể trở thành hiện tượng phổ biến. Có lẽ ngay cái đêm định mệnh 

nghiệt ngã ấy, người ta lại phải vô cùng vất vả trong việc giải quyết “đại hậu sự” 

bao gồm cả phần hồn lẫn phần xác. Ngoài nghĩa trang Ba Đồn, mọi nơi thấp trũng 

trong Kinh thành Huế đều có thể trở thành mồ mả bởi khó có thể giải quyết trong 

một thời gian ngắn. Quan trọng hơn là nhà nhà, xóm xóm khắp Kinh thành Huế đều 

phải lo nghĩ đến chuyện cúng bái cho những người đã chết thảm như đang nằm vất 

vưởng quanh quẩn đến mức thường trực… đáng chú ý là 2 đàn âm hồn ở ngã tư Âm 

hồn và đường Ông Ích Khiêm hiện nay. Kinh thành điêu tàn, tán loạn tận tâm can 

của chủ nhân đất thần kinh. Mãi đến một năm sau vẫn còn nặng nề cho nên bộ Lễ 

mới có sớ tấu nhấn mạnh rằng “cả Kinh thành còn như nặng mùi và nỗi sợ hãi, lo 

lắng vẫn bao trùm cả cuộc sống của người dân, mong Hoàng thượng châu phê cho 

việc lập đàn cúng tế những oan hồn ngày Kinh thành thất thủ”. Đó là khởi nguyên 

của việc cúng tế 23/5 Âm lịch ở Huế và có lẽ từ đó, khởi nguyên cho lệ cúng tế này 

được tổ chức suốt từ ngày 22 đến cuối tháng 5. Mặc dù đàn Âm hồn chỉ hiện diện 

với quy mô không lớn nhưng sự kiện đó đã thực sự đi vào tâm thức Huế, được định 
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danh là ngã tư Âm hồn, miếu Âm hồn và đặc biệt là lễ tế Âm hồn mà nhà nhà, xóm 

xóm đều tổ chức rải rác suốt cả tuần lễ. Chính vì vậy, có thể coi đây là một phương 

thức, một loại hình tượng đài đặc trưng trong đời sống văn hóa truyền thống Việt, 

để sống mãi trong nghi lễ của làng xã cho đến quốc gia, như có sự tỷ lệ nghịch giữa 

hình thức, biểu hiện vật chất và nội dung, giá trị tinh thần của lễ. 

Cho dù trên thực tế, đất nước bị nạn ngoại xâm dưới danh nghĩa thuộc địa 

hay đất bảo hộ của “ mẫu quốc ” Đại Pháp, nhưng rõ ràng là các vị hoàng đế thời 

Nguyễn mạt, tiếp nối tư tưởng thống nhất giang sơn của hoàng đế Gia Long, Minh 

Mạng, trên phương diện tinh thần và lễ nghi, vẫn thể hiện rõ chủ trương ý thức dân 

tộc cũng như bản lĩnh quốc gia. Từ đó, có thể hiểu thời Nguyễn mạt kỳ tại sao triều 

đình lại ban cấp hàng loạt sắc phong cho các vị thần Thành hoàng bổn xứ khắp các 

làng xã và tiêu biểu là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nghi lễ Hưng quốc 

khánh niệm được đặt ra từ thời Khải Định. 

Trong bối cảnh giao lưu quốc tế, ý thức quốc gia và khát vọng độc lập của 

hoàng đế Nguyễn được khẳng định sâu sắc ở khía cạnh tinh tế này. Thực ra từ thời 

Thành Thái (tháng 1 năm Tân sửu-1901), vấn đề này đã được khởi xướng nhưng 

chính thức tới thời Khải Định mới được thi hành. Tháng 2, năm Mậu Ngọ (năm thứ 

3 - 1918), cho lấy ngày 2/5 làm ngày kỷ niệm và đến tháng tư năm sau (Kỷ Mùi, 

1919) ban dụ đổi làm ngày lễ Hưng quốc khánh niệm với nhiều ý nghĩa sâu xa, cao 

cả, trở thành một ngày lễ trọng đại tại kinh đô Huế của đất nước Đại Nam. Lễ Hưng 

quốc khánh niệm lúc đầu có tên là lễ Kỷ niệm được ban hành vào năm 1918. Nhà 

vua cho lấy ngày mồng 2/5 âm lịch hàng năm làm ngày Kỷ niệm cho ngày đại định 

đất nước của vua Gia Long và ban dụ rằng: “…có một thời gian gây dựng thì sau 

mới có những năm tháng hưởng thụ thành quả yên vui. Được sống những năm 

tháng hưởng thụ thành quả yên vui thì phải nhớ tới một thời gian xây dựng. Vì thế 

nên các nước văn minh ở bên châu Âu rất coi trọng những ngày lễ Kỷ niệm” [57; 

tr.228]. Sang năm sau, năm 1919, nhà vua cho đổi tên Hưng quốc khánh niệm, vì 

cho rằng: “2 chữ kỷ niệm không thôi, thì e lẫn lộn và chưa hợp với nguyện vọng của 

nhân dân. Để ghi lại ngày vui mừng và ghi tạc không quên thì chi bằng đặt cho một 

cái tên gọi đẹp đẽ để lưu truyền mãi mãi” [57; tr.230]. Lễ này được triều Nguyễn 

long trọng cử hành tại điện Thái Hòa với nghi lễ đại triều. Bá quan được đãi yến và 

xem hát múa tại Duyệt thị đường. Các nhà quan lại và quyền quý thì giăng hoa, kết 

trụ, treo đèn để ăn mừng rất vui vẻ. Các đình miếu được quét dọn khang trang, cờ 

đuôi nheo, cờ ngũ hành và cờ quốc thái dân an treo quanh thành. Đường trong 
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Thành nội rực rỡ với cờ xí và đèn lồng. Dưới triều Bảo Đại, còn có tổ chức các giải 

thể thao như đua xe đạp, chạy bộ rất sôi nổi. Với lễ Hưng quốc khánh niệm, thì yếu 

tố hội đã xuất hiện chiếm một phần quan trọng không kém so với phần lễ.  

Một nghi lễ tái xuất hiện giai đoạn này đó là lễ Tấn phong hoàng thái tử và 

hoàng hậu dưới thời Khải Định và Bảo Đại. Đó là lễ Tấn phong Vĩnh Thụy (tức vua 

Bảo Đại về sau) vào năm 1922 [14; tr.20-21], đây là lễ Tấn phong thái tử lần thứ 2 

sau lễ Tấn phong cho hoàng tử Hiệu (Đảm) năm 1816 (vua Minh Mạng về sau) và 

lễ Tấn phong hoàng hậu Nam Phương. Kể từ khi Gia Long khai sáng triều Nguyễn 

cho đến 12 đời vua nối tiếp, các vị chỉ phong cho vợ tước vương phi, đến khi chết 

mới được truy phong hoàng hậu. Nhưng vua Bảo Đại thì khác, nhà vua không ngần 

ngại tấn phong hoàng hậu cho vợ ngay trong lễ cưới đúng như yêu cầu trước đó của 

gia đình bên vợ. Việc vua Bảo Đại cưới vợ là người Công giáo và lập ngôi hoàng 

hậu ngay trong lễ cưới là những hình thức phá lệ, coi như triều đình đã chính thức 

xóa bỏ sự kỳ thị giữa lương và giáo, là bước khởi đầu để người dân quen dần với 

nếp sống văn minh phương Tây, với Thiên Chúa giáo mà hơn hết là tôn vinh người 

phụ nữ.  

Như vậy, lễ tiết cung đình với những quy chuẩn, điển lễ được xây dựng và 

củng cố từ năm 1802 đến 1883, qua các triều Gia Long - Tự Đức, thì đến thời kỳ từ 

năm 1885 trở về sau, do những biến động về điều kiện kinh tế, chính trị xã hội, lễ 

nghi cung đình cũng biến đổi, thay đổi dần những giá trị nguyên thủy của nó, nhưng 

về cơ bản vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa, lễ nghi truyền thống và ý thức dân tộc. 

3.2.2. Sự biến đổi của lễ tế tự giai đoạn 1885 đến 1945 

Lễ tế tự cung đình Nguyễn giai đoạn 1885-1945, có xu hướng biến đổi, thay 

đổi so với giai đoạn từ thời Tự Đức trở về trước, khi triều đình ra sức củng cố phát 

triển và hoàn thiện dần hệ thống chính trị và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực 

trong đó có lễ tế tự, thì giai đoạn 1885-1945 đã có những biến đổi do thời cuộc.  

Sự biến đổi thể hiện rõ nhất về thời gian và quy mô. Về thời gian, các nghi lễ 

thường bị rút ngắn thời gian tổ chức lễ: 3 năm 1 lần cho lễ tế Giao thay vì một năm 

1 lần như vào thời thịnh trị của nhà Nguyễn, các kỳ tế tại các miếu trong các dịp lễ 

1 năm 2 kỳ giảm xuống chỉ còn 1 kỳ mỗi năm, hoặc giảm bớt kinh phí chi tiêu cho 

việc phong tặng trong các kỳ tấn tôn, sắc phong, yến tiệc, hạn chế lễ phẩm cho các 

nghi lễ... Từ thời Thành Thái trở đi, lễ tế Giao được quy định 3 năm một lần do quá 

tốn kém. Lực lượng tham gia lễ tế Giao thường gồm hàng ngàn người cộng với sự 

tham gia đông đảo của nhân dân các làng xã dọc theo tuyến đường từ Kinh thành 
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lên đàn tế. Năm Thành Thái thứ 3 (1900) bộ Lễ tâu: “ Gặp lễ lớn Nam Giao, khâm 

phụng giá ngự đi làm lễ theo cửa Thể Nhân đi ra rồi chuyển đến bến trước lầu Phu 

Văn lên thuyền, qua cửa sông Lợi Nông đến bến Dương Xuân rồi đậu ở bờ nam, lên 

bờ đi theo đường bộ. Phú Cam mới đắp đường, trên từ đàn xuống dưới đến bến 

sông nhất loạt khang trang, bến lại rộng rãi, thuyền ngự đậu được ổn thỏa. Đến 

ngày giá ngự, xin theo đường ấy đi cho được nghiêm chỉnh” [73]. 

Thời vua Thành Thái (1900), Lễ bộ tâu: “Ngày tháng 2 năm nay có đại lễ 

Nam giao đã vâng phiến chuẩn trước lễ một tháng phủ thần Thừa Thiên chọn mua 

các loại trâu bò, dê, lợn cốt sao được to béo như kích thước đã định và đủ số, đến 

kỳ làm lễ” [73]. Các phẩm vật trong lễ tế Giao được kiểm tra chặt chẽ. Năm 1894 

dưới thời vua Thành Thái: “Ngày 24 tháng này là dịp đại lễ tế Giao, vâng mệnh 

chuẩn bị đầy đủ lễ phẩm nghé, trâu đực, mỗi loại 8 con. Trong đó trừ một con trâu 

non làm lễ tế trời, còn 15 con số dê, lợn mỗi loại 6 con... Sau khi lễ xong xin cung 

tiến và khoản cấp các quí quan, nhân viên tham dự cùng các nha trong 6 bộ, các 

doanh vệ trong quân, số lượng bao nhiêu xin kê khai sau đây” [73]. Do tình hình 

chính trị thay đổi, kéo theo sự ảnh hưởng về kinh tế nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

nghi lễ tế Giao rất rõ ràng: “Tế Giao đã có phép tắc, từ sau khi có biến, tự khí phần 

lớn thiếu sót, chế tạo chưa xong, các hạng cần thiết như vải vóc chịu thuế, cói dệt 

chiếu, nhựa quả trám, sáp vàng cùng với những sản vật chi dùng gần đây cho các 

thợ được nhập vào quá ít so với trước, trong kho không có dự trữ. Vả lại quan lính 

giảm, thuyền bè cũng ít cần công việc cũng khó có đủ. Còn như xôi và con sinh thì 

việc Tịch điền chưa được khởi sự. Năm nay lúa má các hạt báo mất mùa, gia súc 

cũng thương tổn, đến nay cũng chưa được yên, nên chẳng thể là vật hạng đầy đủ ” 

[59; 5, tr.75]. 

Song song việc cắt giảm lễ phẩm và hạn chế số lượng người tham gia, người 

phục vụ trong các tiết lễ, thời kỳ này do ảnh hưởng những tư tưởng mới của phương 

Tây, trong cung đình Huế đã xuất hiện một số nghi lễ mới như lễ du xuân thời Đồng 

Khánh, hay lễ Hưng quốc khánh niệm thời Khải Định... với những nghi thức khác 

với những điển lễ truyền thống đã có trước đó. 

Giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1945 các nghi lễ tế tự được thực hiện nhưng 

dưới tác động của điều kiện lịch sử và kinh tế khó khăn đương thời, các nghi lễ tế tự 

có phần bị thu hẹp về quy mô, nhưng các nghi thức vẫn được thực hiện như các 

triều vua Gia Long cho đến vua Tự Đức.  
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 Chủ thể tổ chức tế tự: Chủ lễ vẫn do triều đình chủ trì, đứng đầu là nhà vua 

hoặc tầng lớp quan lại đại diện cho triều đình. Trong hoàn cảnh thực dân Pháp nắm 

quyền toàn bộ nhưng việc tổ chức lễ nghi vẫn do triều đình Huế đảm nhận, dù mọi 

hoạt động đều có sự tham gia hoặc giám sát của người Pháp. Như vậy, triều đình 

Huế trong vai trò chủ thể của lễ hội vẫn tồn tại. 

 Về không gian tổ chức: Không thay đổi so với thời gian trước đó. Các lễ đại 

tự như tế Giao, tế Xã Tắc hay tế miếu vẫn tiếp tục được tổ chức tại các địa điểm, 

các miếu của các lễ trung tự, quần tự được lập ra từ trước.  

Thời gian tổ chức lễ: Một số lễ tế được cúng tế theo ngày quy định, một số 

nghi lễ tổ chức không xác định thời gian như lễ tế Xã Tắc, lễ tế Giao. Các lễ không 

xác định thời gian cụ thể thì vẫn được triều đình chọn vào một khoảng thời gian 

nhất định như lễ tế Giao hoặc Xã Tắc (thường là tháng 2, đến thời Minh Mạng - Tự 

Đức [1848] lại được tổ chức vào tháng 3), tế Giao thì chọn ngày "Tân", tế Xã Tắc 

chọn ngày "Mậu" trong tháng. Như vậy, thì về cơ bản, sự thay đổi thời gian theo 

năm (nếu có) cũng chỉ là một sự linh động cho phù hợp với hệ chuẩn mực lễ nghi 

Nho giáo truyền thống mà không có sự thay đổi căn bản do những tác động của xã 

hội.  

Nội dung và quy mô của lễ nghi: Về cấu trúc nội dung của nghi lễ, vẫn phải 

tuân theo các lễ thức nhất định so với lễ nghi truyền thống đã có trước đó. Các lễ 

nghi bao giờ cũng được tiến hành 3 bước gồm:  

 Chuẩn bị: Bộ Lễ chuẩn bị cho chọn thời gian tổ chức lễ hội; Thông báo cho 

triều đình để trai giới (tùy theo lễ); Chuẩn bị, dọn dẹp địa điểm diễn ra lễ; Kiểm tra 

lại đồ tế lễ, trang phục, đạo cụ… 

 Lễ chính: Quán tẩy (vua rửa tay); Thướng hương (dâng hương); Nghinh 

thần (đón các thần); Điện ngọc bạch (tế ngọc và lụa); Hiến tước (dâng rượu); 

Truyền chúc (đọc chúc văn); Tứ phúc tộ (ban phúc); Triệt soạn (dọn thức ăn)... 

Kết thúc lễ: Cất dọn, chuẩn bị cho kỳ lễ đến. 

Cũng như lễ tiết, lễ tế tự cũng dần dần có sự biến đổi theo hoàn cảnh lịch sử, 

điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, của kinh đô Huế qua các giai đoạn. Ở đây, sự 

biến đổi cũng diễn ra theo hai xu hướng là rút ngắn thời gian và hạn chế qui mô, 

kinh phí. Xu hướng thứ nhất chủ yếu diễn ra đối với lễ tế Giao, tế miếu và các nghi 

lễ tế tự khác. Đối với lễ tế Giao, từ thời Gia Long (1807) cho đến trước năm 1890 

thì mỗi năm có một lần tế lễ. Vua Thành Thái vẫn cố gắng duy trì lệ cũ và quan tâm 

nhiều vào lễ nghi: Năm Thành Thái thứ nhất (1889), nhà vua chuẩn tấu: “...Nếu 
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xuân sang năm định cử hành (tế Giao) qua loa để đối phó thì không đạt được lòng 

thành, mà thực hiện cũng khó kịp việc. Lại đại tự tế Giao đã lâu không tế, nên việc 

thờ tự khấn cầu cũng chưa được yên lòng. Nay hằng năm lễ kỳ cáo vào tháng Giêng 

(chiếu theo lệ cũ hằng năm ngày mồng 9 tháng giêng là lễ cáo về việc tế Giao) vào 

mồng 9 tháng giêng cử hành, nghi tiết như thường lệ có thêm quan đặc mệnh với ý 

thành tâm kính cáo” [59; 5, tr.75]. 

Tuy nhiên đến giai đoạn sau năm 1885, vai trò của nghi lễ nói chung đã bước 

vào thời kỳ khó khăn, suy giảm và mờ nhạt dần. Lễ tế Giao từ mỗi năm tế một lần 

đã bị rút xuống thành 3 năm mới tế một lần [14; tr.131], do kinh phí eo hẹp:“ Nay 

nên tham khảo ghi chép thời trước, ba năm cử hành đại lễ tế Giao một lần, bắt đầu 

từ năm Tân mão, Thành Thái thứ 3. Cứ đến năm tế Giao thì trước tiên chọn ngày 

tốt trong tháng hai, theo lệ trước đến ngày 9 tháng 1 kính làm lễ tế cáo ngày tế 

Giao, đến hôm ấy thì làm lễ. Còn như các việc cần làm chuẩn do bộ Lễ bàn rõ, cốt 

phải phù hợp, trình rõ với đình thần phúc duyệt tâu lên thi hành, theo thứ tự mà làm 

cho việc lễ được trọng thể. Dụ này cho hữu ty sao ra cho trong ngoài kính tuân” 

[55; tr.114]. Việc nhà vua độc quyền tế Trời ở đàn Nam Giao và trị nước với mục 

đích để hợp lòng dân và thuận ý trời. Pháp quyền của nhà nước với giáo quyền của 

thiên tử kết hợp thống trị nhân dân giờ đây cũng đã mất đi giá trị tư tưởng, tính 

thiêng của lễ nghi và tôn nghiêm của thể chế, của triều đại. Ngay tại lễ tế Giao, thời 

Khải Định (1916-1925), cũng đã mất đi nhiều giá trị thiêng liêng theo nhãn quan 

của nhiều trí thức tây học đương thời: "Lúc đầu vào hôm lễ tế Giao bọn chủ bút báo 

quan Trung bắc tân văn Nguyễn Văn Vĩnh vào xem lễ, mặc đồ âu phục đi lại tự do. 

Quân lính giữ đàn ngăn lại bọn Vĩnh nói họ mặc âu phục hơn hai mươi năm rồi, 

sao lại ngăn cản, vì thế cùng căm tức bỏ đi" [56; tr.316]. Năm 1924, tờ báo Hữu 

Thanh bình luận về việc tế Giao đã công kích bài xích "phép hay ý tốt", "Trong 

quan trường có mua báo Hữu thanh không? Trẫm thường đọc báo ấy bàn về việc tế 

Giao, không những chống lại triều đình mà còn đem thẳng phép hay ý tốt lưu truyền 

trước nay ra bài xích, thật rất ngỗ ngược" [56; tr.457].  

Ngoài ra, sự thay đổi và quy mô lễ nghi còn được thể hiện ở số lượng vật 

phẩm tế [PL.3.1]. Nghi thức và lễ phẩm thờ cúng tế các miếu vào các ngày giỗ đóng 

vai trò rất quan trọng của triều đình cũng suy giảm theo cả về thời gian tổ chức và 

số lượng vật phẩm dâng cúng bởi các phẩm vật dâng cúng ở các miếu bị cắt giảm 

khá nhiều. Mỗi lễ kỵ tại các miếu thường có 3 lễ gồm lễ cáo, lễ buổi tối và chánh 

kỵ. Mỗi lễ, dưới thời Tự Đức trở về trước đều được tổ chức long trọng và đầy đủ lễ, 
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nhưng từ thời Hàm Nghi (1885) trở về sau lễ, số lượng lễ cũng bãi bỏ bớt, như lễ 

buổi tối đều được cắt giảm: “Hiện nay, trước mắt binh lính ít, vật liệu để làm e rằng 

không đủ, hai lễ ở ngày kỵ tại các tôn điện xin nên chước giảm lễ vào buổi tối. Lễ 

cáo vào trước một ngày (chuẩn bị đầy đủ gồm một mâm ngọc soạn, vàng bạc hương 

đèn, trầm trà, cau trầu rượu), ngày chánh lễ (một mâm điểm tâm, heo xôi mỗi thứ 

1) vẫn do sở Thượng thiện chuẩn bị đầy đủ. Căn cứ theo ngày kỵ, trình Tôn nhân 

phủ chọn phái hoàng thân công (đầy đủ lễ phục hoặc khăn đen áo lam) thay thế mà 

hành lễ. Sau khi lễ xong, lễ phẩm xin dâng vào nội. Về sau kính gặp lễ phẩm vào 

ngày kỵ ở các tôn miếu theo thế mà thi hành” [59; 5, tr.55]. 

Có thể thấy rõ sự thay đổi về quy mô của lễ tế giai đoạn sau năm 1885, so 

với thời điểm trước (1860 trở về trước) qua thống kê lượng lễ phẩm trong ngày kỵ ở 

các miếu [59; 5, tr.77-88], [PL.3.3]. 

Về quy mô lễ nghi, càng về sau lễ nghi càng tiện giản đi do tiềm lực kinh tế 

của triều đình Huế lúc này đã suy kiệt, lại không còn tự chủ về tài chính. Các nghi 

lễ giản tiện đi từ qui mô đến thể thức, nhiều nghi lễ bị rút ngắn thời gian. Việc điều 

chỉnh về mặt thời gian như vậy, một mặt nhằm giúp tiết kiệm chi phí cho triều đình, 

đồng thời lại tạo điều kiện cho việc chuẩn bị tổ chức những năm sau được chu đáo 

hơn. Đối với các miếu thuộc hàng trung tự và quần tự, trước đây đều xuân thu nhị 

kỳ cúng tế, nhưng từ năm Đồng Khánh thứ nhất (1886) trở đi, triều đình cho tinh 

giảm bớt một kỳ tế và các vật phẩm, lễ phẩm dâng lên cúng tế các vị thần hoặc tiên 

tổ cũng phải giảm bớt. Lễ phẩm cũng chỉ cấp cúng cho các chánh án mà thôi. 

Đối với các lễ tiết hàng năm, bộ Lễ dâng tâu và được nghị chuẩn: "Lễ tam 

sinh trong lễ tiết hàng năm ở các lăng miếu, gần đây vì có việc nên theo lời cắt 

giảm, về sau bàn trích số tiền chi về đồ thờ dư dật, xin chiếu số lượng tăng lên để 

hợp tình hợp lễ, qua năm chiểu số cung biện" [55; tr.478]. 

Với các lễ tế khác thuộc hàng trung tự và quần tự, triều đình cũng cho giảm 

lễ tế từ 2 lần trong 1 năm nay chỉ còn 1 lần tế: "...trong kho chưa được dồi dào, nghĩ 

nên giảm lại còn một kỳ thu tế (giảm xuân tế) để cho thích hợp. Những đàn tế chỉ tế 

một lần như: Xã Tắc, Lịch Đại Đế Vương, Văn Thánh Miếu, Khải Thánh Từ, hợp tế 

thần các cấp, hợp tế các âm hồn” [50; tr.114]. 

Thời vua Minh Mạng (1830), những phẩm vật dâng tế khá dồi dào. Miếu 

Lịch Đại Đế Vương, miếu Lê Thánh Tông và Văn Miếu hai kỳ tế xuân thu, lễ đều 

dùng tam sinh: xôi, rượu, quả; lễ Chính đán dùng hương nến trầu rượu, bớt các lễ 

Thượng tiêu (dựng nêu) và Đoan dương; miếu Đô Thành Hoàng 2 kỳ tế xuân thu, lễ 
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dùng tam sinh: bò, lợn, dê và xôi, rượu, quả. Miếu Phong Bá (thần làm gió) đầu 

xuân tế cầu gió và 2 kỳ tế xuân thu. Miếu Vũ Sư (thần làm mưa), ba miếu công 

thần, 2 kỳ tế xuân thu lễ đều dùng bò, dê, lợn, xôi, rượu, quả. Miếu Nam Hải Long 

Vương, tế bốn tháng, đền Hà Thần ở Bắc thành, 2 kỳ tế xuân thu, lễ đều dùng trâu, 

lợn, xôi, rượu, quả. Miếu Hỏa pháo (thần súng), tế mồng 1 tháng 9. Miếu Hỏa Thần 

(thần lửa) tế 23 tháng 6, lễ đều dùng bò, lợn, xôi, rượu, quả. Hai đền thờ Quan công 

và Thiên phi, đền Thai Dương Phu Nhân, đền thần cửa biển Tư Dung, hai kỳ tế 

xuân thu, lễ đều dùng lợn, xôi, rượu, quả. Viên tẩm nhị vương1 2 kỳ tế xuân thu, lễ 

dùng lợn, xôi, cỗ, lễ cáo kỵ dùng cỗ, lễ chính kỵ dùng tam sinh, xôi và cỗ. Đền Dục 

Đức2 2 kỳ tế xuân thu, lễ dùng lợn, xôi, rượu, quả, lễ cáo kỵ dùng cỗ, lễ chính kỵ 

dùng trâu, xôi và cỗ. Đền Dụ Khánh3, đền Anh Duệ4, đền Thiệu Hóa Quận Vương5, 

đền hai bà họ Hồ, họ Phạm6, 2 kỳ tế xuân thu lễ đều dùng xôi, lợn, cỗ, lễ cáo kỵ 

dùng cỗ, lễ chính kỵ dùng trâu, lợn, xôi và cỗ. Trước tình hình kinh tế khó khăn tất 

các lễ phẩm các đàn tế đều cắt giảm: “... Đền Triển Thân7 xuân thu 2 kỳ tế, lễ dùng 

xôi, lợn, rượu, quả. Phàm lệ trước có các lễ Trừ tịch, Thượng tiêu, Chính đán, 

Đoan dương, tế chạp và sóc vọng đều bớt cả" [50; 3, tr.113]. 

Đến năm Đồng Khánh thứ 3 (1888), nhà vua quy định với các nghi lễ trung 

tự, quần tự khác như sau: 

- Miếu Lịch Đại thuộc hàng trung tự, hàng năm tế 2 lần, nay giảm xuống còn 

một lần tế, ở chánh án dùng con sinh, xôi, các án tả hữu dùng hương đèn, trầm trà, 

trầu rượu. 

- Văn Miếu: Từ thời Tự Đức đã quy định: Ở miếu Văn Thánh 2 kỳ tế xuân 

thu đều có biên đậu mỗi lễ một mâm, đậu bàn gồm 30 cái, phủ quỹ mỗi loại 26 cái. 

Đến năm 1885, vua Hàm Nghi vẫn tiến hành nghi lễ tế 2 kỳ xuân thu, tuy nhiên số 

cỗ bàn cúng tế đã giảm đi rất nhiều. Biên đậu dưới thời Tự Đức đậu bàn từ 30 cái 

nay chỉ giảm còn 5 cái, phủ quỹ mỗi loại 26 cái nay chỉ còn 1 cái. Đồng Khánh thứ 

nhất (1886), nhà vua phê chuẩn: "Năm nay Văn Miếu theo thường niên cử hành một 

lần thu tế, giảm một lần xuân tế. Lễ phẩm thì vẫn dùng tam sinh, xôi mỗi loại đều 

                                                           
1 Nhị vương: Tuyên vương là con thứ 9 của Nguyễn Phúc Khoát và Mục vương là con Tuyên vương đều ở xã 

Long Hà, huyện Hương Thuỷ. 
2 Đền Dục Đức: Thờ Thái Bảo quốc công họ Nguyễn và phu nhân họ Phùng, đền làm từ đời Gia Long, sau 

đổi là đền Diễn Quốc công. 
3 Đền Dụ Khánh: Thờ Thọ quốc công họ Trần và phu nhân họ Lê, đền làm từ đời Minh Mạng. 
4 Anh Duệ: Tức là Hoàng tử Cảnh. 
5 Đền Thiệu Hóa quận vương: Con thứ chín Gia Long. 
6 Đền hai bà họ Hồ, họ Phạm: Gia phi họ Phạm về triều trước và Tá thiên Nhân hoàng hậu, hợp thờ một đền 

ở ngoài Kinh thành. 
7 Đền Triển thân: Thờ các hoàng tử, công chúa mất sớm. 
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bày một mâm nhưng những loại này chỉ được bày biện ở các chánh án, còn các án 

tả hữu tòng tự chỉ có hương đèn trầm trà, trầu rượu" [55; tr.90]. 

- Khải Thánh Từ: Cũng như các lễ nghi thuộc hàng trung tự khác, từ thời 

Hàm Nghi trở về trước, triều đình vẫn tế mỗi năm 2 kỳ xuân thu, nhưng đến năm 

Đồng Khánh thứ 1 (1886) thì bỏ bớt một kỳ xuân tế. Lễ phẩm cũng ưu tiên cho 

chánh án còn ở mỗi tòng án, chỉ cúng vàng bạc, trầm trà, trầu rượu. Cho đến năm 

Đồng Khánh thứ 3 (1888) thì các án tả hữu tòng tự có tăng phần lễ cúng nhưng 

cũng chỉ một mâm quả phẩm mà thôi, dù thời Hàm Nghi (1885), các án tòng tự này 

có đến 2 con heo, 2 mâm xôi, biên đậu mỗi thứ 4 cái, phủ quỹ mỗi thứ 2 cái. 

- Quần tự: Quần tự gồm có Võ Miếu, đền An Dương Vương và Mai Hắc Đế, 

miếu Chiêm Thành, miếu Khai Quốc Công Thần, miếu Trung Hưng Công Thần, 

miếu Trung Tiết Công Thần, đền Trung Hiếu, đền Trung Dũng, đền Hiển Trung, 

đền Ân Tự, đàn Hoang Mộ, đàn Lệ Tế, đàn Âm Hồn. 

Đối với Võ miếu, dưới thời vua Hàm Nghi có hai kỳ tế xuân thu, mỗi lễ ở 

chánh án 1 trâu, 1 heo, 1 mâm xôi hạng lớn, 2 mâm quả phẩm, ở 2 án tả hữu 2 con 

heo, 2 mâm xôi hạng vừa, 4 mâm quả phẩm, 2 án tả hữu tòng tự 2 con heo, 4 mâm 

quả phẩm. Các nghi lễ khác thuộc hàng quần tự thời vua Hàm Nghi vẫn đầy đủ nghi 

lễ và tế phẩm, vẫn tế đầy đủ 2 kỳ xuân thu, nhưng đến thời Đồng Khánh đã có sự 

suy giảm một kỳ tế và tế phẩm cũng chỉ dùng cho án chính, còn các án tòng tự đều 

tinh giảm bớt, chỉ dùng trầm trà, trầu rượu. 

Không chỉ giảm về số lượng lễ phẩm và các kỳ tế, cả điển lễ phong thần long 

trọng giờ đây cũng chỉ là những thủ tục hành chính sơ sài, hình thức. 

Mặc dù nghi lễ thờ cúng ở đàn Âm Hồn chỉ hiện diện với quy mô không lớn 

nhưng sự kiện đó đã thực sự đi vào tâm thức Huế, được định hình thành tự miếu, và 

định danh là ngã tư Âm Hồn.  

Lễ hội cung đình triều Nguyễn, là một hệ thống các lễ hội do triều đình nhà 

Nguyễn khai sinh và tổ chức thực hiện tại kinh đô Huế trong suốt 143 năm (1802-

1945) nhằm thể hiện một nhu cầu tâm linh vừa mang tính tín ngưỡng thần quyền, 

vừa tôn vinh vương quyền của giai cấp thống trị cũng như đáp ứng các nhu cầu về 

vui chơi, giải trí, đời sống tâm linh và ghi nhớ công đức của giai cấp thống trị. Như 

đã đề cập ở trên, với chủ thể chính của lễ hội là nhà nước phong kiến gồm triều 

đình, hoàng đế và hoàng gia. Khi nhà nước phong kiến chấm dứt sự cai trị của mình 

vào năm 1945 thì tất yếu, lễ hội cung đình cũng mai một.  



100 
 

Có thể nói, sự hình thành và phát triển của các lễ hội cung đình triều Nguyễn 

là một quá trình gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của triều Nguyễn, di 

sản đó được tiếp thu, bổ túc và kiện toàn không chỉ về thời điểm, thời gian, quy mô 

tổ chức mà còn có cả các hoạt động trùng tu đền, miếu, đàn, tự… Sự phát triển, cầm 

cự hay suy giảm lễ tiết và tế tự chịu sự tác động mạnh mẽ của bối cảnh lịch sử xã 

hội, gắn liền với những thăng trầm của triều đại phong kiến Nguyễn. 

Về số lượng nghi lễ, do những lý do khác nhau, một vài nghi lễ trong triều 

đình không còn được thực hiện như lễ Bão tất (ôm đầu gối vua) [50; 4, tr.663], bởi 

nó chỉ được thực hiện trong 3 năm (1835-1837), là một nghi thức cung đình triều 

Nguyễn rất độc đáo. Đó là một cách mà hoàng đế Minh Mạng thường tưởng thưởng 

công lao cho những võ tướng có công trạng trong việc binh nhung dẹp loạn. Ôm gối 

là việc một người vinh dự được nhận ‘ân huệ’ đặc biệt, quỳ rồi nằm xuống ôm đầu 

gối của hoàng đế.  

Trong bối cảnh lịch sử xã hội mới, nhiều các lễ nghi mới đã xuất hiện như lễ 

Du xuân vào năm 1886 của vua Đồng Khánh, lễ Hưng quốc khánh niệm thời Khải 

Định, lễ Tấn phong hoàng hậu, lễ tế Âm hồn để tế vong hồn những người hy sinh 

trong ngày Kinh thành thất thủ hay lễ hội điện Hòn Chén từ tín ngưỡng dân gian 

được điển chế hóa trở thành quốc lễ dưới thời Đồng Khánh [PL. 3.2]. Sự thay đổi, 

suy giảm hay phát sinh những lễ nghi cung đình mới đã trải qua những tác động 

lớn, đưa đến những biến đổi trên nhiều phương diện, từ không gian, thời gian đến 

chủ thể, cấu trúc cũng như tính chất của nghi lễ. 

Về cơ bản đã có những sự biến đổi về nội dung và quy mô. Dù các lễ nghi 

cung đình xem trọng phần lễ với ý nghĩa thể hiện sự chính thống của triều đại, tầm 

quan trọng của các đấng thiên tử hay những nghi lễ chúc phúc, cầu mong những 

điều tốt đẹp cho cuộc sống, thì về sau đã có những nghi lễ mới xuất hiện, vừa coi 

trọng phần lễ cũng như bổ sung cả phần hội, như lễ Hưng quốc khánh niệm, lễ Du 

xuân hay lễ hội điện Huệ Nam. Điều quan trọng là những biến đổi như đã phân tích 

ở trên đã kéo theo những biến đổi về mặt giá trị của mỗi nghi lễ, cho dù lễ nghi 

hướng đến các giá trị về mặt quyền uy chính trị và đời sống tâm linh... 

Như vậy, gắn liền với quá trình vận động của lịch sử, lễ hội cung đình Huế 

gồm lễ tiết và tế tự ngày càng có xu hướng biến động và thay đổi không ngừng. 

Những biến đổi này là điều tất yếu trước những tác động của điều kiện kinh tế xã 

hội qua từng giai đoạn, cũng như sự giao lưu, hội nhập, ảnh hưởng văn hóa của từng 

thời kỳ lịch sử khác nhau. Chính quy luật vận động của xã hội tất yếu làm cho lễ tiết 
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cung đình ở mỗi thời điểm nhất định phải có sự biến đổi theo. Tuy có những thay 

đổi nhưng hệ giá trị lễ nghi cung đình vẫn tồn tại và phát triển lâu dài theo thời gian, 

tạo nên những giá trị bản chất đặc trưng của lễ tiết cung đình triều Nguyễn ở Huế. 

Biến đổi là một thuộc tính, đồng thời cũng là phương thức tồn tại của mọi sự 

vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Tuy nhiên, sự biến đổi của các sự vật, 

hiện tượng không hề giống nhau và ngay trong một sự vật, hiện tượng thì sự biến 

đổi cũng khác nhau ở mỗi hoàn cảnh, không gian và thời gian. Lễ hội cung đình 

Việt Nam nói chung mà đỉnh cao là lễ hội cung đình Nguyễn nói riêng cũng không 

nằm ngoài quy luật đó. Lễ hội, một phần của văn hóa không phải là một hiện tượng 

cố định mà trái lại, luôn có sự chuyển biến. Có thể nói suốt chiều dài lịch sử, văn 

hóa, lễ hội Việt Nam đã luôn có sự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với bối cảnh 

lịch sử từng thời kỳ. Bản thân văn hóa lễ hội luôn có tính động về các giá trị, quan 

niệm, đức tin, phong tục... theo thời gian và trong sự tương tác với các nền văn hóa 

khác, ở mức độ khác nhau, thay đổi theo hướng chối bỏ và tiếp nhận, loại trừ và 

sáng tạo nhằm duy trì sự tồn tại, gia tăng sự phát triển và bảo toàn tính bản sắc của 

nền văn hóa đó.  

3.2.3. Lễ hội cung đình mới xuất hiện trong giai đoạn (1885 – 1945) 

* Lễ Du xuân  

Khác với nghi lễ cung đình những ngày đầu xuân từ thời vua Hàm Nghi trở 

về trước, lễ tết ở cung đình thời vua Đồng Khánh có khác biệt hơn do hoàn cảnh đất 

nước và bối cảnh lên ngôi của vua Đồng Khánh. Năm 1884, vua Hàm Nghi rời 

Kinh thành, ra chiếu Cần Vương kêu gọi mọi người đứng lên chống thực dân Pháp. 

Đồng Khánh lên làm vua, dưới con mắt của người Việt Nam yêu nước đó chỉ là sản 

phẩm của chế độ thuộc địa. Trên thực tế, Đồng Khánh là vị vua bù nhìn đầu tiên của 

nhà nước bảo hộ, mặc dầu là con nuôi của vua Tự Đức, có đầy đủ tư cách chính 

thống. “Tết năm 1886 dưới áp lực của người Pháp vua Đồng Khánh phải tổ chức 

một buổi lễ đầu năm để tiếp đón khâm sứ Pháp nhằm biểu thị quan hệ giữa hai 

bên” [83; tr.340]. Ngày mồng một tết sau khi vua cùng hoàng thân và bách quan 

đến cung Diên Thọ làm lễ lạy mừng và dâng kim tiền tiến lễ, rồi đến điện Thái Hòa 

nhận triều hạ. Lễ xong chiều hôm ấy, vua ngự giá chơi xuân được mô tả: “Một buổi 

chiều hôm ấy, vua ngự giá chơi xuân. Nay gặp Hoàng thượng nhân đầu xuân đi 

chơi, sĩ dân đều mừng vui tươi; quý đại thần xin đem hết quan quân và phường 

nhạc Pháp theo đi hộ giá, để tỏ sự tôn kính, và khiến nhân dân nước ta biết lòng 

thực của quý quốc bảo hộ. Vua chuẩn cho theo lời bàn, để tỏ lòng tốt. Đến ngày vua 
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đi chơi, quan quân Pháp cùng quan quân ta đều theo hầu, nghi vệ đổi mới; người đi 

xem không ai không cảm khái ngày nay với ngày xưa” [48; 37, tr.101].  

Dưới thời Đồng Khánh, sáng mồng một tết khi vua cùng hoàng thân và bách 

quan làm lễ mừng hoàng thái hậu rồi vào điện Thái Hòa làm lễ, chiều ngày mồng 

một tết nhà vua chính thức du xuân. Các vua đời trước không mấy khi vua ra khỏi 

cung điện, ngoại trừ việc ra bắc làm lễ Thọ phong, lên Nam Giao hoặc lên các lăng 

tẩm để cúng tế... Lễ Du xuân dưới thời Đồng Khánh mới thấy sử sách ghi lại cụ thể: 

vua ngồi kiệu do quân lính gánh, các quan văn võ, quân lính mang gươm quạt theo 

hộ tống. Lễ Du xuân này là do sáng kiến của người Pháp, bởi lúc bấy giờ vua Hàm 

Nghi xuất bôn, Đồng Khánh được tôn lên kế vị với sự thỏa thuận của người Pháp. 

Trong nước bỗng dưng dư luận vua Đồng Khánh bị giam lỏng trong Đại Nội. Để 

đính chính tin đồn ấy, hay hơn cả là vua tổ chức du xuân, vua tổ chức một cuộc đi 

dạo cho thần dân trong nước được trông thấy. Tướng Prudhomme là người tạo ra lễ 

Du xuân, thấy trước tình cảnh như vậy tướng đã hộ tống vua xuất hiện trước quần 

chúng bằng cách đi qua các con đường trong thành phố Huế, đây chính là nét khác 

biệt với nghi lễ của triều đình nước Nam xưa. Đây cũng là sự kiện quan trọng vì 

chính là lần đầu tiên người dân được trông thấy vua du ngoạn trên đường phố Kinh 

thành. Bản tường thuật của tướng Prudhomme về cuộc du ngoạn của vua Đồng 

Khánh như sau: “Khi vua đi ngang qua thì người An Nam sụp lạy, trán sát đất, rồi 

đứng lên với cử chỉ ồn ào, đồng thời cho nổ pháo. Đi đến tòa Thương Bạc vua dừng 

để tham gia bữa tiệc nhẹ của Khâm sứ chiêu đãi vua. Khi dự tiệc xong đoàn lại trở 

vào cung theo trật tự như ban đầu. Buổi tối nhà vua mở tiệc chiêu đãi ông tướng và 

tòa Khâm sứ cùng đoàn tùy tùng của họ ăn theo cách phương Tây, trong khi ăn có 

âm nhạc hoàng cung phục vụ, buổi dạ tiệc được kết thúc bằng pháo bông rực rỡ” 

[9; tr.407]. Các buổi lễ của ngày tết, nhất là cuộc du ngoạn có tính chất triều đình 

của vua đã gây tiếng vang lớn. Ngoài bằng chứng là vua được hoàn toàn tự do, vua 

còn nhân đó mà biểu hiện ý muốn đột phá các nề nếp cũ hàng ngàn năm của chế độ 

quân chủ, vốn làm cho ông vua trở thành một điều gì kỳ bí mà dân gian không hiểu 

nổi. Vua biểu lộ ý muốn cải tiến các tập tục của chế độ quân chủ chuyên chính, 

cũng như khuynh hướng muốn thích nghi với văn minh phương Tây. Cuộc viếng 

thăm của vua đến tòa Thương Bạc nói lên sự thật về lòng kính trọng của vua đối với 

nước Pháp. Từ buổi du xuân của vua Đồng Khánh năm 1886, đến đời vua Thành 

Thái thứ 2 (1890) ban sắc: “Đầu xuân nắng ấm, xin hầu theo xa giá đến Tòa Khâm 

sứ bày tỏ giao hảo, khiến quan dân mừng vui được chiêm ngưỡng nghi trượng” [59; 
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1, tr.113] và sau này thời vua Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại đều tổ chức những cuộc 

lễ du xuân tương tự. Nhưng cuộc du xuân của vua Đồng Khánh ra đời trong hoàn 

cảnh đó cũng không còn giữ được tính chất văn hóa truyền thống nữa mà đã mang 

nặng màu sắc chính trị. Đây là sự kiện đánh dấu những ngày đầu tiên của thời kỳ 

đất nước lọt vào tay chủ quyền người Pháp. 

Mậu Tý, Đồng Khánh năm thứ 3 (1888), tháng 1, ngày tốt đầu xuân, vua đi 

chơi xuân; từ tháng chạp năm ngoái đến giờ, nóng nực hàng tuần, hôm ấy khí trời 

bỗng trở nên ôn hòa, vua bảo: Thượng đế giữ gìn giúp đỡ, kính sợ càng nhiều, duy 

mệnh trời thêm yêu, một người có phúc, phúc cả triệu dân. Vậy sắc bảo tôn nhân, 

đình thần biết rõ, nhưng sai tâu trả lời để biết. Các quan đều nói: Vua hiền ứng vận 

lên ngôi, hẳn được lòng trời phù hộ, Kinh Thi có nói: Giúp đỡ cho làm vua, lại nói: 

Lên xuống soi xét ở việc làm, xét khắp sách vở, đều nghiệm rõ cả [50;11, tr.382]. 

Tết không chỉ là lễ hội mà còn là một nghi lễ tâm linh thiêng liêng cầu mong 

những gì không tốt của năm cũ sẽ trôi qua, chờ đón những tốt lành năm mới. Lễ tết 

trong cung đình cũng không nằm ngoài mục đích của lễ tết truyền thống đó, nhưng 

lễ tết trong cung đình nói chung, lễ tết dưới thời vua Đồng Khánh nói riêng nó 

mang tính chất trang nghiêm, lộng lẫy hơn và quan trọng hơn bởi vua là đại diện 

cho cả triều đình đầu năm tổ chức nghi lễ tết nhằm tiễn đưa những cái cũ, cầu mong 

những điều mới tốt đẹp cho năm mới, cầu cho quốc thái dân an và tổ chức nhiều 

nghi lễ khác nữa như lễ Tịch điền, lễ Tiến xuân ngưu... nhằm mục đích cầu mong 

mùa màng tươi tốt, được mùa bội thu phù hợp với nước ta là nền văn minh lúa 

nước, lúa gạo là sản phẩm chính để nuôi sống con người và toàn bộ đất nước. Lễ Du 

xuân của nhà vua, cũng giống như việc người dân xuất hành, vị bộ Lễ phải chọn 

hướng để nhà vua đi, ngõ hầu quanh năm trong nước được thái bình, khang thịnh. 

Vua chúa quen cuộc sống trong Kinh thành thì hàng năm tết đến làm lễ du xuân để 

thưởng thức phong cảnh mùa xuân ở chốn kinh kỳ.... còn đối với dân chúng thì đây 

là dịp kiếm hoi chứng kiến cảnh sinh hoạt cung đình, được chiêm ngưỡng long nhan 

vua. Những cuộc du xuân dưới thời vua Đồng Khánh trở đi không mang đậm nét 

văn hóa truyền thống nữa mà đã mang màu sắc chính trị vì do sự sắp đặt của Khâm 

sứ Pháp.  

* Lễ tế Âm Hồn 

Đàn này được xây dựng sau biến cố Thất thủ Kinh đô 23.5.1885 (Ất Dậu). 

Năm 1894, dưới đời vua Thành Thái, một vị vua có tinh thần yêu nước và kháng 

Pháp, triều đình Huế mới chính thức lập Đàn Âm Hồn lộ thiên trên một diện tích 
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gần 1500m2 ở phường Huệ An, (nguyên là trại lính Thần cơ) gần cửa Nhà Đồ (cửa 

Chính Nam) để tế lễ hằng năm. Lễ này do Ty Lý Thiện phụ trách và quan Đề đốc 

hộ thành đứng chủ lễ. Dầu rõ ràng trên danh nghĩa Đàn này là để cúng các cô hồn 

phiêu bạt hầu tránh sự quấy nhiễu và dịch bệnh, việc tế lễ này là sự ngấm ngầm tôn 

vinh các chiến sĩ trận vong và cổ vũ cho công cuộc đánh đuổi thực dân Pháp lúc bấy 

giờ. Biến cố Thất thủ Kinh đô 23.5 Ất Dậu đã để lại một vết thương, nỗi đau khắc 

sâu trên tâm khảm người dân Huế qua nhiều thế hệ. Đó là một cuộc quật khởi anh 

hùng và đẫm máu nhằm lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, giành lại chủ quyền 

độc lập cho đất nước và dân tộc. Đó cũng là một thất bại đau thương tang tóc như 

đã được mô tả trong nhiều tác phẩm văn học, nhiều câu truyện kể của các nhân 

chứng, các nhà nghiên cứu… và nhất là bài vè Thất thủ Kinh đô. Sau biến cố này, 

nhân dân kinh thành Huế, kể cả các vùng phụ cận, hằng năm đã tổ chức lễ cúng cô 

hồn cho các người đã tử vong rất trịnh trọng. Lễ tế này còn gọi là Bữa quảy cơm 

chung hay lễ truy điệu Chiến sĩ trận vong và đồng bào nạn vong năm Ất Dậu. Ngày 

nay, với tinh thần “ uống nước nhớ nguồn”, để tri ân những người đã có công với 

đất nước, để chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay và việc tái 

thiết lại nghi lễ tế âm hồn là một việc làm quan trọng, một nghĩa cử cao đẹp, giàu 

tính nhân văn, đồng thời cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với các bậc tiên 

nhân đã xả thân vì dân tộc, vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.  

* Lễ Hưng Quốc Khánh Niệm 

Triều Nguyễn còn có một nghi lễ được tiến hành gần cuối thời tồn tại của 

mình đó là lễ Hưng quốc khánh niệm. Lễ này lúc đầu có tên là lễ Kỷ niệm được ban 

hành dưới thời vua Khải Định (1918). Nhà vua cho lấy ngày mồng 2 tháng 5 âm 

lịch hàng năm làm ngày Kỷ niệm cho ngày đại định đất nước của vua Gia Long. 

Theo ngôn ngữ hiện nay, ta có thể gọi tắt là ngày Quốc khánh. Lễ này được tổ chức 

hằng năm dưới thời Khải Định cho đến thời vua Bảo Đại. Lễ này được tổ chức bắt 

đầu từ mồng 1 đến mồng 3 tháng 5 âm lịch, những nghi thức chính được tổ chức 

vào ngày mồng 2 tháng 5. Trước khi thiết triều tại điện Cần Chánh để bá quan vào 

yết kiến chúc mừng, vua dẫn Tôn nhân phủ cùng đình thần văn võ đến Thế Miếu 

làm lễ. Sáu giờ sáng ngày mồng hai, vua đội mũ cửu long, mặc áo hoàng bào, cầm 

hốt trấn khuê cùng các hoàng thân, các quan bồi tế, phân hiến, chấp sự đến làm lễ ở 

nhà Thế Miếu tế với ba tuần rượu, có múa Bát Dật, tấu ca chương 6 khúc và múa 

nhạc. Sau nghi lễ tế miếu là lễ thiết triều ở điện Cần Chánh. Đình thần vào làm lễ 
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bái hạ. Trên Kỳ đài phát 21 tiếng lệnh. Từ 9h sáng đến 10 giờ 30 duyệt binh, trong 

khi duyệt binh, trên Kỳ đài luôn luôn bắn súng mừng. 

Không chỉ các nghi thức theo nghi tiết cung đình trong phạm vi Hoàng Cung 

mà triều đình còn cho tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí bên ngoài mang 

tính chất hội với sự tham gia của cộng đồng, của toàn thể người dân. Dưới triều Bảo 

Đại, còn có tổ chức các giải thể thao như đua xe đạp, chạy bộ, đua trải rất sôi nổi. 

Đến buổi chiều là lễ duyệt binh. Đoàn duyệt binh gồm khoảng 200 quân lính 

mặc áo kẹp giáo mác sáng trưng, cờ quạt phấp phới, trước sau có những thớt voi do 

quản tượng điều khiển. Đám quân biểu diễn từ cửa Thượng tứ qua Phu Văn Lâu, rồi 

quay trở lại trước Ngọ Môn. 

Bốn giờ chiều, vua ngự xe tứ mã ra Phu Văn Lâu xem đua thuyền, có quan 

đô thống đại thần dẫn các quan hộ giá, lính túc vệ theo hầu hai bên. Trước Phu Văn 

Lâu đã dựng sẵn nhà trạm treo đèn, kết hoa rực rỡ, trần căng vải màu, ở giữa kết 

một đóa hoa màu gấm đỏ. Gian chính giữa treo một bức hoành phi bằng hoa lá kết 5 

chữ “Hưng quốc khánh niệm tiết”. Tại đây, thiết bảo tọa cho vua ngồi, hai bên có 2 

hàng ghế giao ỷ. Phía trước đặt bảo đỉnh tỏa khói trầm nghi ngút. Các quan quỳ 

nghênh giá, rước vua vào ngồi trên bảo tọa rồi theo thứ tự chia nhau ngồi trên hai 

hàng. Quan Lễ bộ xuất ban tâu xin cho bắt đầu đua thuyền. Trên sông Hương cứ 4, 

5 chiếc thuyền kết hợp lại làm một, dựng hình lâu đài, trần thiết trang nhã gọi là Lâu 

thuyền. Gồm Lâu thuyền của Tôn nhân phủ, Lâu thuyền của Văn ban đình thần, Lâu 

thuyền của Võ ban đình thần, Lâu thuyền của Quốc tử giám. Ngoài ra còn có những 

Lâu thuyền của các bộ, các viện, đua nhau trang sức đủ các màu sắc huy hoàng. 

Những Lâu thuyền đều do lính đội nón sơn, mặc áo nỉ, chân quấn xà cạp chèo và 

lái. Hoàng hậu và các bà nội cung ngồi trong thuyền Phú Xuân chèo ra giữa dòng 

sông để xem, có Long thuyền lượn xung quanh tuần tiễu. Thuyền của nhân dân đi 

xem cũng cắm cờ treo đèn và kết hoa, sắp hàng thứ tự trên sông. Ngoài ra buổi tối 

còn có những màng đốt pháo bông trước Phu Văn Lâu và các chương trình văn 

nghệ như: Thự thanh bình trình diễn các vũ khúc Tứ linh, Tam tinh chúc thọ, Lục 

triệt hoa mã đăng... và hát tuồng Giang đông phó hội. Dưới sông các Lâu thuyền và 

thuyền của nhân dân bày đủ mọi trò vui: thuyền hát ả đào, thuyền hát tuồng, thuyền 

đàn hát các lối ca Huế, thuyền hòa nhạc, thuyền đốt pháo bông. Cuộc vui kéo dài 

đến sáng mới tan. Sau nhiều chương trình vui chơi giải trí, đến khoảng 22 giờ 30, 

vua ban yến, đến hơn 24 giờ mới bãi yến, vua về cung. Trong khi các quan dự yến, 
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bên ngoài pháo bông nổ liên tiếp, tiếng reo hò của quân sĩ và nhân dân vang lên 

khắp nơi. 

Như vậy, đây là một lễ hội vừa mang tính chất truyền thống như nhiều nghi 

lễ khác nhưng cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố hiện đại. Lễ vừa mang tính chất nghi 

thức lễ cung đình vừa mang tính lễ hội dân gian và thực hiện trên qui mô rộng lớn. 

Các lễ nghi được chỗ chức long trọng nhằm biểu dương công lao, chiến công của 

vua quan nhà Nguyễn. 

* Tiểu kết chương 3 

Từ năm 1885 đến năm 1945, nhà nước phong kiến mất đi vai trò lãnh đạo đất 

nước, các lễ nghi cung đình bao gồm các lễ tiết và tế tự không còn được tổ chức đầy 

đủ và long trọng nữa, các yếu tố chính trị trong đó không còn bảo lưu ý nghĩa tôn 

vinh vương quyền một cách chính thống. Trong việc tế tự, qui mô bị thu hẹp dần do 

điều kiện kinh tế tài chính của triều đình ngày càng khó khăn. Một số lễ hội mới 

xuất hiện như lễ Du xuân, lễ tế Âm hồn, lễ Hưng quốc khánh niệm để phù hợp với 

điều kiện kinh tế, chính trị xã hội lúc bấy giờ. Từ những dịp đại tự: Tế Giao, tế Xã 

Tắc, lễ Tịch điền, lễ Truy tôn cho vua Dục Đức, đại lễ Thăng thụ cho hai vua Tự 

Đức và Đồng Khánh tới những dịp tấn phong huy hiệu, chúng ta đều thấy họ đã 

dành nhiều thời gian, ý chí và vật chất để đầu tư vào nghi thức. Những sự tôn 

nghiêm căn bản không tạo ra hiệu ứng kính sợ khi chủ thể lễ nghi không còn sức 

mạnh và quyền hành. Việc tuân thủ điển chế, điển lễ, đề cao truyền thống ở đây chỉ 

còn là hình thức. Nếu thời Thành Thái và Duy Tân còn đề cao chuẩn mực nghi lễ 

chính thống, thì đến thời Khải Định, thời thế đã có nhiều biến đổi. Xã hội Việt Nam 

trên con đường hiện đại hóa phủ nhận các chuẩn mực lễ nghi truyền thống. Mỗi lễ 

tiết và tế tự, trong quá trình phát triển, thay đổi hay suy giảm ở những mức độ khác 

nhau. Có những lễ tiết được lưu truyền, lưu giữ và phát triển qua từng thời kỳ, có lễ 

mất đi hay có những lễ hội được hình thành trong quá trình lịch sử. Sự cáo chung 

của nhà Nguyễn vào năm 1945 đã làm cho lễ hội cung đình mất đi môi trường diễn 

xướng và chủ thể lễ hội cũng không còn tồn tại. Chính quá trình tiếp xúc, giao lưu 

văn hóa, văn minh Đông-Tây từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tạo ra sự biến đổi 

lễ nghi cung đình Nguyễn so với giai đoạn Nguyễn sơ cho phù hợp với tình hình 

lịch sử và điều kiện kinh tế, xã hội đương thời.  
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CHƯƠNG 4 

ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ VÀ VIỆC BẢO TỒN LỄ HỘI CUNG ĐÌNH TRIỀU 

NGUYỄN HIỆN NAY 

4.1. Đặc điểm của lễ hội cung đình triều Nguyễn  

4.1.1. Xuất phát từ nhu cầu tâm linh vừa có tính chất tín ngưỡng thần 

quyền vừa tôn vinh vương quyền  

 Lễ hội cung đình triều Nguyễn là sự tiếp thu, vận dụng và phát triển đa dạng 

các lễ hội cung đình của các triều đại trước ở Việt Nam và lễ hội cung đình Trung 

Hoa trong một bối cảnh mới, triều đại mới, với những mục đích vừa có nét tương 

đồng, vừa có nét khác biệt so với trước. Tất cả các lễ hội cung đình đều có đặc 

trưng chung là quy mô, hoành tráng, có tính điển chế cao. Ngoài ra, lễ hội cung đình 

triều Nguyễn có những đặc trưng riêng biệt, phản ánh một nhu cầu tâm linh vừa có 

tín ngưỡng thần quyền vừa mang tính vương quyền. 

Dù được xem là đấng quyền uy tối cao nhưng vua chúa nhà Nguyễn cũng có 

nhu cầu tâm linh như bao người khác. Nhu cầu tâm linh chính là toàn bộ những khát 

vọng của con người muốn vượt lên khỏi thế giới hiện thực để được thăng hoa về 

tâm hồn, tình cảm nên con người đến với lễ hội là một nhu cầu hoàn toàn chính 

đáng, trong các lễ hội dân gian điều đó càng được thể hiện rất rõ điều này. Đây là sự 

đồng cảm giữa thế giới hiện thực và phi hiện thực được chấp nhận như một ước lệ 

của cộng đồng. Sợi dây giao cảm nối liền giữa hai thế giới ấy, trong lễ hội, là đức 

tin, đôi khi được con người tuyệt đối hóa, trở thành tín ngưỡng. Nói như Ngô Đức 

Thịnh “... Phải luôn luôn nhớ rằng lễ hội thuộc phạm trù cái thiêng, cái biểu tượng, 

vượt lên trên thế giới trần tục, hiện đại, nếu biến lễ hội thành cái trần tục thì lễ hội 

với đúng nghĩa của nó sẽ không còn nữa” [65; tr.21]. Lễ hội cung đình chính là sợi 

dây kết nối giữa thế giới trần tục với thế giới thần linh, là phương thức để các bậc 

vua chúa gửi đến thần linh những nguyện vọng, khẩn cầu (của họ và của những thần 

dân mà họ đại diện) vì một mục đích nào đó; hay gửi đến tổ tiên và những người đã 

khuất lòng tiếc thương, sự hiếu nghĩa, sự tri ân và chia sẻ. Đây là một nhu cầu có 

thực, thể hiện tín ngưỡng thần quyền, tin vào quyền năng của các vị thần linh, vào 

những người “khuất mặt, khuất mày” ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, do nhà vua là 

“thiên tử” (con trời), đứng trên các bậc thần linh, nên nhà vua vừa tin tưởng vào 

quyền năng của thần linh, lại vừa tự cho mình quyền được sai bảo các vị thần. Các 

vị thần lịch sử, trong đó có một số thần gốc là anh hùng, liệt sĩ được dân gian hóa, 

nhiều thần vốn là trụ cột của triều đình phong kiến được nhà vua phong thần. Ở 
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nhiều làng quê thờ các vị thần hoặc có công hoặc “thác thiêng” dù nhà vua có công 

nhận hay không. Đến thời vua Tự Đức, “cả nước chính thức có 13.069 đạo sắc thần, 

và riêng ở Thừa Thiên Huế có nhiều sắc thần nhất: 1.766 đạo, chắc chắn vì Huế là 

kinh sư triều Nguyễn” [23; tr.173]. Các vị thần được nhà vua tổ chức tế lễ hàng năm 

cũng chính là những vị được vua sắc phong (thượng đẳng thần, trung đẳng thần…), 

nên vua cũng có quyền sai khiến, thậm chí trừng phạt các vị thần vì những “lỗi lầm” 

của họ1. Vì vậy, lễ hội cung đình còn thể hiện ý nghĩa tôn vinh vương quyền. Đặc 

điểm của lễ hội cung đình triều Nguyễn thể hiện tính thần quyền, để tìm hiểu sự 

hình thành một lễ hội cung đình, bao giờ cũng phải tìm ra được một lý do mang tính 

"thần quyền" nào đó. Cảm thức về quyền năng tối thượng của Trời đã tạo dấu ấn 

sâu xa trong tâm thức tôn giáo người Việt. Ngôn ngữ bình dân không thiếu những 

dẫn chứng bày tỏ niềm tin vào quyền lực của Trời: người ta viện dẫn Trời như một 

nhân chứng, kêu đến Trời, cầu Trời như một vị cứu tinh. Trời thấu suốt mọi chuyện, 

Trời phán xét và trừng phạt, Trời nhân từ, Trời yêu thương, Trời tác sinh. 

Tuy vậy, các biểu lộ thờ Trời lại rất hiếm hoi. Nhiều vùng không biết có hay 

không nữa. Nhiều nơi thì ý niệm về Trời bao la, thông suốt, toàn năng lại được ẩn 

dấu và thu nhỏ trong những hình thái mông lung, mơ hồ của chư thần thánh cũng vô 

phương thì tâm hồn người Việt lại hướng về Trời bằng những động thái tín ngưỡng 

đẹp bởi vì vô cùng đơn giản. Có lẽ thờ Trời được tập trung nhiều nhất trong việc tế 

Giao. Trong nghi lễ này, việc tế tự mang sắc thái hoành tráng uy nghi tương xứng 

với sự cao cả của Đấng tôn thờ, thể hiện sự tinh tuyền của niềm tin vào Trời, phản 

ánh những tâm tình sâu lắng mà Trời khơi dậy trong tâm hồn họ. Hoàng đế được 

xem như là vị thừa ủy, đại diện của toàn dân: nhân danh hết thảy thần dân, ông ta 

phủ phục, dâng tế, tạ ơn và cầu khẩn. Nếu như niềm tin vào quyền năng cao cả của 

Trời là cao quý nhất, thuần khiết nhất của toàn bộ tín ngưỡng người Việt, thì tế 

Giao thể hiện một cách trang trọng tín ngưỡng ấy cũng là hành vi cao cả nhất của 

việc sùng bái tôn thờ của họ. Vua là thiên tử, là con trời thay trời xuống cai quản 

thần dân nên phải tin tưởng vào thần linh. Cũng như người dân tin tưởng những vị 

thần thánh, không chỉ có thể phù hộ cho họ trong những mặt mà sinh thời người đó 

đã làm: chữa bệnh, làm nghề, sản xuất, đánh giặc, cầu mong thời tiết ôn hòa… mà 

còn có thể giúp họ vượt qua những khó khăn đa dạng hơn, phức tạp hơn của đời 

sống. Chính tính "Thần" ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhân dân trong 

                                                           
1 Vua Minh Mạng đã từng “trừng phạt” nữ thần Kỳ thạch phu nhân, được thờ ở xã Thanh Phước, huyện 

Hương Trà, phủ Thừa Thiên vì đã không đáp ứng yêu cầu cầu mưa trong lễ đảo vũ do triều đình tổ chức.  
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những thời điểm khó khăn, cũng như tạo cho họ những hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ 

đến. Tính "cộng đồng" lễ hội chỉ được sinh ra, tồn tại và phát triển khi nó trở thành 

nhu cầu tự nguyện của một cộng đồng. Cộng đồng lớn thì phạm vi của lễ hội cũng 

lớn. Bởi thế mới có lễ hội của một họ, một làng, một huyện, một vùng hoặc cả 

nước. Tính cung đình của lễ hội được sinh ra và tồn tại đều gắn với một vùng đất 

nhất định. Bởi thế lễ hội cung đình dù ở kinh đô nhưng nó vẫn mang sắc thái của lễ 

hội truyền thống. Tính truyền thống trong lễ hội cung đình chính là điều chứng tỏ lễ 

hội gắn bó rất chặt chẽ với đời sống, nó đáp ứng những nhu cầu tinh thần và văn 

hóa của nhân dân, không chỉ ở nội dung lễ hội mà còn ở phong cách của lễ hội nữa. 

Phong cách đó thể hiện ở lời văn tế, ở trang phục, kiểu lọng, kiểu kiệu, kiểu cờ, ở lễ 

vật dâng cúng... Tính cung đình xuất phát từ đa phần nhân vật được suy tôn thành 

thần linh trong những lễ hội của người Việt, là những người đã giữ các chức vị 

trong triều đình ngày xưa. Bởi thế những nghi thức diễn ra trong lễ hội, từ tế lễ, 

dâng hương, đến rước kiệu... đều mô phỏng sinh hoạt cung đình. Sự mô phỏng đó 

thể hiện ở cách bài trí, trang phục, động tác đi lại... Điều này làm cho lễ hội trở nên 

trang trọng hơn, lộng lẫy hơn. Đối với đời sống tâm linh - thần Núi và tục thờ thần 

Núi là lớp văn hóa tín ngưỡng ban đầu trên núi Hùng (còn gọi là núi Cả). Đó là một 

loại hành trình văn hóa tín ngưỡng đầu tiên thờ thần tự nhiên trong buổi đầu hình 

thành các tín ngưỡng dân gian của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, trước khi thờ tự 

các vua Hùng là những người có công dựng nước, trên núi Nghĩa Lĩnh có đền thờ 

Trời theo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước để cầu cho “mưa thuận 

gió hòa”, cho cây cối mùa màng quanh năm xanh tốt bội thu. Vì thế, ngôi đền 

Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh có tên “Kính thiên lĩnh điện” (Điện thờ Trời trên núi 

Nghĩa Lĩnh). Truyền thuyết kể rằng: Đây là nơi các vua Hùng vẫn lên để tiến hành 

các nghi lễ cúng tế Trời đất, thờ thần Lúa để cầu cho “mưa thuận, gió hòa”, an dân 

hạnh phúc. Núi Nghĩa Lĩnh (hay còn gọi là núi Cả), ngọn chủ sơn trong hệ thống 

“Tam sơn cấm địa”, trước khi thành tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng, là nơi đã 

hội tụ những hình thức tín ngưỡng thờ thần tự nhiên của các cư dân Lạc Việt trong 

vùng. Nhờ có điều này đã tạo thuận lợi cho những tư duy tín ngưỡng về sau có cơ 

sở để phát triển thành tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng, những người có công tạo 

dựng đất nước. Trong quá trình phát triển của tín ngưỡng ấy, luôn luôn có sự đan 

xen và tồn tại tín ngưỡng nguyên thủy và tín ngưỡng thờ tự các vua Hùng cho đến 

tận thế kỷ XIX tại khu vực Đền thượng, trước khi tiến hành trùng tu di tích năm 
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1917 vẫn còn dấu tích thờ một hạt lúa Thần có kích thước rất lớn (to bằng chiếc 

thuyền ba cắng mà người dân Phú Thọ thường dùng trong mùa nước lụt).  

Cư dân Việt Cổ vào thời đại Hùng Vương tại khu vực quanh núi Nghĩa Lĩnh 

đã sớm thực hiện những nghi thức của tín ngưỡng phồn thực và tổ chức lễ hội theo 

tín ngưỡng phồn thực. Đây chính là những tiền đề để ký ức hồi cố và tái hiện các sự 

kiện lịch sử truyền thống ở các giai đoạn về sau, căn cứ vào những di sản ấy mà tạo 

nên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - thờ cúng các vua Hùng để xây dựng nên khu di 

tích tưởng niệm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong đời sống tâm linh của cộng đồng 

dân tộc, cùng với nó là lễ hội Đền Hùng được kế thừa và phát triển từ những lễ hội 

dân gian mang tính chất nguyên thủy để nâng tầm thành một lễ hội lớn với nhiều ý 

nghĩa sâu sắc của đạo lý và bản sắc truyền thống đặc biệt Việt Nam. Mặt khác, lễ 

nghi cung đình cũng làm cho người tham gia cảm thấy được nâng lên một vị trí 

khác với ngày thường, đáp ứng tâm lý, những khao khát nguyện vọng của người 

dân.  

Trước khi Nho giáo du nhập, ở nước ta đã có tục thờ thần. Tục thờ thần liên 

quan đến đời sống tâm linh cũng như lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc 

Việt Nam. Về đời sống tâm linh, đó là quan niệm “vạn vật hữu linh” mà một số nhà 

nghiên cứu gọi là hổn linh giáo. Đó là các vị thần thiên nhiên, linh khí núi sông, trải 

qua thời gian chúng được nhân cách hóa. Nho giáo vào nước ta đã đưa những ông 

thần nông nghiệp sang như thần Xã tắc, Thần nông. Việc nhà vua đích thân tế thần 

Xã Tắc và sau khi tế thần Nông xong, làm lễ Tịch điền là theo điển chế Nho giáo. 

Ở Việt Nam, lễ Tịch điền xuất hiện đầu tiên vào thời Lê Đại Hành (987). 

Đến thời Lý, lễ tế Tiên nông và lễ Tịch điền được nhà vua cho tổ chức một cách quy 

củ và thường kỳ hơn. Đặc biệt, Nho giáo độc tôn dưới thời Lê và Nguyễn cũng là 

lúc đàn thờ Tiên nông, đàn thờ Xã tắc đế quân và Thần nông được xây dựng quy 

mô hơn, đồng thời Tịch điền cũng rất được coi trọng. Nhà vua trực tiếp cầm cày vào 

tiết xuân ấm áp ở một đất nước nông nghiệp là một nét đẹp văn hóa của nền quân 

chủ. Trước hết nhắc nhở bậc đế vương “ăn lộc đền ơn kẻ cày cấy” (Nguyễn Trãi). 

Sau là sự quan tâm của nhà vua đối với sản xuất nông nghiệp. 

4.1.2. Phản ánh sự tôn vinh triều đại và dòng họ  

Trong hệ thống tế lễ của triều Nguyễn có rất nhiều lễ hội, chủ yếu là các lễ 

tự, hưởng, được tổ chức tại các miếu thờ các vị tổ tiên, liệt vương, liệt đế, hậu phi… 

của triều Nguyễn. Đây là một hình thức tôn vinh uy quyền của vương triều và đề 

cao dòng họ của nhà vua. Léopold Cadière nhận xét rằng: “Các vua Nguyễn được 
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thờ cúng trong Thế Miếu dưới danh nghĩa của các cựu nguyên thủ quốc gia, và 

người thực thi nghĩa vụ này là vị hoàng đế đương nhiệm đóng vai trò thủ lãnh hiện 

thời của vương quốc” [6; tr.76]. Điều này khẳng định uy quyền của vương triều 

luôn luôn tồn tại, được kế thừa liên tục và chính thống. Nhiều người tin rằng “việc 

thờ cúng góp phần củng cố tình đoàn kết trong dòng họ và mang lại sức mạnh tinh 

thần của triều đại” [74; tr.234] hay “Việc thờ cúng tổ tiên theo nghi lễ của các bậc 

vua chúa còn mang lại uy thế của dòng họ nhà vua, đề cao uy quyền của vương 

triều” [66; tr.116]. Chính nhận định này đã thể hiện nghi lễ thờ cúng tổ tiên của 

vương triều Nguyễn trở nên hoành tráng, sang trọng, uy quyền và được điển chế 

hóa ở mức cao nhất so với các triều đại trước đó. Có thể nói rằng, cùng với việc xây 

dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền, các vua nhà Nguyễn đã từng bước 

khẳng định vị thế của mình, đồng thời qua đó cũng tôn vinh dòng họ và thể hiện 

quyền lực trên mọi lĩnh vực, và đặc biệt trong đời sống tinh thần của xã hội thể hiện 

tính điển chế cao trong nghi lễ “tỏ ra ngôi vị đã đúng, danh mệnh đã tụ lại… mong 

rằng muôn năm bền vững, dõi truyền đời sau” [50; 4, tr.792]. Trong suốt triều đại 

nhà Nguyễn (1802 - 1945), các thành viên trong hoàng tộc đặc biệt chú ý đến nghi 

lễ thờ cúng tổ tiên và xem đây là việc làm cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, việc thờ 

cúng tổ tiên cũng góp phần củng cố tình đoàn kết trong dòng họ và mang lại sức 

mạnh tinh thần của triều đại. Vì thế, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của Hoàng gia trở nên 

rất hoàn bị và được điển chế hóa đến mức cao nhất so với các triều đại trước đó. 

4.1.3. Ảnh hưởng mạnh mẽ sâu sắc đến lễ hội dân gian Huế  

Lễ hội là một kho tàng văn hóa, nơi lưu giữ những tín ngưỡng, tôn giáo, 

những sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nơi phản ánh tâm thức con người Việt Nam một 

cách trung thực. Nhìn chung, lễ hội dân tộc Việt Nam gồm bộ phận: lễ hội truyền 

thống cung đình và lễ hội dân gian. Với lễ hội dân gian, đây là nơi lưu giữ nhiều tín 

ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng của lễ hội dân gian Việt Nam được biểu hiện dưới 

nhiều dạng như thờ cúng Thành hoàng, thờ mẫu, thờ cúng tổ tiên, thờ cúng tổ 

nghề… Ngoài ra, các tín ngưỡng dân gian còn tiềm ẩn các trò diễn như tín ngưỡng 

thờ mặt trời, mặt trăng, thần nước… Sự tiềm ẩn đó khiến chúng ta khó nhận diện 

các tín ngưỡng cổ xưa ấy. Cùng với tín ngưỡng, nhiều lễ hội còn gắn với Phật giáo, 

Thiên Chúa giáo. Lễ hội cung đình gắn liền với văn hóa cung đình của các triều đại 

phong kiến mà đỉnh cao và sự phong phú là các lễ hội cung đình triều Nguyễn như 

lễ tế Giao, tế Xã Tắc, Truyền lô… 
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Như đã đề cập ở phần trên, nhiều lễ hội cung đình Huế có nguồn gốc từ dân 

gian nhưng đã được triều Nguyễn cung đình hóa và điển chế hóa, trở nên quy mô, 

hoành tráng và thể hiện quyền uy, chẳng hạn như các lễ tế, hưởng ở các miếu, điện 

thờ vua chúa nhà Nguyễn trong Đại Nội (bắt nguồn từ việc kỵ giỗ tổ tiên của dân 

gian), lễ yết bái ở các lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn (bắt nguồn từ lễ tảo mộ của 

dân gian)… Ngay từ đầu triều Nguyễn, vào năm 1804, dưới triều vua Gia Long, nhà 

vua đã có những quy định về việc thống nhất những vấn đề giáo hóa trong dân gian 

[50; 1, tr.584]. Tiếp theo, thời vua Minh Mạng tiếp tục ban huấn can thiệp trực tiếp 

vào đời sống tinh thần của dân chúng với mục tiêu “làm cho phong tục trở thành 

thuần mỹ”, và theo ông, “đó cũng là chước hay để giữ nước lâu dài” [50; 4, tr.236].  

Tuy nhiên, khi những lễ nghi dân gian được cung đình hóa, quay trở lại ảnh 

hưởng đến các lễ hội trong dân gian, nhất là trong phần lễ, thể hiện ở trình tự hành 

lễ, lễ vật dâng cúng và ngôn từ của các bài văn khấn, kể cả trang phục của những 

người hành lễ và dự lễ. “Ảnh hưởng của nghi lễ cung đình thật rõ nét trong nghi lễ 

dân gian ở Huế. Sự tổ chức cúng bái, cung cách thể hiện, nghi thức một cách trang 

trọng, đúng phép cho ta thấy nghi lễ dân gian vùng Huế không chỉ do truyền thống 

mà còn chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và tác động của nghi thức xuất phát từ cung 

đình” [4]. Lễ hội chính là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian diễn ra ở khắp các 

làng xã cổ truyền của nước ta từ ngàn xưa. Lễ hội hàm chứa rất phong phú và đa 

dạng các giá trị văn hóa dân gian tiêu biểu của làng quê nông nghiệp, và nó là một 

thành tố văn hóa quan trọng tạo nên văn hóa làng. Điều đó là một thực tế không thể 

phủ nhận được, vì từ ngàn xưa, lễ hội của làng nào cũng gắn với việc thờ phụng các 

vị thần linh ở đền, miếu đình và chùa làng nữa. Vì vậy, các công trình kiến trúc cổ 

kính rêu phong là những ngôi đền, ngôi đình và ngôi chùa làng đã được nhà nước 

phong kiến Đại Việt (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII) và triều đình nhà Nguyễn (từ 

thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX) thừa nhận.  

4.1.4. Lễ hội cung đình Nguyễn có quy mô, bề thế, có lễ nhạc đi kèm, 

nặng về phần lễ và nhẹ về phần hội  

Lễ hội cung đình triều Nguyễn diễn ra quanh năm, tập trung vào một số tiết 

lớn như Lập xuân, Nguyên đán, Thượng nguyên, Đoan dương, Trung nguyên, Hạ 

nguyên, Đông chí, nhưng nhiều nhất vẫn là mùa xuân và mùa thu (xuân thu nhị kỳ) 

mà đỉnh điểm vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Thời gian tổ chức lễ hội linh hoạt, có 

lễ hội chỉ diễn ra trong 1 ngày, một số lễ hội kéo dài đến 3 ngày, thậm chí 7 ngày 

(như các lễ tế đàn). Hình thức lễ hội và nghi thức lễ hội rất phong phú. Theo nhà 
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nghiên cứu Phan Thuận An thì “tất cả các lễ hội cung đình Huế đều có phần âm 

nhạc đi kèm. Một số lễ hội quan trọng còn có cả các tiết mục ca và múa”. Các lễ 

hội cung đình này được tổ chức ở nhiều nơi tại kinh đô Huế xưa, một số lễ hội còn 

có sự phối hợp tổ chức giữa kinh đô với các địa phương khác trong nước. Dù các lễ 

hội cung đình Nguyễn hình thành dưới thời vua Gia Long hay vua Minh Mạng và ít 

nhiều có điều chỉnh theo năm tùy điều kiện kinh tế và hoàn cảnh năm đó, nhưng 

trên bình diện chung nó vẫn có tính điển chế cao của lễ hội cung đình. 

Khi xem xét lễ hội cung đình Huế theo cấu trúc, gồm phần lễ và phần hội, 

chúng tôi thấy rằng phần lễ được coi trọng hơn phần hội. Triều Nguyễn coi trọng 

việc thực hành lễ nghi hơn là tổ chức hội hè, vui chơi, giải trí trong các lễ hội. Đây 

cũng là nét khác biệt giữa lễ hội cung đình với lễ hội dân gian. Lễ hội cung đình do 

vua thiết lập và đình thần tổ chức thực hiện. Cả người khai sinh lễ hội, lẫn người 

hành lễ đều là những người học thức, chịu ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng Nho 

giáo. Nho giáo quan niệm “Lễ vốn là trật tự của trời đất”1. Vua là người thay trời 

để điều hành cái trật tự ấy cho nên phải lấy lễ làm gốc. Ngoài ra, mục đích của các 

lễ hội cung đình là để tôn vinh thần quyền và vương quyền, tôn vinh những giá trị 

tinh thần cao đẹp theo nhãn quan của giai cấp thống trị. Vì thế, họ quan tâm đến 

tính chất nghiêm trang, sự uy nghi, tính điển chế của lễ nghi hơn là quan tâm đến 

những sinh hoạt hội hè đi kèm lễ hội. Mặt khác, với địa vị cao quý của mình, giai 

cấp thống trị không cho phép mình tham dự những sinh hoạt hội hè có tính trần tục 

như trong các lễ hội dân gian, nên cho dù một số lễ hội cung đình Huế có tổ chức 

phần hội kèm theo thì phần hội này cũng thiên về hình thức hơn là một hoạt động 

nhằm thỏa mãn vui chơi giải trí thực sự như trong các lễ hội dân gian.  

Lễ hội cung đình bất kể lễ tiết hay lễ tế tự thì lúc nào cũng có phần nhạc lễ 

theo kèm. Trong nghi lễ của lễ tiết hay lễ tế tự đều mang ý nghĩa triết lý trên cơ sở 

“tôn chuộng đạo Nho… chú ý việc lễ nhạc” [50; 1, tr.73].  

Từ thời Nguyễn trở đi, việc dời đô từ Thăng Long vào Huế dẫn theo sự hình 

thành một trung tâm sinh hoạt ca múa cung đình mới. Vào những ngày đại lễ trong 

triều, tại Huế thường có những cuộc trình diễn ca múa cung đình trong Ðại nội cũng 

như trên sông Hương. Những nghệ nhân nổi tiếng trong ngành ca múa từ những 

vùng Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh... được đưa vào Huế để tham gia 

những đội ca múa cung đình. Năm 1826, thời vua Minh Mạng, nhân lễ Hoàng thái 

hậu thọ lục tuần, vua cùng các quan rước Hoàng thái hậu lên xem múa "Trình 

                                                           
1 Lễ giả, thiên địa chi tự dã - Kinh Lễ. 
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tường". Điệu múa này còn có tên là "múa Liễn", vì mỗi vũ sinh cầm một bức liễn. 

Bốn câu ghi trên những bức liễn trong dịp lễ này như sau: “Thiên tử vạn niên, Vạn 

thọ vô cương, Quần phương tập khánh, Vạn bảo trình tường". Đây cũng là một hình 

thức múa bốn người với một cấu trúc đội hình rất cân xứng và gần gũi với hình thức 

của lối múa "Phương trận".  

Thông thường thì điệu múa này kết thúc bằng một hình tượng nhằm tập trung 

thể hiện nội dung chủ đề, thông qua bốn câu ghi trong liễn như đã trình bày trên. 

Năm 1840, nhân lễ Ngũ tuần đại khánh của nhà vua, vua ngự tại điện Thái Hòa để 

mừng lễ. Những người trong hoàng tộc, văn võ bá quan tham dự cũng như các sứ 

thần thuộc quốc dâng biểu chúc mừng rồi cùng nhau múa "Bát dật" (được phân chia 

ra múa văn và múa võ hai bên). Đến thời vua Tự Đức (1847-1883), trong ngày lễ 

Vạn thọ, trên Chính lâu có múa Bát dật, trong khi đó tại Phu Văn Lâu thì có múa 

Hoa đăng và múa Tứ linh. Dưới thời vua Khải Định, múa hát cũng thường tổ chức 

trong cung. Năm 1924, nhân dịp lễ Tứ tuần đại khánh, trong điện Thái Hòa tổ chức 

mừng lớn, có đưa những ca công nổi tiếng ở những tỉnh miền bắc vào ca múa. Lúc 

đó, ba điệu múa được thực hiện là: Múa Hoa đăng, múa Trình tường và múa Lục 

triệt hoa mã đăng. Trong những ngày đại lễ của những triều vua trước đây, ca múa 

tổ chức theo những vị trí nhất định. Chẳng hạn như lễ tế Giao, lễ Tịch điền, lễ tế 

Văn miếu, lễ Quốc tế (tế trong nước) ở thời Đinh Tiên Hoàng là thịnh hành nhất; 

thời nhà Lý có những cuộc ca múa trong lễ tắm Phật; thời nhà Trần tổ chức ca múa 

trong dịp Nguyên đán, lễ Phát dẫn đám tang nhà vua; thời hậu Lê, tổ chức ca múa 

nhân lễ Sách phong vua Lê Thần Tông, nghi thức đón tiếp các sứ thần ngoại quốc, 

lễ tấn phong nguyên súy cho Trịnh Tạc đều ca múa luôn mấy ngày đêm; những lễ 

xướng danh và ban áo mũ cho những tiến sĩ tân khoa thời hậu Lê bái mạng chúa 

Trịnh đều có ca múa cung đình.  

Ngoài ra, những lễ tế kỵ Thái Miếu, lễ Lập xuân, lễ Tiến xuân ngưu, lễ Kỳ 

đạo, lễ giỗ Đống Đa, tết Nguyên đán thời nhà Nguyễn đều tổ chức ca múa tại nhiều 

nơi trong kinh đô. Về sau thì ca múa chỉ được thực hiện trong một số ngày lễ quan 

trọng: lễ tế Giao, lễ tế Văn Miếu, lễ tế kỵ Thế Miếu, lễ Thánh Thọ, lễ Tiên Thọ, lễ 

Vạn Thọ, lễ Thiên Xuân, lễ Hưng Quốc Khánh Niệm, tiết và lễ kết hôn của các 

hoàng tử hay công chúa… Một trong những điệu múa cung đình quan trọng thường 

hay được sử dụng và quy tụ rất nhiều người tham gia là điệu múa Bát dật. Đây là 

điệu múa lễ thức, dùng để múa trong những dịp tế đàn Nam Giao, tế Cung miếu hay 

tế tại đàn Xã Tắc hằng năm. Khi trình diễn loại này, phải đủ 8 hàng vũ sinh toàn là 
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đồng nam; mỗi hàng có 8 người, tổng cộng là 64 người. Trong khi múa, những vũ 

sinh được phân chia làm hai ban: Văn vũ sinh và võ vũ sinh. Bên võ thì cầm cờ tinh, 

tượng trưng cho chiến đấu; còn bên văn thì cầm cờ mao tượng trưng cho sự điều 

động. Mỗi bên được hướng dẫn do một vũ sư. Những võ vũ sinh, tay trái cầm một 

cái mốc sơn son thếp vàng, còn bên tay phải thì cầm cái búa, lưỡi có thếp vàng, cán 

sơn son. Tất cả vừa múa vừa hát. Còn bên văn vũ sinh, tay trái cầm ống sáo sơn 

son; tay phải thì cầm cái vũ bằng đuôi chim trĩ, cũng vừa múa và hát. Khi hát, phải 

theo hai lối: hoặc nối tiếp nhau; hoặc đồng ca bên võ và bên văn. Điệu múa này 

cũng tương tự như múa tôn giáo. Vào thời vua Minh Mạng thứ 5 trở đi, điệu múa 

cung đình Lục cúng hoa đăng lại thường được thể hiện mang dạng thức của múa 

Phật giáo. Nhưng trong thể điệu cung đình thì múa Lục cúng cần đến 48 vũ sinh. 

Những vũ sinh này lại được hóa trang về y phục cũng như phấn son theo kiểu Kim 

Đồng và Ngọc Nữ. Trên nguyên tắc thì đây là loại múa hình tượng; ngoài ra cũng 

sử dụng đến những kỹ thuật của hát xiếc và tạp kỹ, đòi hỏi luyện tập công phu, như 

trường hợp chồng người lên ba bốn tầng cao ngất. Những thế múa bằng tay cũng 

phải hợp theo những thế múa của chân. Kết cấu của loại múa Lục cúng trong cung 

đình cũng là cách kết cấu theo một bức tranh sinh động toàn cảnh, nhất là đoạn sau 

cùng của điệu múa, gồm 6 khúc hát liên tục nhau. Những bài hát trong Lục cúng là: 

Thanh nhạc, Long ngâm, Đăng đàn cung, Tỳ bà, Bình bán, Nhã nhạc. Múa Song 

quang là múa của hai nhân vật điển hình về thần thánh: một bên là Tề thiên đại 

thánh; còn bên kia là Hộ pháp. Tề Thiên Đại Thánh thường hóa trang theo hình con 

khỉ, đội mũ kim khôi, mặc áo giáp ba tầng; còn Hộ pháp thì mặc áo giáp, mũ triều 

thiên, cầm long đao. Cả hai vị thần này đều cùng múa vũ bộ, sau cùng thì đọc lên 

những câu kệ để trừ khử những loài yêu quái, theo ý nghĩa chính của điệu múa. 

Điệu múa này thường được thể hiện trong những lễ Sách phong: sách phong cung 

giai, sách phong hoàng tử, sách lập hoàng hậu, sách phong công chúa, lễ ngự cung, 

lễ Vạn thọ đại khánh, lễ tế Giao... Theo ý nghĩa thì Tam tinh là "ba ngôi sao": Phúc, 

Lộc, Thọ. Những vai trò múa được xoay theo vòng tròn, chuyển động luân phiên 

nhau và múa ca. Những động tác múa phải hợp với lời ca và vai trò thủ diễn. Múa 

Bát tiên hiến thọ là điệu múa của 8 vị tiên dâng lên những thứ trái cây hay những vị 

thuốc quý, để chúc cho nhà vua được trường sinh bất lão. Kết cấu của thể hát Bát 

tiên là múa đồng điệu, không phân chia ra từng bè riêng như những điệu múa khác. 

Múa Trình tường tập khánh là thể điệu theo điển tích "Tứ trụ thiên thần" vâng mệnh 

trời để chúc thọ cho dân giàu nước mạnh. Bốn vị này phân chia ra làm hai: hai vị 
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thần mặt đỏ, râu bạc; trong khi đó hai vị thần kia thì lại mặt trắng, râu đen. Tứ trụ 

thiên thần, tay phải cầm liễn cuộn tròn, múa bộ, rồi mỗi ông dâng câu liễn đang cầm 

lên, chúc thọ cho nhà vua. Đội hình múa trong thể loại này sắp theo hàng ngang, 

hàng chéo, hình vuông, kết hợp với những đoạn múa liên kết các đội hình. Loại múa 

này cũng theo thể múa đồng điệu với nhau. Múa Vũ phiến tức là múa quạt. Vũ 

phiến dùng để múa trong những tiệc cưới, chúc vợ chồng hòa hợp. Những vũ nữ 

vừa múa vừa hát. Đây là điệu múa đông người nữ (thông thường là 10 người). 

Những vũ công vừa múa, vừa hát. Mỗi người cầm một chiếc quạt. Khúc hát thường 

là Phượng cầu kỳ hoàng hay khúc Lộng ngọc. Điệu múa được thể hiện bằng những 

động tác về quạt: cuộn quạt, xòe quạt, chuyển quạt, tung và chụp quạt, nghiêng lườn 

hai tay qua đầu với một tay quạt xòe. Đây là một trong những điệu múa có đông vũ 

sinh và khó nhất. Múa hoa mã đăng có đến 48 vũ công (thông thường là nam) cưỡi 

48 con ngựa đã được huấn luyện kỹ càng. Vũ sinh nai nịt theo hình chữ thập, hai 

bên vai đeo hai cái đèn giấy vẽ hoa. Những vũ sinh vừa múa, vừa hát. Nhưng về 

sau, vì dùng ngựa khó khăn trong tập luyện, cho nên dùng ngựa giả; vũ sinh tay cầm 

đầu ngựa giả, một tay cầm đuôi giả, đi lại chuyển vần theo điệu múa. Múa Tứ linh 

là bốn con vật được xem là linh thiêng: long, lân, quy, phụng. Đây là điệu múa dùng 

hình tượng những con vật, và khi múa thì không có lời hát đi kèm theo. Múa Nữ 

tướng là điệu múa mô phỏng cảnh Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Điệu múa này thường 

gồm có 10 nữ vũ sinh được phân chia ra làm thành hai tốp: một tốp là Hai Bà 

Trưng; tốp kia là những quân sĩ dưới quyền điều động của hai bà.  

Những động tác múa trong thể điệu này thường là: dùng hai tay kiếm, vận 

dụng theo những động tác xuất trận: chém, đỡ, đâm, gạt, loan kiếm, múa kiếm xoay 

tròn, cầm kiếm đuổi quân địch... Đội hình chính theo hàng ngang; vòng cung 4 đội 

ở 4 góc. Đội chính là Hai Bà Trưng thì đứng giữa. Điệu múa này dựa theo lối vũ 

của Trung Hoa được Việt hóa.  

Âm nhạc, ca múa chiếm vị trí khá quan trọng trong cuộc lễ. Mỗi bản nhạc 

đều có lời (bằng chữ Hán), do các ca sinh hát, gọi là nhạc chương. Mỗi cuộc lễ đều 

có nhạc chương khác nhau. Chẳng hạn, lễ Đại khánh (như lễ nguyên đán và ban 

sóc), khi vua ngự điện lên ngai ngồi, đều tấu bài Lý bình; trăm quan xếp hàng, tấu 

bài Túc bình; trăm quan làm lễ mừng, tấu bài Khánh bình; trăm quan làm lễ tạ ơn, 

tấu bài Di bình; khi vua về cung, tấu bài Hòa bình. Lễ tế Giao, khi nghênh thần, tấu 

bài Tiến thành; dâng rượu tuần đầu, tấu bài Di bình; khi vua về cung, tấu bài Hòa 

bình; khi nghênh thần, tấu bài An thành; dâng ngọc lụa, tấu bài Triệu thành; dâng 
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mâm thịt, tấu bài Tiến thành; dâng rượu tuần, tấu bài Mỹ thành; dâng rượu lần 2, tấu 

bài Thụy thành; dâng rượu lần cuối, tấu bài Triệu thành; triệt soạn cỗ hoa quả, tấu 

bài Doãn thành; khi tống thần, tấu bài Hy thành; đốt chúc văn, tấu bài Hựu thành. 

Số lượng nhạc khúc khá phong phú: lễ Thượng thọ 6 bài, lễ tế Giao 10 bài, tế Triệu 

miếu 9 bài, tế Thái miếu 9 bài, tế Hưng miếu 9 bài, tế Thế miếu 10 bài, tế Xã tắc 7 

bài, tế miếu Lịch đại đế vương 6 bài, tế Văn miếu 6 bài… Qua các đời từ vua Gia 

Long đến vua Bảo Đại các hình thức này có những thay đổi và bổ sung. 

4.1.5. Lễ hội cung đình Nguyễn thể hiện tính nhân văn sâu sắc  

Đây là một trong những giá trị văn hóa đáng trân trọng của lễ hội cung đình 

Huế. Triều Nguyễn tổ chức lễ hội không chỉ vì mục đích suy tôn vương quyền, đề 

cao dòng họ và thỏa mãn nhu cầu tâm linh của các bậc đế vương. Nhiều lễ hội do 

triều Nguyễn tổ chức như tế Giao, tế Xã Tắc, lễ cày ruộng Tịch điền… là để cầu cho 

quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, mùa màng tốt tươi… Những lễ hội này được 

tổ chức hàng năm mà người chủ lễ chính là nhà vua. Điều này thể hiện rằng các vua 

triều Nguyễn coi việc cầu mong mưa thuận gió hòa, đất nước thái bình, người dân 

an lạc là trách nhiệm của họ. Ngoài ra, vua cũng cử các vị đại thần khâm mạng thay 

mặt vua tiến hành các lễ Đảo vũ (mỗi khi có hạn hán hay mưa dầm), lễ tế miếu 

Phong bá, lễ tế miếu Vũ sư… để cầu khấn và tạ ơn các vị thần mưa, thần gió. Tính 

nhân văn trong các lễ hội cung đình Huế còn được thể hiện trong việc triều đình lập 

miếu thờ và tổ chức tế tự các vị đế vương của các triều đại trước (miếu Lịch đại đế 

vương, miếu Lê Thánh Tông)… thể hiện sự trọng thị và biết ơn đối với các triều đại 

trước. Sự trọng thị này không chỉ đối với các vị vua chúa Việt Nam mà còn đối với 

các vị quốc vương Chiêm Thành và Chân Lạp thông qua việc lập đền miếu và duy 

trì tế lễ các vị này. Triều Nguyễn lập Văn Miếu và Võ Miếu để tôn vinh văn trị, võ 

công; lập các miếu thờ công thần và tổ chức tế lễ ở các nơi này để tôn vinh những 

người có công với đất nước, với triều đại. Không những thế, các lễ tế mộ hoang, lễ 

tế đàn Âm Hồn… mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự đồng cảm, cảm thông, 

thương xót đối với đồng loại bất hạnh. Trong khi đó, các lễ triều hội như Nguyên 

đán, Đoan dương lại thể hiện sự tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân 

tộc; lễ Truyền lô thể hiện việc tôn vinh người tài và tuyển chọn người tài ra giúp 

nước… Tất cả những nét tích cực ấy là phần cốt lõi tạo nên những giá trị nhân văn 

trong lễ hội cung đình thời Nguyễn. Loại trừ những phần hạn chế do thời đại và hệ 

tư tưởng phong kiến, lễ hội cung đình Huế chứa đựng những giá trị văn hóa tích cực 

và giàu tính nhân văn.  
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4.2. Giá trị và vấn đề bảo tồn lễ hội cung đình triều Nguyễn hiện nay 

4.2.1. Giá trị của lễ hội cung đình triều Nguyễn 

Lễ hội cung đình gắn liền với văn hóa cung đình của các triều đại phong kiến 

mà đỉnh cao và sự phong phú là lễ tết Nguyên đán, lễ Đổi gác, lễ Thượng nêu, lễ 

Phất thức… và các lễ tế Giao, tế Xã Tắc, Truyền lô, lễ tế Âm hồn, lễ tế Miếu Lịch 

đại đế vương, lễ hội Hòn chén, lễ tế ở Triệu miếu, Thế miếu, Hưng miếu, lễ tế ở 

lăng tẩm các vua, chúa triều Nguyễn, lễ tế ở các đền miếu, lễ tế Miếu Đô thần 

hoàng… Lễ hội truyền thống còn lưu giữ nhiều sinh hoạt văn hóa văn nghệ đặc sắc. 

Lễ hội ở cung đình bao giờ kèm theo âm nhạc và múa vũ khúc nó đóng vai trò như 

một câu chuyện cổ tích, mỗi động tác của người nghệ sỹ cùng với âm nhạc trên các 

môi trường diễn xướng là một tuyệt tác nghệ thuật như chính tạo hóa đã ban cho 

vùng đất này nét dung nhan dù cổ kính vì thời gian, nhưng vẫn kiêu sa lộng lẫy 

không thể lẫn vào đâu được. Nghệ thuật múa được sử dụng trong các lễ hội cung 

đình là nhằm mục đích tôn vinh các di sản, tôn vinh những giá trị nghệ thuật của 

tiền nhân. Đặc biệt, chính những động tác múa của người nghệ sỹ là một trong 

những cầu nối nhằm chuyển tải nội dung của từng vở diễn, từng lễ hội đến với khán 

giả. Bởi vì, cũng giống như các địa phương khác, lễ hội cung đình cũng là sự kiện 

văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng. "Lễ" là hệ thống những hành vi, động 

tác nhằm biểu hiện sự tôn kính của con người với thần linh, phản ánh những ước 

mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng 

thực hiện. "Hội" là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng, xuất phát 

từ nhu cầu cuộc sống. Chính vì vậy, so với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật 

múa trong các lễ hội ở cố đô Huế luôn khẳng định một nét đẹp của nghệ thuật tạo 

hình, hướng con người đến với những giá trị chân - thiện - mỹ. Qua hoạt động lễ hội 

phản ánh tình cảm, hiện tượng của cuộc sống. Nguồn gốc của lễ hội chính là những 

hành động của con người trong đời sống, trong quá trình lao động cộng với sự quan 

sát thiên nhiên. Lễ hội, cũng như bất cứ một hiện tượng văn hóa, xã hội, đều chịu sự 

tác động bối cảnh kinh tế - xã hội đương thời và nó cũng phải tự thích ứng biến đổi 

theo. Tuy nhiên, với loại hình lễ hội cung đình thì năm đặc trưng nêu trên là thuộc 

về bản chất, là yếu tố bất biến, là hằng số, chỉ có những biểu hiện của năm đặc tính 

trên là có thể biến đổi, là khả biến để phù hợp với từng bối cảnh xã hội. Khẳng định 

điều này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với việc phục hồi, bảo tồn và phát huy 

lễ hội trong xã hội hiện nay. Việc phục dựng, làm mất đi các đặc trưng trên của lễ 

hội cổ truyền thực chất là làm biến dạng và phá hoại các lễ hội đó. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
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Khi nước ta cũng như ở nhiều nước khác đã bước vào công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nhưng lễ hội cung đình vẫn tồn tại và có xu hướng phát triển. Phải chăng lễ 

hội cung đình vẫn thu hút và lôi cuốn con người xã hội hiện đại? Nói cách khác, lễ 

hội cung đình vẫn đáp ứng nhu cầu của con người không chỉ trong xã hội phong 

kiến mà cả xã hội hiện đại, có được điều đó là do lễ hội cung đình hội tụ các giá trị sau: 

Giá trị cấu kết và biểu dương sức mạnh cộng đồng 

Lễ hội nào cũng thuộc về một cộng đồng người nhất định, có thể là cộng 

đồng làng xã (hội làng), cộng đồng nghề nghiệp (hội nghề), cộng đồng tôn giáo (hội 

chùa, hội nhà thờ), cộng đồng dân tộc (hội Đền Hùng) đến cộng đồng nhỏ hẹp hơn, 

như gia tộc, dòng họ... chính lễ hội là dịp biểu dương sức mạnh của cộng đồng và là 

chất kết dính tạo nên sự cố kết cộng đồng. Lễ hội cung đình (lễ tết Nguyên đán, lễ 

Du xuân, lễ Thướng niêu, lễ tế các miếu, lễ hội điện Hòn Chén, lễ tế miếu Đô thành 

hoàng, lễ miếu Tiên y..) là cộng đồng dân tộc nhỏ hẹp hơn nhưng mang tính uy 

nghi, trang trọng hơn. Mỗi cộng đồng hình thành và tồn tại trên cơ sở của những 

nền tảng gắn kết, như gắn kết trên vị trí một lãnh thổ, gắn kết về sở hữu tài nguyên 

và lợi ích kinh tế, gắn kết bởi số mệnh chịu sự chi phối của một lực lượng siêu 

nhiên nào đó (cộng mệnh), gắn kết bởi nhu cầu sự đồng cảm trong các hoạt động 

sáng tạo và hưởng thụ văn hóa… Lễ hội là môi trường góp phần quan trọng tạo nên 

niềm cộng mệnh và cộng cảm của sức mạnh cộng đồng. 

Giá trị hướng về cội nguồn 

Tất cả mọi lễ hội cung đình cũng đều hướng về nguồn. Đó là nguồn cội tự 

nhiên mà con người vốn từ đó sinh ra và nay vẫn là một bộ phận hữu cơ; nguồn cội 

cộng đồng như dân tộc, đất nước, xóm làng, tổ tiên, nguồn cội văn hóa... Hơn thế 

nữa, hướng về nguồn đã trở thành tâm thức của con người Việt Nam - “uống nước 

nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Chính vì thế, lễ hội cung đình tôn vinh 

dòng họ và đề cao tục thờ cúng tổ tiên. 

Ngày nay, trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật, tin học hóa, toàn cầu 

hóa, con người bừng tỉnh về tình trạng tách rời giữa bản thân mình với tự nhiên, 

môi trường, với lịch sử xa xưa, với truyền thống văn hóa độc đáo đang bị mai một. 

Chính trong môi trường tự nhiên và xã hội như vậy, hơn bao giờ hết con người càng 

có nhu cầu hướng về, tìm lại nguồn cội tự nhiên của mình, hòa mình vào môi 

trường thiên nhiên; trở về, tìm lại và khẳng định nguồn gốc cộng đồng và bản sắc 

văn hóa của mình trong cái chung của văn hóa nhân loại. Chính nền văn hóa truyền 

thống, trong đó có lễ hội cung đình là một biểu tượng, có thể đáp ứng nhu cầu bức 
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xúc ấy. Đó cũng chính là tính nhân bản bền vững và sâu sắc của lễ hội cung đình có 

thể đáp ứng nhu cầu của con người ở mọi thời đại. 

Giá trị cân bằng đời sống tâm linh 

Bên cạnh đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tư tưởng còn hiện hữu đời 

sống tâm linh. Đó là đời sống của con người hướng về cái cao cả thiêng liêng - chân 

thiện mỹ - cái mà con người ngưỡng mộ, ước vọng, tôn thờ, trong đó có niềm tin 

tôn giáo tín ngưỡng. Như vậy, tôn giáo tín ngưỡng thuộc về đời sống tâm linh, tuy 

nhiên không phải tất cả đời sống tâm linh là tôn giáo tín ngưỡng. Chính tôn giáo tín 

ngưỡng, các nghi lễ, lễ hội góp phần làm thỏa mãn nhu cầu về đời sống tâm linh của 

con người, đó là “cuộc đời thứ hai”, đó là trạng thái “thăng hoa” từ đời sống trần 

tục, hiện hữu. Xã hội hiện đại với nhịp sống công nghiệp, các hoạt động của con 

người dường như được “chương trình hóa” theo nhịp hoạt động của máy móc, căng 

thẳng và đơn điệu, ồn ào, chật chội nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Một đời sống như 

vậy tuy có đầy đủ về vật chất nhưng vẫn khô cứng về đời sống tinh thần và tâm 

linh, một đời sống chỉ có dồn nén, “trật tự” mà thiếu sự cởi mở, xô bồ, “tháo 

khoán”... Tất cả những điều đó hạn chế khả năng hòa đồng của con người, làm thui 

chột những khả năng sáng tạo văn hóa mang tính đại chúng. Một đời sống như vậy 

không có “thời điểm mạnh”, “cuộc sống thứ hai”, không có sự “bùng cháy” và 

“thăng hoa”. Trở về với lễ hội cổ truyền con người hiện đại dường như được tắm 

mình trong dòng nước mát đầu nguồn của văn hóa dân tộc, tận hưởng những giây 

phút thiêng liêng, ngưỡng vọng những biểu tượng siêu việt cao cả - chân thiện mỹ, 

được sống những giờ phút giao cảm hồ hởi đầy tinh thần cộng đồng, con người có 

thể phô bày tất cả những tinh túy đẹp đẽ nhất của bản thân qua các cuộc thi tài, qua 

các hình thức trình diễn nghệ thuật, cách thức ăn mặc lộng lẫy, đẹp đẽ khác hẳn 

ngày thường... Tất cả đó là trạng thái “thăng hoa” từ đời sống hiện thực, vượt lên 

trên đời sống hiện thực. Nói cách khác, lễ hội đã thuộc về phạm trù cái thiêng liêng 

của đời sống tâm linh, đối lập và cân bằng với cái trần tục của đời sống hiện thực. 

Giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hóa 

Lễ hội là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng - văn hóa cộng đồng của nhân 

dân ở nông thôn cũng như ở đô thị. Trong các lễ hội đó, nhân dân tự đứng ra tổ 

chức, chi phí, sáng tạo và tái hiện các sinh hoạt văn hóa cộng đồng và hưởng thụ 

các giá trị văn hóa và tâm linh, do vậy, lễ hội bao giờ cũng thấm đượm tinh thần dân 

chủ và nhân bản sâu sắc. Đặc biệt trong “thời điểm mạnh” của lễ hội, khi mà tất cả 

mọi người chan hòa trong không khí thiêng liêng, hứng khởi thì các cách biệt xã hội 
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giữa cá nhân ngày thường dường như được xóa nhòa, con người cùng sáng tạo và 

hưởng thụ những giá trị văn hóa của mình. 

Điều này có phần nào đối lập với đời sống thường nhật của những xã hội 

phát triển, khi mà phân công lao động xã hội đã được chuyên môn hóa, nhu cầu 

sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của con người đã phần nào tách biệt. 

Đấy là chưa kể trong xã hội nhất định, một lớp người có đặc quyền và tham 

vọng “cướp đoạt” các sáng tạo văn hóa cộng đồng để phục vụ cho lợi ích riêng của 

mình. Đến như nhu cầu giao tiếp với thần linh của con người cũng tập trung vào 

một lớp người có “khả năng đặc biệt”. Như vậy, con người, đứng từ góc độ quảng 

đại quần chúng, không còn thực sự là chủ thể của quá trình sáng tạo và hưởng thụ 

các giá trị văn hóa một cách bình đẳng nữa. Xu hướng đó phần nào xói mòn tinh 

thần nhân bản của văn hóa, làm tha hóa chính bản thân con người. Do vậy, con 

người trong xã hội hiện đại, cùng với xu hướng dân chủ hóa về kinh tế, xã hội thì 

cũng diễn ra quá trình dân chủ hóa về văn hóa. Chính nền văn hóa truyền thống, 

trong đó có lễ hội cổ truyền cung đình là môi trường tiềm ẩn những nhân tố dân chủ 

trong sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa ấy. 

Giá trị bảo tồn và trao truyền văn hóa 

Lễ hội không chỉ là tấm gương phản chiếu nền văn hóa dân tộc, mà còn là 

môi trường bảo tồn, làm giàu và phát huy nền văn hóa dân tộc ấy. 

Cuộc sống của con người Việt Nam không phải lúc nào cũng là ngày hội, mà 

trong chu kỳ một năm, với bao ngày tháng nhọc nhằn, vất vả, lo âu, để rồi “xuân thu 

nhị kỳ”, “tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”, cuộc sống cố đô vang dậy tiếng 

trống chiêng, người người tụ hội về cố đô mở hội. Nơi đó, con người hóa thân thành 

văn hóa, văn hóa làm biến đổi con người, một “bảo tàng sống” về văn hóa dân tộc 

được hồi sinh, sáng tạo và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. NCS đã nhiều 

lần tự hỏi, không có nghi lễ và các điệu múa Bát dật, Lục cúng, Tam tinh chúc thọ, 

Trình tường tập khánh, Tứ linh, Nữ tướng xuất quân, Vũ phiến, Hoa đăng...; các trò 

chơi cung đình, trò đầu hồ... ra đời và duy trì trong lòng dân tộc suốt những năm 

qua thì văn hóa dân tộc sẽ đi đâu, về đâu, sẽ còn mất ra sao? 

Điều này càng cực kỳ quan trọng trong điều kiện xã hội công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay, khi mà sự nghiệp bảo tồn, làm giàu và phát 

huy văn hóa truyền thống dân tộc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, thì lễ hội cung 

đình lại gánh một phần trách nhiệm là nơi bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc. 
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4.2.2. Vấn đề bảo tồn lễ hội cung đình triều Nguyễn 

4.2.2.1. Quan điểm bảo tồn lễ hội cung đình Nguyễn trong đời sống hiện nay  

Khái niệm di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO sử dụng trong Công 

ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: là các tập quán, các hình thức thể 

hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác 

và các không gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng và các nhóm và trong 

một số trường hợp là cá nhân công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Được 

chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật thể được cộng 

đồng, các nhóm không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường và mối quan hệ 

qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành trong họ 

ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự tôn trọng đối với sự đa dạng 

văn hóa và tính sáng tạo của con người. 

Xác định thế nào là di sản văn hóa phi vật thể, điều 4 của Luật Di sản văn 

hóa ghi rõ: “Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền 

miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm 

tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, 

diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền 

thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền 

thống dân tộc và những tri thức dân gian khác” [36; tr.7].  

- Các quan điểm bảo tồn Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở Việt Nam 

"Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự 

nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta" [37; tr.31]. Trong các loại hình di 

sản văn hóa ở Việt Nam, có những giá trị di sản mang tầm vóc thế giới, được vinh 

danh gồm: 02 di sản thiên nhiên thế giới; 11 di sản văn hóa phi vật thể; 05 di sản 

văn hóa; 01 di sản hổn hợp (Văn hóa và Thiên nhiên); 06 di sản tư liệu.  

Nhìn chung, hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới có ba quan điểm 

phổ biến về bảo tồn di sản và tương ứng với nó là ba mô hình bảo tồn di sản: 

Thứ nhất: Bảo tồn nguyên trạng 

Đây là quan điểm dựa trên quan điểm bảo tồn văn hóa vật thể của các nhà 

bảo tàng học. Quan điểm này cho rằng, các sản phẩm của quá khứ cần được bảo tồn 

nguyên dạng như nó vốn có.  
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Đối với lễ hội truyền thống - một loại hình văn hóa phi vật thể - thì việc xác 

định đâu là các yếu tố nguyên gốc sẽ gặp phải những khó khăn. Một mặt, những 

thay đổi lịch sử tác động đến sự biến đổi về chức năng của các lễ hội dẫn đến biến 

đổi cấu trúc lễ hội, mặt khác, bất cứ một lễ hội nào cũng tự tích hợp những yếu tố 

văn hóa của thời đại hoặc ngoại lai để thích nghi với từng thời đại.  

Thứ hai: Bảo tồn trên cơ sở kế thừa  

Quan điểm này thừa nhận sự biến đổi của di sản, nhưng lại cực đoan: Quan 

điểm này cho rằng mỗi di sản văn hóa có nhiệm vụ lịch sử ở những không gian và 

thời gian cụ thể, những mặt tích cực của chúng phải được phát huy cho phù hợp với 

nhu cầu thời đại, ngược lại những mặt tiêu cực phải bị loại bỏ. 

Di sản, nhất là di sản văn hóa phi vật thể luôn là một thực thể hữu cơ không 

thể chia cắt thành những yếu tố tích cực/tiêu cực; tiến bộ/lạc hậu; tốt/xấu... Vì thế 

khi chúng bị chia cắt một cách siêu hình thì lập tức bị biến dạng và tiêu vong. Thực 

tiễn ở Việt Nam đã cho thấy, với quan điểm bảo tồn này nhiều lễ hội chỉ còn lại 

phần "hội", nhiều hình thái văn hóa gắn với tín ngưỡng cổ xưa, nhiều diễn xướng 

dân gian có giá trị bị coi là dị đoan và bị cấm thực hành. Rõ ràng bảo tồn di sản theo 

quan điểm này sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu là nhiều hình thái văn hóa cổ truyền 

mà dưới con mắt của người đương thời là không phù hợp sẽ bị gỡ bỏ và di sản sẽ 

không còn toàn vẹn nữa.  

Thứ ba: Bảo tồn - phát triển  

Đây là quan điểm hiện nay đang chiếm vị trí chủ đạo trong giới học thuật 

cũng như giới quản lý văn hóa ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Quan điểm này 

không bận tâm với việc tranh cãi nên bảo tồn y nguyên như thế nào, nên kế thừa cái 

gì từ quá khứ mà đặt trọng tâm vào việc làm thế nào để di sản sống và phát huy 

được tác dụng trong đời sống đương đại. 

Hạt nhân của quan điểm lý thuyết này là khái niệm "tính xác thực" (hay “tính 

chân thực”) của di sản (Authenticity of Heritage): Nếu như các quan điểm truyền 

thống cho rằng độ chân thực là cốt lõi của di sản thì ngày nay người ta lại đánh giá 

thấp vai trò của tính chân thực này: Chân thực hay không, không phải là một giá trị 

khách quan mà nó được đo bằng trải nghiệm.  

Một trong những ví dụ tiêu biểu minh họa cho tính chân thực của di sản 

không quan trọng đối với việc quản lý, khai thác, và phát huy di sản là trường hợp 

bảo tàng dành cho thám tử Sherlock Holmes ở phố Baker, London và khu rừng ở 

Nottingham của Robin Hood. Hoặc tương tự như vậy ở Trung Hoa người ta xây 
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dựng những "Vườn đào kết nghĩa" của 3 anh em Lưu - Quan - Trương trong truyện 

Tam quốc diễn nghĩa mà không phụ thuộc vào việc sự thực vườn đào ấy có thực 

hay không, ở đâu trong lịch sử… 

Với mô hình lý thuyết này, một lễ hội truyền thống có thể được tổ chức như 

cách người ta tổ chức một sự kiện, nghĩa là lễ hội ấy: 

- Đa mục đích, đa chức năng (không chỉ phục vụ nhu cầu tâm linh của cộng 

đồng, mà còn phục vụ du lịch, hoặc không chỉ là biểu tượng văn hóa của một cộng 

đồng nhỏ mà còn có thể trở thành biểu tượng văn hóa của một cộng đồng lớn hơn. 

- Tính chân thực của lễ hội truyền thống hay lễ hội cung đình cũng chỉ mang 

tính tương đối: Lễ cày ruộng Tịch điền đã được phục dựng mà không nhất thiết phụ 

thuộc 100% vào những cứ liệu trong sách sử (vốn chỉ có vài dòng), hoặc quá phụ 

thuộc vào việc mảnh ruộng Kim - Ngân thực sự ở vị trí nào ở Đọi Sơn, hoặc vào 

thời Tiền Lê triều phục như thế nào là đúng... Điều quan trọng là cộng đồng chấp 

nhận và tự hào về những gì đã được phục dựng như là một truyền thống của họ. 

- Có thể dựng thêm những trình diễn hay còn gọi là sân khấu hóa (theo 

phong cách dân gian hay hiện đại đều được) để tái dựng lại huyền tích của các vị 

thánh mà lễ hội truyền thống tôn vinh.  

- Có thể sử dụng những yếu tố đương đại, thậm chí có thể đưa thêm vào cơ 

cấu chung của lễ hội những yếu tố văn hóa đương đại nhằm tăng tính hấp dẫn của lễ 

hội.  

- Cần sử dụng các tri thức và kỹ năng truyền thông để tiếp thị, quảng bá và 

khuếch trương thương hiệu của di sản. 

Đó là những quan điểm trọng tâm của công tác bảo tồn di sản. Dù ở quan 

điểm này hay quan điểm khác, dù mang những mặt mạnh, mặt yếu khác nhau theo 

cách dẫn luận của mỗi người, song tất cả đều hướng tới mục đích bảo tồn di sản văn 

hóa một cách có hiệu quả nhất. 

- Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong xu thế hội nhập quốc tế 

Toàn cầu hóa là quá trình tất yếu không thể chối bỏ, mà ngược lại, chúng ta 

phải chủ động hội nhập để tranh thủ tận dụng những cơ hội mà nó đưa lại nhằm đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nhưng các cơ hội dù là 

thuận lợi nhất vẫn có khả năng bị bỏ lỡ nếu chúng ta không có nguồn nội lực đủ 

mạnh, hoặc không đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao, cả về mặt thể 

chất lẫn tinh thần. Cũng có nghĩa là, chúng ta không nên quá ỷ lại vào nguồn tài 
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nguyên thiên nhiên sẵn có và nguồn lao động dồi dào nhưng giản đơn với giá công 

lao động thấp, không phù hợp với yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa về kinh tế và 

quốc tế hóa về văn hóa. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia chỉ có thể xây 

dựng nguồn nội lực đủ mạnh trên cơ sở một nền tảng tinh thần thật vững chắc, đó là 

bản sắc văn hóa dân tộc và tính thống nhất trong đa dạng văn hóa. Điều này càng 

khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của di sản văn hóa trong quá trình toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

 Xuất phát từ quan điểm phát triển bền vững, chúng ta thấy rõ, những yếu tố 

cần quan tâm là: tốc độ tăng trưởng kinh tế mà theo đó là mức độ cải thiện điều kiện 

sống, tiếp theo là yếu tố văn hóa mà cốt lõi là bản sắc văn hóa dân tộc và cuối cùng 

là yếu tố môi trường sinh thái - nhân văn. Phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống 

chỉ đáp ứng nhu cầu của con người về mặt sinh học, tạo cho họ thể chất tốt, nhưng 

con người ta để sống, lao động sáng tạo và cống hiến vẫn rất cần được giáo dục, đào 

tạo, nâng cao năng lực sáng tạo, sự phong phú, đa dạng trong đời sống tinh thần. 

Đây chính là những nhân tố quyết định nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như tạo ra bản lĩnh cho cả dân tộc 

bước vào hội nhập quốc tế mà không sợ bị hòa tan. Thực tế đã chỉ rõ, toàn cầu hóa 

không chỉ là cơ hội, mà kèm theo đó còn là những thách thức không nhỏ cần khắc 

phục.  

 Thứ nhất, tốc độ phát triển kinh tế quá nhanh có thể dẫn tới tình trạng phân 

cực giàu nghèo thái quá và kèm theo đó là những tiêu cực và tệ nạn xã hội. 

 Thứ hai, quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa và đô thị hóa nếu 

không được kiểm soát chặt chẽ, tất yếu sẽ gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường 

sống một cách nghiêm trọng mà hậu quả rất khó lường và muốn khắc phục phải tốn 

kém rất nhiều tiền của và công sức.  

 Thứ ba, trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta còn chịu những áp lực lớn từ bên 

ngoài. Đó là sự áp đặt có chủ đích lối sống phương Tây xa lạ với phong tục, tập 

quán của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Mặt khác xu thế “đua đòi”, tiếp thu thiếu 

chọn lọc những yếu tố văn hóa ngoại lai trong lớp trẻ hiện nay cũng là một thách 

thức không nhỏ.  

 Thứ tư, chúng ta còn phải cảnh giác trước những thách thức nội tại nảy sinh 

trong quá trình phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa giữa cộng đồng 54 tộc người ở 

Việt Nam. Do địa bàn cư trú đan xen nhau hoặc liền kề nhau, do kinh tế phát triển, 

giao thông mở rộng nên điều kiện giao lưu văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc 
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thuận lợi hơn, thường xuyên hơn. Đó là một xu hướng tiến bộ, nhưng nếu thiếu định 

hướng và không có sự điều tiết từ cấp vĩ mô cũng rất dễ đưa tới sự đồng hóa về văn 

hóa, hạn chế tính đa dạng văn hóa trong quốc gia dân tộc. 

Nghiêm trọng hơn, do có cơ chế thị trường, chạy theo lợi nhuận kinh tế thuần 

túy mà nhiều lễ hội văn hóa truyền thống ở đình, đền, chùa… có ảnh hưởng trong cả 

một vùng rộng lớn, đã bị thương mại hóa, biến chất bởi các hoạt động bói toán, 

“buôn thần, bán thánh”, hàng quán la liệt lấn át làm xấu cảnh quan di tích, thậm chí 

có nơi du khách không còn khả năng chọn những điểm nhìn hay vị trí thích hợp để 

chụp ảnh kỷ niệm. 

 Để hội nhập quốc tế mà không bị hòa tan, phát triển nhưng vẫn bảo vệ được 

bản sắc văn hóa dân tộc, cần phải có phương pháp tiếp cận tổng thể và toàn diện về 

vấn đề phát triển. Nhận thức đúng đắn vấn đề phát triển, chính là tiền đề cho việc xử 

lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. 

Sự kết hợp sức mạnh tổng hợp của các nhà quản lý, nhà khoa học, của doanh 

nhân (chủ yếu trong lĩnh vực du lịch) và từng thành viên cộng đồng làng xã có vai 

trò quyết định sự tồn vong của di sản văn hóa. Vì thế, nhà nước chỉ nên đóng vai trò 

định hướng và hướng dẫn. Việc nhận diện giá trị, lựa chọn các loại hình di sản cần 

được bảo vệ, phương pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thì nên trao lại 

cho chính các chủ thể văn hóa - những người đã sáng tạo và hiện đang sử dụng, khai 

thác và bảo vệ chúng. 

4.2.2.2. Quan điểm và định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế về bảo tồn và 

phát huy lễ hội cung đình triều Nguyễn 

So với các tỉnh thành trên cả nước, lễ hội truyền thống của Thừa Thiên Huế 

mang nét đặc trưng riêng và vô cùng phong phú. Đa phần các lễ hội truyền thống 

Việt Nam đều thuộc vào lễ hội dân gian. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, lễ hội truyền 

thống gồm hai phần: lễ hội cung đình và lễ hội dân gian. Nhắc đến lễ hội của Huế, 

người ta thường nghĩ đến lễ hội cung đình hơn là lễ hội dân gian bởi nó tồn tại song 

hành với những giá trị vật thể của triều đại quân chủ nhà Nguyễn hiện còn đến bây 

giờ.  

Căn cứ vào sự ghi chép từ sử liệu, TTBTDTCĐH, đơn vị chủ quản về bảo 

tồn và phát huy giá trị lễ hội cung đình triều Nguyễn đã thống kê dưới triều đại quân 

chủ nhà Nguyễn có khoảng 100 lễ hội cung đình lớn nhỏ. Những lễ hội cung đình 

triều Nguyễn được phục dựng như lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc, lễ Vinh quy bái tổ, lễ 

Tiến sĩ võ, lễ Đổi gác, lễ Thượng nêu,… được dư luận và các nhà chuyên môn đánh 
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giá rất cao. Có được điều này là nhờ các nhà nghiên cứu, các nhà phục dựng lễ hội 

đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt những nghi lễ về các lễ hội này đã được chính sử 

mô tả. Hơn nữa, không gian (vị trí) diễn xướng của các lễ hội hầu như vẫn còn 

nguyên vẹn, điều này cũng góp phần không nhỏ vào thành công của việc phục hồi lễ 

hội. 

Cùng với sự cáo chung của triều đại phong kiến nhà Nguyễn (cái nôi của các 

lễ hội cung đình triều Nguyễn) thì lễ hội cung đình cũng cùng chung số phận. Mặc 

dù mảnh đất sản sinh, nuôi dưỡng lễ hội cung đình không còn nhưng lễ hội cung 

đình triều Nguyễn là một kho tàng về giá trị văn hóa truyền thống quý báu không 

những của dân tộc mà còn của cả thế giới. Nhận thức đúng đắn về những giá trị lớn 

lao của lễ hội cung đình triều Nguyễn trong dòng chảy văn hóa của tỉnh nhà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã có những quan điểm và định hướng đúng đắn nhằm bảo tồn và 

phát huy lễ hội cung đình triều Nguyễn. 

Thứ nhất: Bảo tồn và phát huy lễ hội cung đình triều Nguyễn phải tuân thủ 

đúng yêu cầu của Luật di sản văn hóa, nghĩa là phải đảm bảo đúng nguyên tắc bảo 

lưu tối đa những giá trị nguyên gốc của di sản. 

Thứ hai: Việc phục dựng lại các lễ hội cung đình triều Nguyễn phải căn cứ 

vào nguồn sử liệu để làm sao đảm bảo tính chân xác tối đa, hạn chế tối đa yếu tố sân 

khấu hóa, chú trọng phần nghi lễ. 

Thứ ba: Mặc dầu chế độ phong kiến triều Nguyễn không còn nhưng không 

gian diễn xướng của các lễ hội cung đình triều Nguyễn hầu như vẫn còn nguyên vẹn 

nên tất cả các lễ hội cung đình triều Nguyễn phải được phục dựng và diễn ra đúng 

không gian ngày xưa nó tồn tại. 

Thứ tư: Việc bảo tồn và phát huy lễ hội cung đình triều Nguyễn chủ yếu gắn 

liền với các kỳ Festival Huế tạo thành một sản phẩm du lịch độc đáo. 

Thứ năm: Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế nói chung, lễ hội 

cung đình nói riêng phải tiến tới xã hội hóa. 

Đây cũng chính là quan điểm của những người trực tiếp làm công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội cung đình triều Nguyễn. 

4.2.3. Một số vấn đề cần quan tâm trong việc khai thác lễ hội cung đình 

triều Nguyễn ở Huế  

Đã có một thời, bảo tồn các di tích văn hóa được hiểu như là việc bảo vệ giữ 

gìn càng cẩn thận, càng chắc chắn các di tích càng tốt. Theo phương châm đó, nhiều 

nơi đã bảo tồn bằng cách “cất giấu” thật kỹ di tích, di sản hoặc cấm mọi người tiếp 
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cận, nhất là những công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị. Ngày nay, các nhà 

khoa học đã đưa ra khái niệm mới về bảo tồn di sản - gọi là “bảo tồn tích cực”, 

nghĩa là đưa di sản vào phục vụ cuộc sống. Các di sản văn hóa phải được bảo vệ, 

tôn tạo và tổ chức giới thiệu rộng rãi cho công chúng biết, chiêm ngưỡng, nghiên 

cứu. Du lịch là một phương thức để đưa di sản đến với công chúng. Thông qua hoạt 

động du lịch, những di sản văn hóa vốn đang “khô cứng” hoặc đang bị “bảo tàng 

hóa” trở thành những di sản sống, được phục vụ, được cống hiến với sứ mạng nhân 

văn cao cả. 

Từ thực trạng của hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Huế nói chung, lễ hội 

cung đình nói riêng, để công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đạt 

được hiệu quả cao, chúng ta cần quan tâm tới một số vấn đề sau: 

- Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội cung đình phục vụ du lịch trước hết phải 

đảm bảo đúng yêu cầu của Luật di sản văn hóa, nghĩa là phải đảm bảo đúng nguyên 

tắc bảo lưu tối đa những giá trị nguyên gốc của di sản. Theo quan điểm của ngành 

du lịch nói chung và du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng, bảo tồn phải tuân thủ triệt 

để các quy định của quốc tế và trong nước, tránh tác động nhiều vào di tích và cố 

gắng duy trì, bảo quản nguyên trạng di sản như khi phát hiện là tốt nhất. Những di 

sản còn giữ được nhiều nét nguyên bản, thường có giá trị hấp dẫn nhiều hơn đối với 

du khách. Thực tế, trên thế giới cũng có nhiều trường hợp các di sản là những di 

tích đổ nát, nhưng vẫn hấp dẫn du khách như đền thờ Acropol ở Hy Lạp, hoặc đấu 

trường Colixey ở La Mã. Trong triều đại phong kiến nhà Nguyễn, phần “lễ” của lễ 

hội cung đình thường được chú trọng hơn, bởi lẽ nó mang tính điển chế và tính uy 

nghi của vương quyền, còn phần “hội” kém phần quan trọng. Ngày nay, nếu như 

phục dựng lại lễ hội cung đình để bảo tồn thì chúng ta cũng phải chú trọng đến phần 

“lễ” sao cho chân xác nhất. Đây là một vấn đề khó đặt ra đối với những người phục 

dựng lễ hội vì chúng ta đang tiến tới xã hội hóa lễ hội. Thật ra xung quanh vấn đề 

này có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau, song với quan điểm của những người bảo 

tồn phục hồi và phát huy lễ hội cung đình triều Nguyễn, tùy vào tính chất từng lễ 

hội chúng tôi xem trọng vấn đề phục hồi tính nguyên gốc của phần lễ. Ví như việc 

phục dựng lễ tế Giao và lễ tế Xã Tắc. Đây là 2 nghi lễ cung đình cực kỳ quan trọng 

dưới triều đại quân chủ nhà Nguyễn, nó không những mang tính chất vùng miền mà 

mang tính quốc gia. Bởi lẽ, 2 nghi lễ này đều được người đứng đầu đất nước (vua) 

đứng ra làm chủ tế, mang đậm tính tâm linh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận 

gió hòa, mùa màng bội thu đem lại cuộc sống ấm no bình an cho muôn dân. Chính 
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vì vậy, khi phục dựng 2 lễ tế này những người thực hiện tuân thủ tối đa tính điển lễ 

điển chế của lễ, nghĩa là tính trang nghiêm và nghi lễ cúng tế được đẩy lên hàng 

đầu. Vị chủ tế là người có chức sắc của tỉnh, những người tham gia buổi lễ tế phải 

nghiêm trang trong trang phục áo dài khăn đóng truyền thống mới được lên đàn. 

Sau khi lễ tế kết thúc, dân chúng mới được lên đàn dâng hương cầu nguyện. Còn 

việc phục dựng lễ Truyền lô - Vinh quy bái tổ (2006) và lễ Tiến sĩ Võ (2008) lại 

được tiến hành song song cả phần lễ và phần hội. Bởi vì vốn dĩ dưới triều đại nhà 

Nguyễn 2 lễ hội này mang tính chất vui vẻ, náo nhiệt, không gian được mở rộng ra 

bên ngoài và có sự tham gia đông đảo của người dân. 

Để có thể thực hiện theo phương cách nêu trên, chúng ta cần bắt đầu từ việc 

bảo tồn các di sản văn hóa ngay chính trong đời sống cộng đồng. Một loại hình di 

sản văn hóa được xem là thành công trong việc lưu giữ, khi nó vẫn tồn tại sống 

động trong môi trường nơi nó sinh ra, tức là đưa di sản văn hóa trở lại với chủ thể 

văn hóa và tạo điều kiện tốt nhất để nó tồn tại. Cộng đồng chính là môi trường sản 

sinh ra các hiện tượng văn hóa phi vật thể và là nơi nuôi dưỡng, làm phong phú nó 

trong đời sống. 

- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng có nghĩa là bảo vệ người kế 

thừa di sản văn hóa - những nghệ nhân dân gian. Thực tế đã chứng minh rằng, “chỉ 

cần những người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể vẫn còn sống thì những di sản 

văn hóa truyền thống sẽ không bị biến mất; chỉ cần những người kế thừa di sản văn 

hóa phi vật thể vẫn còn tràn đầy sức sống thì di sản văn hóa phi vật thể sẽ không 

ngừng được sáng tạo trong quá trình trao truyền và kế thừa; chỉ cần người kế thừa 

di sản văn hóa phi vật thể vẫn thu nhận đồ đệ để truyền nghề, thì di sản văn hóa phi 

vật thể có người kế thừa, kéo dài mãi mãi” [5]. Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa 

nhất thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người dân và phải gắn với lợi ích của họ. 

Cộng đồng - chủ thể văn hóa, là người đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn 

một cách bền vững di sản văn hóa. Người dân, với vai trò là chủ thể sáng tạo và 

hưởng thụ văn hóa, có đủ năng lực và thẩm quyền để đánh giá các giá trị của di sản 

văn hóa, quyết định lựa chọn các hiện tượng văn hóa nào là cần thiết để bảo tồn. 

Thực tế là, mọi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa chỉ có thể mang lại hiệu quả và 

thành công khi có sự tham gia tự nguyện của người dân, thu hút và huy động tối đa 

mọi nguồn lực của chủ thể văn hóa.  

- Bảo tồn phát huy lễ hội cung đình phải nhằm mục đích giới thiệu di sản đến 

với công chúng. Do vậy cần chuẩn bị tốt nội dung giới thiệu về lễ hội cung đình nói 
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chung và từng lễ hội cụ thể nói riêng. Đây cũng là yêu cầu của phục vụ phát triển du 

lịch. Trong quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản - văn hóa đến năm 

2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cũng đã nêu rõ: “Ưu tiên cho công tác tư 

liệu hóa qua việc xây dựng hồ sơ khoa học, phim, ảnh tư liệu hoặc hình thức ghi 

nhận sự kiện bằng bia, đài kỷ niệm”. Nội dung giới thiệu cho du khách không cần 

thiết phải thật sự chi tiết, nhưng phải đầy đủ và chọn lọc. Ngoài ra, cũng có thể sử 

dụng những hình thức giới thiệu đa dạng khác. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nội dung 

giới thiệu về giá trị của các lễ hội cung đình cho khách du lịch hiện vẫn còn nhiều 

khó khăn. Có nhiều bảng giới thiệu, thay vì diễn giải, phân tích, lại nặng về phần ca 

ngợi. Những bảng giới thiệu như thế thường không đem lại sự hài lòng cho du 

khách. Những thông tin này phải thực sự được chọn lọc và cần thiết để du khách có 

thể nhận thức được giá trị của di sản. Điều đó giúp nâng cao được ý thức bảo vệ di 

sản đối với du khách và cộng đồng.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác của người dân 

trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa lễ hội cung đình. Chúng ta nhận thức 

rằng, sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói chung, lễ hội cung đình nói 

riêng chỉ có thể được đẩy mạnh và đạt hiệu quả khi người dân tự giác tham gia. Do 

đó, việc giáo dục để nâng cao ý thức tự giác của người dân đặc biệt là trong giới học 

sinh sinh viên, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản văn hóa của cộng đồng 

mình là công việc có ý nghĩa quan trọng, để hướng người dân chủ động tìm tòi, sưu 

tầm và bảo tồn các loại hình di sản văn hóa. Ngoài ra, cần phải làm rõ và gắn lợi ích 

của người dân khi tham gia các hoạt động bảo tồn. Ví dụ: trong việc tái hiện lại lễ tế 

Giao, lễ tế Xã Tắc và lễ Tiến sĩ võ trong Festival Huế năm 2008, TTBTDTCĐH - 

đơn vị chủ quản về các lễ hội này đã mời đại diện bô lão của một số địa phương 

tham gia vào lễ hội. Họ tham gia một cách tích cực, thành kính, trang nghiêm tạo 

nên thành công chung của lễ hội. Đây cũng là cách thức thu hút đông đảo người dân 

tham gia lưu giữ di sản văn hóa truyền thống của mình vì họ được xem như là chủ 

thể của lễ hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, việc vận động, tuyên 

truyền để nâng cao ý thức tự giác của người dân cần gắn với cuộc vận động xã hội 

hóa trong công tác bảo tồn. Chỉ khi người dân có ý thức trong việc bảo tồn di sản 

văn hóa thì mọi khó khăn đều có thể được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. 

Tuyên truyền, vận động cần phải được thực hiện đồng bộ, với nhiều phương thức 

khác nhau, tránh làm ồ ạt. Bên cạnh việc đa dạng hóa các chương trình tuyên 
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truyền, cần đưa vào nội dung chương trình những thông tin cụ thể, sát thực và gần 

gũi với đời sống, sinh hoạt của người dân, nhằm mang lại hiệu quả cao. 

Ngoài ra, bảo tồn các di sản văn hóa lễ hội còn đồng nghĩa với việc bảo vệ và 

tôn tạo môi trường tại các điểm diễn ra lễ hội. Bảo vệ môi trường khu vực di sản là 

yêu cầu đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch. Môi trường ở đây phải được 

hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nhân 

văn. Môi trường du lịch tự nhiên bao gồm: môi trường nước, môi trường không khí, 

môi trường đất, tình hình nước thải, chất thải rắn... Môi trường xã hội nhân văn 

trong khu di sản thể hiện qua tình hình quản lý khu di tích, tình hình trật tự an ninh 

khu vực... Một môi trường tự nhiên bị ô nhiễm, cũng như môi trường văn hóa xã hội 

thiếu lành mạnh, sẽ làm giảm đi tính hấp dẫn của các giá trị di sản đối với khách du 

lịch, và đương nhiên làm giảm tính hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy các 

giá trị di sản văn hóa. Do vậy, trong công tác bảo tồn các di sản, cũng cần thiết đánh 

giá tác động môi trường và có những giải pháp triệt để, nhằm bảo vệ và phát triển 

môi trường du lịch. 

Du khách đến thăm Huế, ngoài việc đi thăm viếng các di tích lịch sử - văn 

hóa, họ còn có nhu cầu tham quan, chiêm bái, tìm hiểu các lễ hội ở Huế, trong đó có 

lễ hội cung đình, bởi họ muốn khám phá những cái hay, cái độc đáo của văn hóa 

Huế. Cần lưu ý rằng, chỉ có Huế mới có thể tổ chức, phục hồi các lễ hội cung đình 

vì đây là di sản văn hóa chỉ có ở Huế. Và cũng lưu ý thêm rằng thuộc tính cung đình 

đã trở thành một thương hiệu độc đáo của văn hóa và du lịch Huế: cơm cung đình 

Huế, trà cung đình Huế, chè cung đình Huế, ca nhạc cung đình Huế, thuyền cung 

đình Huế, vườn cung đình Huế, đời sống cung đình Huế...  

Từ nhu cầu của du khách, cần thiết phải coi lễ hội cung đình Huế là một sản 

phẩm du lịch độc đáo, vừa để đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa phục vụ phát triển 

du lịch ở Huế. 

Như vậy, việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch là một 

việc làm cần thiết và cấp bách. Chính vì thế, việc phát triển du lịch cần tuân theo 

những nguyên tắc về bảo tồn di sản văn hóa bởi giá trị các di sản là vĩnh hằng. Việc 

nghiên cứu, khai thác các giá trị văn hóa, để tạo thành những sản phẩm du lịch mới, 

tại các khu vực có di sản, là cần thiết nhằm làm tăng thêm giá trị cho các di sản, đa 

dạng hóa các loại hình du lịch và có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng người dân 

trong khu vực. Huế được xem là một thành phố du lịch trọng điểm của cả nước, 

song thực tế, các sản phẩm du lịch của Huế còn quá nghèo nàn nhất là sản phẩm du 
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lịch giải trí tinh thần. Việc phục dựng thành công các lễ hội cung đình ngoài giá trị 

bảo tồn di sản lâu dài còn tạo ra được sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút và giữ chân 

được du khách. Đây là thế mạnh của Huế trong việc phát triển du lịch mà không 

thành phố, tỉnh thành nào của Việt Nam có được. 

Lễ hội cung đình tồn tại trong đời sống cộng đồng và chỉ có thể được bảo vệ, 

gìn giữ bởi cộng đồng. Bởi vậy, điều quan trọng là làm cho người dân ý thức được 

rằng biện pháp huy động sức dân chỉ có hiệu quả trên một nền tảng ý thức về giữ 

gìn di sản văn hóa. Nhân dân là chủ thể đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn 

một cách bền vững di sản văn hóa của chính họ. Họ có đủ năng lực và thẩm quyền 

để đánh giá các giá trị của di sản văn hóa, quyết định lựa chọn các hiện tượng văn 

hóa phi vật thể nào là cần thiết để bảo tồn. 

Thời gian gần đây, các ý kiến bàn về vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền 

thống được đề cập khá nhiều. Một số nhà khoa học và quản lý cho rằng cần bảo vệ 

tính nguyên gốc của di sản văn hóa, số khác lại cho rằng cần phải bảo tồn theo 

hướng phát triển. Nhiều ý kiến bàn về vai trò của cộng đồng, của chủ thể trong việc 

bảo tồn và phát huy di sản. Có ý kiến chống lại xu hướng sân khấu hóa di sản, yêu 

cầu bảo tồn di sản trong môi trường nguyên gốc của nó. Có một thực tế là di sản 

văn hóa phi vật thể rất phong phú, đa dạng, sự tồn tại và đời sống của từng di sản rất 

khác nhau, do vậy những nỗ lực để có một phương án duy nhất đúng trong việc bảo 

tồn di sản chỉ đem lại thất bại. Các di sản khác nhau sẽ phù hợp với những phương 

cách bảo tồn và phát triển khác nhau. Mặt khác, với mỗi di sản, cũng có thể có 

nhiều phương án bảo tồn đồng thời được áp dụng. Di sản thích nghi với càng nhiều 

hình thức sống, nhiều không gian khác nhau sẽ càng có sức sống mãnh liệt hơn 

trong bối cảnh ngày một biến đổi của xã hội đương đại. Chúng ta thường nhận thức 

rằng, dân chúng là những người sáng tạo, trao truyền và kế thừa mọi sáng tạo văn 

hóa phi vật thể, là chủ nhân chân chính của di sản quý giá này. Do đó, hoạt động 

bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nhất thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người 

dân và phải gắn với lợi ích của họ. Cộng đồng, chủ thể văn hóa, là người đóng vai 

trò quyết định trong việc bảo tồn một cách bền vững di sản văn hóa phi vật thể. 

Cộng đồng được quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn. Thực tế là mọi hoạt động 

bảo tồn di sản văn hóa chỉ có thể mang lại hiệu quả và thành công khi có sự tham 

gia tự nguyện của người dân, thu hút và huy động tối đa mọi nguồn lực của chủ thể 

văn hóa. Người dân Huế là chủ thể của di sản văn hóa Huế. Họ là người đã góp 

phần sáng tạo, thực hiện, gìn giữ và trao truyền nhiều giá trị văn hóa, trong đó có lễ 
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hội cung đình Huế. Mặc dù hiện nay chế độ phong kiến không còn nữa, lễ hội cung 

đình không còn được tổ chức như trước nhưng những lễ hội này vẫn còn lưu lại 

trong sử sách và trong tâm thức nhiều bộ phận dân chúng ở Huế. Việc tổ chức, tái 

hiện các lễ hội này cũng phần nào thỏa mãn nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của một 

bộ phận dân chúng ở Huế. 

Lễ hội cung đình Huế có nét riêng độc đáo, thể hiện bản sắc văn hóa Huế. Đó 

là một dạng di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của xứ Huế và mọi người đều có 

trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội này. Lễ hội cung đình Huế bao 

gồm những nghi thức thiêng liêng cần được tôn trọng, giữ gìn tính nguyên gốc. 

Việc phục hồi các lễ hội này trên cơ sở kế thừa truyền thống và phù hợp với bối 

cảnh mới cần phải đảm bảo những giá trị xác thực và tính nguyên gốc của nó.  

Mỗi một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đều là sản phẩm của một môi 

trường nhất định, nếu tách ra khỏi môi trường cụ thể, di sản văn hóa sẽ mất cội 

nguồn và mất sức sống. Do đó, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cần lấy bảo vệ 

chỉnh thể làm nguyên tắc, trong đó cần chú ý đến bảo vệ chỉnh thể đối với môi 

trường văn hóa sinh thái truyền thống. Nếu chúng ta làm thay đổi môi trường nhân 

văn theo ý muốn chủ quan hoặc đưa những người kế thừa ra khỏi nơi họ đang sinh 

sống, chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với các nghệ nhân, những 

người truyền thừa di sản văn hóa phi vật thể. 

Các cộng đồng sở tại phải là chủ thể của lễ hội cung đình 

Theo các nguồn tư liệu và qua phỏng vấn các nhân chứng, chúng ta thấy dưới 

triều đại phong kiến nhà Nguyễn, số lượng các lễ hội cung đình khá phong phú. Từ 

những lễ hội chỉ mang ý nghĩa trong hoàng cung đến những lễ hội mang tầm quốc 

gia (lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc…) đều mang đậm dấu ấn văn hóa cung đình cũng như 

văn hóa truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, cho đến nay do nhiều lý do khách quan và 

chủ quan chúng ta chỉ mới phục dựng được một số lễ hội tiêu biểu như lễ tế Giao, lễ 

tế Xã Tắc, lễ Vinh quy bái tổ, lễ Tiến sĩ Võ… Trong số đó, lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc 

được phục dựng mang nặng tính điển lễ, điển chế; lễ Vinh quy bái tổ và Tiến sĩ Võ 

lại thiên về hình thức sân khấu hóa (hội nhiều hơn lễ). Lễ tế Giao được chính thức 

phục dựng và phục vụ đông đảo quần chúng trong dịp Festval Huế năm 2000. 

Trong lần phục dựng này và các năm 2002, 2004, các nhà chuyên môn chỉ phục 

dựng một phần của lễ hội đó là tổ chức đám rước và hồi cung chứ không tổ chức lễ 

tế trên đàn. Đến Festival Huế năm 2008 trở về sau, lễ tế Giao được phục dựng phần 

nghi lễ tế ở đàn theo đúng quy chuẩn nghi thức nghi lễ ngày xưa. Tương tự như vậy, 
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lễ tế Xã Tắc được phục dựng từ Festival Huế 2008 bao gồm cả phần đám rước và 

phần lễ tế trên đàn. Đến năm 2012 trở về sau, theo thường niên lễ tế Xã Tắc được 

diễn ra theo đúng nghi thức tế lễ ở trên đàn. Xét về mọi mặt, tất cả các lễ hội này 

đều do cộng đồng người Huế đứng ra tổ chức, chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến nhân 

sự tham gia vào lễ hội. Sự tham gia của cộng đồng sở tại vào các lễ hội cung đình 

nói trên thể hiện rõ từ vị chủ tế là người đứng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế đến những 

người tham gia trực tiếp vào lễ hội là những người dân bình thường. Một điểm nhấn 

tạo nên sự khác biệt và trang nghiêm của những buổi tế lễ này là ban tổ chức và 

những người phục dựng lễ hội đã mời đại diện các vị cao tuổi của các phường và 

các huyện, hội đồng Nguyễn Phước tộc đều được mời tham gia làm chủ thể của lễ 

hội. Tất cả những người tham gia vào tế lễ đều bắt buộc phải mặc áo dài khăn đóng 

truyền thống. Sau các phần nghi lễ đã xong, dân chúng được mời lên đàn thắp 

hương cầu nguyện. Chính sự tôn trọng cộng đồng người dân, biến họ thành chủ thể 

lễ hội khi tham gia vào không gian lễ hội đã tạo nên sự thành công của các lễ hội 

này. Nhờ vậy, mặc dầu năm nào cũng diễn ra hoặc hai năm diễn ra một lần và nội 

dung lễ hội giống nhau, thời gian tổ chức lễ tế vào đêm khuya nhưng lần nào tổ 

chức cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình và đón chào nồng nhiệt của người dân 

địa phương. Việc các lễ hội cung đình biến người dân sở tại thành chủ thể của lễ hội 

sẽ tránh được những hạn chế sau: Thứ nhất, biến người dân vốn là chủ thể của lễ hội 

thành những người khán giả đơn thuần; Thứ hai, khi lực lượng nòng cốt này rút đi 

thì toàn bộ những gì đã được đầu tư cũng “rút” theo. Điều này đi ngược lại với 

nguyên lý bảo tồn di sản: di sản văn hóa phải được bảo tồn sống trong lòng các 

cộng đồng. Việc để người dân các cộng đồng sở tại tham gia vào lễ hội như là chủ 

thể, để họ thực hành những lễ nghi truyền thống và tự trình diễn được những diễn 

xướng mang tính nghi lễ, đồng thời trang bị cho họ những nghi trượng, nghi vật chủ 

chốt để họ có thể thực hành những nghi lễ và diễn xướng này là điều mà những nhà 

phục dựng lễ hội cung đình cần nhắm tới. Toàn bộ những đầu tư về vật chất (nghi 

vật, nghi trượng, trang phục, cờ quạt, trang trí…) cho lễ hội đều được bảo lưu và 

được sử dụng ở những lễ hội của những năm tiếp theo. Vì vậy, nhà nước hầu như 

chỉ phải đầu tư lớn một lần cho lễ hội, những năm sau chỉ cần sử dụng một lượng 

kinh phí khiêm tốn là các cộng đồng có thể vận hành lễ hội dễ dàng và hoàn chỉnh.  

Trong quá trình tổ chức lễ hội, chúng ta luôn tuân thủ nguyên tắc: Không áp 

đặt ý chí chủ quan của mình vào cộng đồng. Từ xây dựng kịch bản tổng thể đến 

kịch bản chi tiết ở từng nghi thức, diễn xướng của lễ hội, từ phân công thực hiện 
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đến luyện tập, thảo luận cùng với lãnh đạo địa phương, các nhà nghiên cứu về lịch 

sử văn hóa am hiểu về lễ hội cung đình và những người đại diện cho các cộng đồng. 

Điều đó đã tạo được lòng tự hào của người dân về lễ hội mà họ đã góp công góp sức 

xây dựng nên. Đó cũng chính là sức mạnh tinh thần để lễ hội sống trong lòng cộng 

đồng. 

 Tổ chức lễ hội cung đình như là tổ chức một sự kiện 

Dưới triều đại phong kiến, sự khác biệt rõ rệt nhất giữa lễ hội dân gian và lễ 

hội cung đình đó là tính điển lễ điển chế. Nếu như lễ hội dân gian phần hội được 

chú trọng nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vui chơi của người dân thì lễ hội cung 

đình lại chú trọng vào phần nghi lễ. Xét về một khía cạnh nào đó, giữa lễ hội dân 

gian và cung đình luôn có sự giao thoa chuyển hóa. Nghĩa là có một số lễ hội xuất 

phát từ dân gian sau đó du nhập vào chốn hoàng cung được nâng cấp mang tính 

điển lễ, điển chế rồi trở thành lễ hội cung đình (ví dụ như lễ Tế miếu). Ngược lại có 

một số lễ hội xuất phát từ chốn cung đình nhưng lại được dân gian hóa thành lễ hội 

dân gian (ví dụ như lễ Thu tế). Trong bối cảnh hiện nay, việc phục dựng lại các lễ 

hội cung đình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị là một việc làm cực kỳ khó khăn bởi 

lẽ phải làm sao hài hòa được hai yếu tố lễ và hội. Nếu chúng ta phục dựng tuân thủ 

đúng những nghi tiết nghi lễ ngày xưa, không có phần hội thì sẽ khô cứng gây nên 

sự nhàm chán trong cộng đồng người xem. Còn nếu chúng ta phục dựng theo hướng 

chú trọng vào phần hội thì sẽ không đáp ứng được yếu tố nguyên bản của lễ hội. 

Theo chúng tôi, để đáp ứng được việc phục dựng lễ hội cung đình theo hướng xã 

hội hóa trong bối cảnh hiện nay, ngoài việc tuân thủ đúng các nghi tiết, nghi lễ 

chúng ta cũng cần phải chú ý đến yếu tố sân khấu hóa lễ hội theo một giới hạn nhất 

định. Khi phục dựng lễ hội cung đình chúng ta nên đi theo hai hướng. Hướng thứ 

nhất, đối với những lễ hội mang đậm tính tâm linh, tính điển lễ, điển chế như: lễ tế 

Giao, lễ tế Xã Tắc, chúng ta nên phục dựng đúng theo nguyên gốc, tôn trọng quy 

định trong điển chế. Còn đối với những lễ hội cung đình khác như lễ Đổi gác, việc 

phục dựng bảo tồn phát huy giá trị đã chú trọng và đưa thêm phần hội vào nhằm thu 

hút đông đảo quần chúng và khách tham quan du lịch.  

Kinh nghiệm cho thấy, muốn tổ chức lễ hội truyền thống nói chung, lễ hội 

cung đình nói riêng thành sự kiện văn hóa nổi bật, có sức lan truyền mạnh, cần phải 

chú ý tác động đến những đối tượng sau với những mong đợi khác nhau và tương 

ứng với chúng là những biện pháp tác động khác nhau ( PL 4.1). 
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Tổ chức lễ hội cung đình như một sự kiện không chỉ có nghĩa là nhà tổ chức 

tập trung kinh phí, trí tuệ, nhân lực vào công tác tuyên truyền, tiếp thị, tìm nguồn tài 

trợ và quảng bá cho lễ hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên 

internet… Đó chỉ mới là những kỹ năng truyền thông sự kiện. Ở đây, nhà tổ chức 

còn cần phải có kiến thức về lễ hội cung đình, có năng lực thẩm định nghệ thuật và 

tuân thủ quy trình của khoa học tổ chức sự kiện (từ khâu nghiên cứu, đánh giá hiện 

trạng về những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, thách thức, những điểm yếu… đến việc 

thảo luận để tìm ra ý tưởng độc đáo, đến khâu quản lý, điều hành, và những kỹ năng 

truyền thông đồng bộ khác như đã nói ở trên). 

Trong các khâu, khâu quan trọng nhất chính là việc tạo ra được ý tưởng độc 

đáo, mới lạ và từ đó đưa ra được kết cấu chương trình lễ hội hợp lý sao cho hài hòa 

giữa yếu tố lễ và hội, tránh sự lệch pha giữa hai yếu tố này (một bên quá điển lễ 

điển chế, một bên quá hiện đại). Nếu như các lễ hội dân gian đơn thuần phục vụ nhu 

cầu vui chơi giải trí của người dân, chỉ cần các nhà hoạt động nghệ thuật đưa ra ý 

tưởng làm sao thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân là đủ, thì việc phục dựng lễ 

hội cung đình phải có sự tham gia góp ý của các nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu 

văn hóa am hiểu về lễ hội cung đình. Vai trò quan trọng nhất là quản lý, điều tiết 

việc bảo tồn đó bằng các chủ trương, chính sách và thông qua hệ thống tổ chức 

chính quyền và các ngành chuyên môn các cấp. 

* Tiểu kết chương 4 

Lễ hội cung đình triều Nguyễn có những đặc trưng và giá trị văn hóa riêng có 

của Huế. Do đó, tổ chức lễ hội cung đình cũng như tổ chức một sự kiện, phải làm 

thế nào để một mặt tạo ra được những nét văn hóa độc đáo cho lễ hội để từ đó hấp 

dẫn giới truyền thông và du khách, mặt khác, phải chủ động trong công tác truyền 

thông, quảng bá, tiếp thị để lễ hội được truyền bá rộng rãi và tăng cường khả năng 

thu hút tài lực từ các nguồn khác nhau. Qua đó, sự kiện lễ hội vừa có thể quảng bá 

cho di sản vừa có nguồn tài chính để bảo tồn di sản mà không cần trông chờ vào 

nguồn kinh phí bảo tồn của nhà nước. 

Ngày nay, khi cuộc sống vật chất khá đầy đủ, nhu cầu về văn hóa tinh thần 

càng được nâng cao, các loại hình nghệ thuật giải trí nói chung, văn hóa lễ hội nói 

riêng được chú trọng hơn bao giờ hết. Cùng với lễ hội dân gian, lễ hội cung đình đã 

tạo nên tính độc đáo và đa dạng của lễ hội Việt Nam. Triều đình nhà Nguyễn tồn tại 

143 năm với những thăng trầm lịch sử cũng đã kịp để lại cho hậu thế một kho tàng 

di sản văn hóa lễ hội được xem là báu vật của quốc gia. Văn hóa là vốn tài sản quý 
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giá, là bản sắc riêng của mỗi dân tộc nhưng không phải vì cái “quý”, cái “riêng” đó 

mà chúng ta cất giữ khư khư. Chúng ta phải giao lưu quảng bá cho bạn bè năm châu 

biết cái hay cái đẹp đó, biến cái giá trị của quốc gia thành giá trị của nhân loại khi 

mà xu hướng toàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Bảo tồn và phát huy giá trị 

lễ hội cung đình là một việc làm cấp thiết và ý nghĩa, đúng với định hướng của Nghị 

quyết Trung ương V khóa VIII, “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc”. Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói chung lễ hội cung 

đình nói riêng là việc làm không phải chỉ riêng một cá nhân, một tổ chức mà cả 

cộng đồng và phải được tiến hành bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Lễ hội cung đình triều Nguyễn, một hiện tượng văn hóa được hình thành và 

phát triển là cả một quá trình dựa trên các điều kiện địa lý, lịch sử và kinh tế, gắn với 

những đặc điểm văn hóa cộng đồng. Ngoài ra, lễ hội cung đình còn vận hành chuyển đổi 

cùng với sự biến đổi của hoàn cảnh chính trị và xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất 

định. Lễ hội là một hoạt động đặc trưng của xã hội loài người, khi loài người phát triển 

lên một trình độ nhất định, lễ hội xuất hiện, nó hiện diện thường xuyên và có tác động 

trực tiếp đến đời sống xã hội nói chung, mỗi vùng miền nói riêng. Lễ hội cung đình liên 

quan đến những vấn đề như giai cấp, nhà nước, chính quyền và thực thi quyền lực nhà 

nước. Lễ hội cung đình không phải bất biến, nó luôn vận động do tác động của nhiều yếu 

tố chủ quan, khách quan, cũng như những yếu tố nội tại của lễ hội. Và ngược lại, mỗi khi 

có sự biến đổi về chính trị, tức là biến đổi trong các yếu tố cấu thành chính trị, sẽ xuất 

hiện những biến động mạnh trong các hoạt động lễ hội cung đình. 

2. Lịch sử cổ, trung, cận đại đã minh chứng rõ nét về các tác động của sự hình 

thành và biến đổi lễ hội cung đình trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc qua các 

giai đoạn. Các lễ hội đều hình thành từ việc kế thừa lễ hội của các triều đại trước 

Nguyễn. Các triều đại phong kiến Việt Nam kể từ thời tự chủ đầu thế kỷ X, dù ít nhiều 

cũng chịu ảnh hưởng của Trung Hoa trong việc tổ chức triều chính, pháp luật, lễ nghi, 

văn hóa, giáo dục… Trong lĩnh vực lễ nghi, nhiều lễ hội có gốc gác Trung Hoa nhưng đã 

du nhập vào nước ta, được tổ chức thường xuyên và trở thành những lễ hội truyền thống 

của nhà nước phong kiến Việt Nam. Chẳng hạn: lễ cày ruộng Tịch điền hay lễ tế đàn 

Tiên Nông lần đầu tiên du nhập vào Việt Nam từ năm 987 triều Tiền Lê và được tổ chức 

thường xuyên dưới thời Lý, Trần và Hậu Lê; các lễ Kỳ đạo, Đăng quang, Tấn tôn, Sách 

phong, Truyền lô, Tiến xuân ngưu… đều được các triều Trần, Hồ và Lê tổ chức. Tất cả 

những lễ hội này đều được triều Nguyễn kế thừa, tiếp thu có những bổ sung, điều chỉnh 

cho phù hợp với tính chất và hoàn cảnh đương thời. Ngoài ra, triều Nguyễn chọn khuôn 

mẫu Trung Hoa làm mô hình để cai trị đất nước. Vì thế, nhiều nghi lễ, điển chương của 

triều đại Trung Hoa được nhà Nguyễn tham khảo, tiếp thu và thực hiện với nhiều mục 

đích khác nhau. Bên cạnh đó, các lễ nghi truyền thống của dân tộc được triều Nguyễn 

cung đình hóa và điển chế hóa bằng các nghi lễ long trọng, điển lễ chặt chẽ và tổ chức 

bài bản hơn nhằm thể hiện địa vị cao quý của dòng họ Nguyễn hay quyền uy tối thượng 

và thể hiện tính chính danh của nhà vua. Thông qua các lễ tế hưởng này mà triều Nguyễn 

nâng việc thờ tự cúng tổ tiên của mình lên thành biểu tượng uy quyền của một chế độ và 
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dòng họ. Chính yếu tố cung đình của lễ hội đã góp phần tạo nên bản sắc cho lễ hội xứ 

Huế, là yếu tố làm cho lễ hội ở Huế nói riêng và văn hóa Huế nói chung khác biệt với lễ 

hội và văn hóa của các địa phương khác. Rất nhiều lễ hội cung đình đều ra đời từ các 

hoạt động đời sống, từ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của các cư dân trong xã hội như lễ 

Đảo vũ, lễ Truyền lô (tôn vinh những người đỗ đạt và khuyến khích tinh thần hiếu học 

trong xã hội) hay thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam như 

các lễ tế ở các miếu thờ Lịch đại đế vương, Khai quốc công thần, Miếu Trung tiết công 

thần; hay xuất phát từ tâm lý thông cảm, chia sẻ hoàn cảnh éo le, thương tâm của tha 

nhân như: lễ tế mộ hoang, lễ tế âm hồn… 

3. Vào những năm đầu thế kỷ XIX, tập đoàn phong kiến họ Nguyễn do Nguyễn 

Phúc Ánh đứng đầu đã tiến hành cuộc chính biến chiếm ngôi vua lấy niên hiệu Gia 

Long, lập ra kỷ nguyên mới cho triều đình nhà Nguyễn, và lấy Huế làm kinh đô của Việt 

Nam. Triều đình nhà Nguyễn vẫn lấy Nho giáo làm cơ sở nền tảng, cai trị đất nước bằng 

bộ luật Gia Long, và tham vọng củng cố địa vị giai cấp phong kiến thống trị. Mọi hình 

thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội cơ bản vẫn duy trì như ở thời kỳ nhà Lê 

Trung Hưng. Các lễ hội đều được thiết lập dưới thời vua Gia Long (1802-1819), và một 

số hình thành dưới dưới triều vua Minh Mạng (1820-1841). Đồng thời, các nghi lễ này 

được thể chế hóa và được quy định tổ chức, thực thi bằng những quy định và quy chế rất 

nghiêm ngặt. Qua thời vua Thiệu Trị, các nghi lễ được củng cố và phát triển thịnh vượng 

vững chắc với một mô hình thể chế nhà nước độc lập. Bước sang thời kỳ trị vì của vua 

Tự Đức bắt đầu có những biển đổi về thể chế chính trị lên đời sống xã hội. Vì vậy, lễ hội 

ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi thể chế chính trị và bắt đầu có bước biến đổi rõ rệt. Bốn vị 

vua đầu triều Nguyễn, các lễ hội không chỉ tiếp nối duy trì thực thi mà luôn bổ túc, điều 

chỉnh và kiện toàn. Đó là các hoạt động trùng tu, tu bổ đền, miếu, đàn, tự (là nơi thờ tự và 

hành lễ); di dời, thay đổi vị trí đền, miếu, đàn, tự so với vị trí ban đầu đến những nơi cao 

ráo, phong quang hơn; điển chế hóa thời điểm, thời gian và quy mô tổ chức lễ hội cũng 

như các nghi thức tiến hành và lễ vật dâng cúng trong lễ hội… Thậm chí, sự điều chỉnh, 

bổ túc và kiện toàn này diễn ra nhiều lần ngay trong một triều vua, đỉnh cao, chặt chẽ và 

nghiêm ngặt nhất là dưới triều Minh Mạng. 

4. Trong khoảng thời gian từ năm 1858 đến 1945, nhiều biến đổi chính trị mang 

tính bước ngoặt trong lịch sử dân tộc đã diễn ra và ảnh hưởng đến sự duy trì và xuất hiện 

một số các lễ hội cung đình mới để đáp ứng với những biến đổi chính trị, từ chính trị 

phong kiến sang chính trị thực dân - phong kiến và từ chính trị thực dân - phong kiến 

sang chính trị dân chủ nhân dân. Một số lễ hội mới ra đời đáp ứng được nguyện vọng của 
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giai cấp cầm quyền lúc bấy giờ. Các lễ hội khác vẫn diễn ra nhưng với quy mô thu hẹp 

do điều kiện kinh tế khó khăn. Nhưng dù trong tình cảnh nào, các lễ hội cung đình cũng 

diễn ra theo các nghi thức chính như điển chế. Lễ hội cung đình Huế là sự tiếp thu, vận 

dụng và phát triển đa dạng các lễ hội cung đình của các triều đại trước ở Việt Nam và lễ 

hội cung đình Trung Hoa trong một bối cảnh mới, triều đại mới, với những mục đích vừa 

có nét tương đồng, vừa có nét khác biệt so với trước. Vì thế, ngoài những đặc trưng 

chung của lễ hội cung đình như: quy mô, hoành tráng, có tính điển chế cao, thì lễ hội 

cung đình Nguyễn thể hiện rõ các đặc trưng riêng có là phản ánh một nhu cầu tâm linh 

vừa có tính chất tín ngưỡng thần quyền, vừa tôn vinh vương quyền của triều Nguyễn. 

Đồng thời, điểm nổi bật của lễ hội cung đình là phản ánh sự tôn vinh triều đại và dòng họ 

của vương triều Nguyễn, thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc qua việc thể hiện tính quyền 

lực trong nghi lễ. Thường các lễ hội truyền thống diễn ra vào mùa xuân, nhưng lễ hội 

cung đình diễn ra quanh năm, linh hoạt về thời gian, phong phú về hình thức tổ chức và 

diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau. Ngoài ra, các lễ hội cung đình phần lớn ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến lễ hội dân gian ở Huế. Lễ hội Hòn Chén từ dân gian đã ảnh hưởng vào 

cung đình một cách mạnh mẽ, phát triển cao nhất là dưới thời vua Đồng Khánh, nhà vua 

đã tôn vinh nghi lễ này trở thành quốc lễ và chính nhà vua là đệ tử của Mẫu. Tuy nhiên, 

những lễ hội dân gian được cung đình hóa, đến lượt nó lại ảnh hưởng trở lại trong dân 

gian, nhất là trong phần lễ, thể hiện ở trình tự hành lễ, lễ vật dâng cúng và ngôn từ trong 

bài viết khấn, kể cả trang phục của những người hành lễ và dự lễ. Do tính chất của lễ hội 

cung đình, hoành tráng, trang nghiêm, diễn ra trong phạm vi kinh đô Huế, đối tượng chủ 

thể tổ chức là nhà vua, vì vậy, nghi lễ bao giờ cũng nặng và quan trọng hơn phần hội. 

Đây chính là điểm khác biệt so với lễ hội dân gian. Bên cạnh đó, lễ hội cung đình có 

những giá trị văn hóa rất đáng trân trọng, đề cao dòng họ, và thỏa mản nhu cầu tâm linh 

của các bậc đế vương. Một trong những giá trị văn hóa của lễ hội đáng trân trọng nhất là 

tính nhân văn được thể hiện qua mục đích, ý nghĩa của việc tiến hành các lễ hội. Việc tổ 

chức các lễ tế Lịch Đại Đế Vương, lễ tế Giao, tế Xã tắc… mục đích cầu cho quốc thái 

dân an, phong hòa vũ thuận là những việc vua thường làm đều thể hiện giá trị nhân văn, 

trọng thị và biết ơn đối với các triều đại đã qua. Đối với những giá trị truyền thống như lễ 

tết Nguyên đán, thờ cúng ông bà tổ tiên, tưởng niệm các bậc tiền bối có công với nước 

được triều Nguyễn tổ chức sang trọng. Tất cả những nét tích cực ấy là phần cốt lõi tạo 

nên những giá trị nhân văn trong lễ hội cung đình triều Nguyễn. 

Lễ hội cung đình là di sản văn hóa quý báu của quốc gia, dân tộc. Công cuộc đổi 

mới của đất nước ta với những thành tựu lớn đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần 
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của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Từ đó, nhu cầu sinh hoạt văn hóa 

của nhân dân ngày càng tăng, trong đó lễ hội cung đình là một loại hình có sức hấp dẫn 

lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ hội cung đình là hình thức sinh hoạt văn hóa 

tổng hợp mang tính cung đình, và cũng mang tính cộng đồng cao, có giá trị hướng về cội 

nguồn, giá trị cân bằng đời sống tâm linh, giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, là nhu 

cầu quan trọng tác động đến đời sống xã hội. Trong những năm gần đây, với chủ trương, 

chính sách của Đảng và nhà nước khuyến khích phục hưng những giá trị văn hóa truyền 

thống, do nhu cầu xã hội, trên cơ sở đời sống kinh tế, đời sống văn hóa cơ sở được nâng 

cao, các lễ hội cung đình được phục dựng, góp phần phát huy giá trị văn hóa cung đình, 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.  

5. Do hoàn cảnh lịch sử và những biến đổi của xã hội, sau khi triều Nguyễn cáo 

chung, hầu hết các lễ hội cung đình không còn được tổ chức do chủ thể lễ hội không còn 

tồn tại. Tuy nhiên, một số hình thức tế lễ như lễ tế hưởng tại các miếu thờ trong Đại Nội 

Huế, lễ yết bái lăng tẩm các vua chúa nhà Nguyễn nhân tiết Thanh minh hay vào các dịp 

giỗ kỵ nhà vua vẫn được con cháu họ Nguyễn, dưới sự điều hành của Hội đồng trị sự 

Nguyễn Phước tộc, vẫn được duy trì, nhưng trong phạm vi dòng họ, chứ không phải là 

những quốc lễ như trước. Đặc biệt, sau nhiều năm gián đoạn, vào năm 1972, với mục 

đích nguyện cầu cho hòa bình, bà Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại đã đứng ra tổ chức một 

cuộc lễ tế tương đối quy mô tại đàn Nam Giao của triều Nguyễn, với sự chứng kiến của 

đại diện chính quyền đương thời ở Huế. Đây là lễ tế Giao đầu tiên được tổ chức sau khi 

triều Nguyễn kết thúc, và người đứng ra tổ chức lễ tế này là một bà (cựu) hoàng thái hậu 

của triều Nguyễn. 

Tuy nhiên, từ đầu thập niên 1990, khi Huế bắt đầu được du khách trong và ngoài 

nước quan tâm, đặc biệt, sau khi quần thể di tích triều Nguyễn ở Huế được UNESCO 

công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế 

đã có những thay đổi trong cách “đối xử” với các di sản văn hóa do vương triều Nguyễn 

để lại, kể cả di sản vật thể lẫn di sản phi vật thể. 

Ngoài việc đầu tư tiền của và trí lực cho công cuộc bảo tồn quần thể di tích kiến 

trúc triều Nguyễn, chính quyền cũng cho phép người dân tổ chức một số lễ hội truyền 

thống của địa phương, trong đó có những lễ hội có gốc gác gắn với văn hóa cung đình 

Huế như lễ hội điện Hòn Chén. Đặc biệt, vào ngày 23/6/1989, được sự đồng ý của chính 

quyền, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc và con cháu dòng họ Nguyễn đã cử hành lễ 

Cung nghinh an vị và kỵ Triệu tổ Tĩnh hoàng đế Nguyễn Kim ở Triệu Miếu. Cuộc lễ có 

sự tham dự của đại diện chính quyền cấp tỉnh và cấp thành phố, đại diện của Giáo hội 
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Phật giáo Việt Nam của tỉnh, các vị nhân sĩ, trí thức và hơn 2000 con cháu của dòng họ 

Nguyễn từ khắp nơi về dự. Sau sự kiện này, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc chủ 

trương phục hồi dần dần một số lễ tế tại các miếu thờ các vua chúa triều Nguyễn ở trong 

Đại Nội và các lăng tẩm vua chúa. Hiện nay, hàng năm Hội đồng trị sự Nguyễn Phước 

tộc đều tổ chức bốn cuộc lễ chính tại các miếu này: lễ kỵ Triệu tổ Tĩnh hoàng đế Nguyễn 

Kim (ngày 20/5 âm lịch); lễ kỵ Thái tổ Gia dũ hoàng đế Nguyễn Hoàng và hiệp kỵ các vị 

chúa Nguyễn (ngày 3/6 âm lịch); lễ kỵ Hưng tổ Hiếu Khương hoàng đế Nguyễn Phúc 

Luân, thân phụ vua Gia Long (ngày 10/9 âm lịch) và lễ kỵ vua Gia Long và hiệp kỵ các 

vua triều Nguyễn (ngày 19/12 âm lịch). Có thể nói rằng, lễ tế tự tại các miếu thờ vua 

chúa nhà Nguyễn, từ hình thức “quốc lễ” do nhà nước phong kiến chủ trì, trong bối cảnh 

mới đã được phục hồi, tái hiện dưới hình thức nghi lễ của dòng tộc. Điều thú vị là những 

cuộc tế lễ này được tổ chức ở ngay những nơi mà nhà nước phong kiến trước đây đã thực 

hiện quốc lễ, với những nghi thức như lễ hội cung đình nhưng giản lược và kiệm ước hơn. 

Ở một phía khác, trong các kỳ Festival Huế được tổ chức từ năm 2000 đến nay, 

nhiều lễ hội cung đình đã được chính quyền cho phép và đầu tư tiền của để phục hồi, tái 

hiện như: lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc, lễ Truyền lô, lễ Vinh quy bái tổ, lễ hội Tiến sĩ Võ… 

nhằm làm phong phú thêm các hoạt động của Festival và giới thiệu những nét độc đáo 

của văn hóa Huế để thu hút du khách.  

Kể từ khi Đảng và nhà nước có những thay đổi về chủ trương, chính sách đối với 

lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là từ khi Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) ban hành Quy chế mở hội truyền thống (ngày 4/10/1989), thiết lập cơ sở 

pháp lý cho việc phục hồi những lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc, chính quyền 

tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có những động thái đồng tình, ủng hộ việc phục hồi những 

lễ hội dân gian và lễ hội cung đình ở Huế. Theo đó, một số lễ hội cung đình thời Nguyễn 

cũng có cơ may được tổ chức trở lại. Việc phục hồi, tái hiện những lễ hội này được thực 

hiện ở cả hai phía, người dân và chính quyền, với những mục đích khác nhau, và được sự 

đồng tình ủng hộ của nhân dân. 
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[25]. Phan Thanh Hải (2003), Dấu ấn Nguyễn trong văn hóa Phú Xuân, Nxb Thuận 

Hóa, Huế. 

[26]. Đặng Đức Diệu Hạnh (2003), Lễ tế Nam Giao triều Nguyễn tại Huế, Luận văn 

Thạc sĩ, Đại học Khoa học Huế. 

[27]. Lý Kim Hoa (2003), Châu bản triều Nguyễn, Tư liệu Phật giáo qua các triều đại 

nhà Nguyễn 143 năm từ Gia Long 1802 đến Bảo Đại 1945, Nxb VHTT, HN.  

[28]. Phan Huy Ích (1978), Dụ Am ngâm lục, tập 2, Nxb KHXH, HN. 
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[36]. Luật Di sản văn hóa (2001), Nxb Chính trị quốc gia, HN.  
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[70]. Nguyễn Văn Trình và Ưng Trình (1917), Une stèle de Gia Long relative au Van 

Mieu, Tạp chí BAVH, 1917. 
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ký hiệu A1614. Bản dịch của Vĩnh Cao (TTBTDTCĐH, tháng 10/2016). 
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