
 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HOÀI PHÚC 

 

 

LỄ HỘI CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN  

THỪA THIÊN HUẾ - 

TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ DÂN TỘC HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM 2021 



 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HOÀI PHÚC 

 

 

LỄ HỘI CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN  

THỪA THIÊN HUẾ - 

TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI 

 

 

 

NGÀNH: DÂN TỘC HỌC 

MÃ SỐ: 931.03.10 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ DÂN TỘC HỌC 

 

 
 

 

 

NĂM 2021 



 i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết 

quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận của luận án chưa từng 

được công bố trong bất cứ công trình nào khác.  

 

Huế, tháng 5 năm 2021 

Tác giả 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Phúc 

 



 ii 

LỜI CẢM ƠN 

 

Lời cảm ơn sâu sắc nhất xin được gửi đến GS.TS. Ngô Văn Lệ và PGS.TS. 

Nguyễn Văn Mạnh, những người đã giúp đỡ tôi tận tình trong suốt quá trình thực 

hiện luận án, cho tôi nhiều lời khuyên và kinh nghiệm quý báu để tôi hoàn tất chương 

trình theo đúng yêu cầu đặt ra. 

Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo Khoa Lịch sử, Phòng Đào tạo Sau 

đại học, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Phú Xuân và bạn bè đã tạo 

mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận án này. 

Tôi không thể thực hiện được luận án nếu không có sự cảm thông, giúp đỡ và 

động viên về tinh thần của gia đình và người thân, những người luôn dõi theo bước 

đi của tôi. Đây chính là những động lực tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi 

khó khăn để hoàn thành luận án. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song luận án không thể tránh khỏi những hạn chế 

và thiếu sót. Kính mong quý thầy cô giáo, bạn bè và đồng nghiệp tiếp tục góp ý để 

luận án ngày càng hoàn thiện hơn. 

Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn! 

 

 

 

 



 iii 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Chữ viết tắt  Chữ viết đầy đủ 

Cb                               Chủ biên 

CNH, HĐH                  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

KHXH Khoa học xã hội 

NCS Nghiên cứu sinh 

Nxb Nhà xuất bản 

PGS Phó Giáo sư 

PL Phụ lục 

Pvs Phỏng vấn sâu 

Tg Tác giả 

TP Thành phố 

Tr Trang 

TS Tiến sĩ 

VHTT                           Văn hóa thông tin 

Xb                                 Xuất bản 

UBND  Ủy ban nhân dân 

UNESCO     Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa  

                                      của Liên hiệp quốc 

                                

  



 iv 

MỤC LỤC 

 

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i 

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................... iii 

MỤC LỤC ................................................................................................................. iv 

PHỤ LỤC ................................................................................................................... v 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................ vi 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ................................................................................. vii 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ................................................................................... viii 

DANH MỤC CÁC HỘP PHỎNG VẤN ................................................................. ix 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................................... 1 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................... 3 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 4 

4. Nguồn tư liệu nghiên cứu ........................................................................................................... 4 

5. Đóng góp của luận án .................................................................................................................. 5 

6. Bố cục của luận án ....................................................................................................................... 6 

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN, 

PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ................................................... 7 

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ............................................................................... 7 

1.2. CƠ SỞ LÍ LUẬN ........................................................................................................................22 

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................................30 

1.4. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ...................................................................................33 

Tiểu kết Chương 1 ................................................................................................... 39 

CHƯƠNG 2 LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN THỪA 

THIÊN HUẾ ............................................................................................................ 41 

2.1. TỔNG QUAN VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ...............................................................................41 

2.2. MỘT SỐ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU ...........................................................................43 

2.3. NHẬN XÉT VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ...................................................................................71 

Tiểu kết Chương 2 ................................................................................................... 73 

CHƯƠNG 3 BIẾN ĐỔI LỄ HỘI CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN THỪA THIÊN 

HUẾ HIỆN NAY ..................................................................................................... 74 

3.1. KHÁI QUÁT VỀ SỰ BIẾN ĐỔI LỄ HỘI HIỆN NAY .......................................................................74 

3.2. BIẾN ĐỔI TRONG MỘT SỐ LỄ HỘI TIÊU BIỂU .........................................................................77 



 v 

3.3. SỰ HÌNH THÀNH MỘT SỐ LỄ HỘI MỚI .................................................................................100 

3.4. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI LỄ HỘI ............................................................................103 

3.5. CÁC XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA LỄ HỘI ................................................................................109 

3.6. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI LỄ HỘI ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI ...................................................112 

Tiểu kết Chương 3 ................................................................................................. 114 

CHƯƠNG 4 BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ LỄ HỘI CỦA CƯ DÂN 

VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ ......................................................................... 115 

4.1. CÁC GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI .......................................................................................................115 

4.2. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI ...........................118 

4.3. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỀ LỄ HỘI VÀ VIỆC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ 

TRỊ ...............................................................................................................................................119 

4.4. GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI ..............................................................128 

Tiểu kết Chương 4 ................................................................................................. 139 

KẾT LUẬN ............................................................................................................ 140 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 144 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG 

BỐ ........................................................................................................................... 152 

PHỤ LỤC 



 vi 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 

 

Bảng 1.1. Dân số các thị xã và huyện có các làng ven biển ở Thừa Thiên Huế ...... 35 

Bảng 2.1. Tổng hợp các bước tiến hành lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế .................................................................................................................. 68 

Bảng 3.1. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội Cầu ngư .................... 84 

Bảng 3.2. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội Nghênh Ông ............. 88 

Bảng 3.3. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội Cầu an ...................... 91 

Bảng 3.4. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội thờ Nữ thần .............. 95 

Bảng 3.5. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội thờ cô hồn ................. 98 

Bảng 4.1. Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức về hoạt động lễ hội hiện 

nay và việc bảo tồn, phát huy giá trị của nó ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế ............ 125 

 

 



 vii 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 

 

Biểu đồ 3.1. Biến đổi các lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế ................... 76 

Biểu đồ 3.2. Các nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của lễ hội hiện nay ................ 109 

Biểu đồ 4.1. Những ưu điểm của lễ hội hiện nay ................................................... 127 

Biểu đồ 4.2. Những hạn chế của lễ hội hiện nay .................................................... 128 

 

 

  



 viii 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 

 

Sơ đồ 1.1. Mô hình hóa ........................................................................................... 30 

Sơ đồ 4.1. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội............................................. 136 

Sơ đồ 4.2. Quản lý và quy hoạch lễ hội ............................................................... 137 



ix 

DANH MỤC CÁC HỘP PHỎNG VẤN 

 

Hộp 3.1. Ý kiến của người dân về nguyên nhân biến đổi của lễ hội do tác động của 

đời sống kinh tế xã hội hiện nay ............................................................................. 103 

Hộp 3.2. Ý kiến của người dân về biến đổi lễ hội do ảnh hưởng văn hóa, văn minh 

hiện đại .................................................................................................................... 106 

Hộp 3.3. Ý kiến của người dân về sự biến đổi lễ hội do tác động của kinh tế thị trường

 ................................................................................................................................. 107 

Hộp 4.1. Ý kiến của người dân về điểm mạnh của lễ hội hiện nay ........................ 121 

Hộp 4.2. Ý kiến của người dân về điểm yếu của lễ hội hiện nay ........................... 123 

 

 

file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173523
file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173523
file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173524
file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173524
file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173525
file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173525
file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173526
file:///E:/NCS/NGUYENTHIHOAIPHUC_DANTOCHOC/hoaiphuc/LA%20(BẢN%20SỬA%2007.10).doc%23_Toc87173527


1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Lễ hội là những hoạt động văn hóa tinh thần của loài người từ bao đời nay. Từ 

xa xưa, khi con người lao động kiếm sống, họ đã có nhu cầu diễn tả niềm vui trước 

những thành quả đạt được của mình. Sau khi săn bắn, hái lượm trở về, họ lại quây quần 

quanh đống lửa - trung tâm của thị tộc - vừa ăn uống vừa nhảy múa để biểu thị sức 

mạnh, niềm vui và mong muốn thần linh phù hộ cho mình đạt được thành quả trong 

công việc. Đó là những hình thức lễ hội sớm nhất của các cộng đồng người trong lịch 

sử. Gắn liền với lễ hội là hệ thống những trò chơi dân gian mang ý nghĩa kết nối cộng 

đồng, lôi cuốn mọi người tham gia một cách tự nguyện và say mê. 

Trên thế giới, dân tộc nào cũng có lễ hội. Lễ hội như một loại hình sinh hoạt văn 

hóa tinh thần đặc biệt mang tính tập thể, nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu tâm linh, 

củng cố ý thức cộng đồng. Lễ hội chứa đựng và phản ánh nhiều mặt của đời sống kinh 

tế - văn hóa  - xã hội, tâm lí - tính cách - tín ngưỡng - tôn giáo của các tộc người trên 

khắp hành tinh của chúng ta. 

Ở Việt Nam, lễ hội là đặc trưng nổi bật nhất của các cộng đồng dân cư ở mọi 

vùng miền. Vùng miền núi là những lễ hội liên quan đến rừng, đến chu kỳ kinh tế 

nương rẫy, vùng ven biển là lễ hội Cầu ngư, Nghênh Ông, thờ Nữ thần… Khi viết về 

lễ hội truyền thống, các nhà nghiên cứu không chỉ mô tả quy trình, cách thức vận 

hành, nhân vật phụng thờ, các nghi lễ, trò diễn, vật dâng cúng, trò chơi dân gian, trang 

phục, nghệ thuật ẩm thực... làm rõ vị trí, vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa của lễ hội đối 

với các cộng đồng, với tộc người... mà còn luôn quan tâm đến khía cạnh lý luận, coi 

lễ hội là một di sản quý báu cần được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau. Lễ hội, 

vì vậy truyền tải nhiều giá trị đặc sắc, như giá trị tâm linh, giá trị nhân văn, giá trị 

thẩm mỹ, giá trị cố kết cộng đồng, kết nối giữa truyền thống và hiện đại... Đó là dịp 

để người dân thờ phụng thần linh, là dịp sáng tạo những trò chơi hay, điệu múa hát 

độc đáo. Đó cũng là dịp để mọi người truyền thụ cho nhau những kinh nghiệm trong 

nghề nghiệp, trong cuộc sống.  

Các giá trị đó càng được nâng lên trong môi trường dân cư vùng ven biển, bởi 

ở đó con người phải đối diện với thiên nhiên đầy biến động và thành quả của lao 

động, sản xuất, cuộc sống hằng ngày nhiều khi không phải do con người quyết định. 

Chính điều đó đã mang lại cho họ niềm tin vào thần linh, vào sự che chở của biển cả 

và đó cũng điều kiện để những tín ngưỡng, lễ hội của cư dân ven biển được nảy sinh 

và phát triển mạnh mẽ hơn. 
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Thừa Thiên Huế có đường bờ biển dài trên 120km với một cộng đồng cư dân 

ven biển đông đảo. Từ lâu, cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế đã đúc kết, 

tạo dựng cho mình một kho tàng văn hóa biển rất đa dạng và phong phú. Họ là những 

người Việt từ vùng đồng bằng Bắc bộ dần mở cõi về phương Nam, mang theo mình 

hành trang của văn hóa tiểu nông, giao lưu và tiếp xúc với những cư dân Chămpa - 

cư dân giỏi kinh tế biển và khai thác biển, để rồi tiếp nhận và hình thành, phát triển 

nên những đặc trưng văn hóa mới mang đậm chất biển/ giá trị văn hóa biển. Những 

giá trị văn hóa đó được thể hiện qua hình ảnh chiếc ghe bầu, qua những phương tiện 

đánh bắt hải sản, những ngành nghề thủ công gắn liền với biển, sinh hoạt tín ngưỡng 

dân gian và đặc biệt là các loại hình lễ hội, như lễ hội Cầu ngư, lễ hội Nghênh Ông, 

lễ hội đua thuyền… Những giá trị văn hóa lễ hội đó đang ngày càng được giữ gìn và 

phát huy không chỉ trong lao động sinh tồn, trong đời sống tâm linh, trong hoạt động 

du lịch mà còn là động lực, sức mạnh cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 

liêng của đất nước Việt Nam hiện nay. 

Khai thác những giá trị của di sản văn hóa lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế, vì vậy không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, thực hiện chức năng kết dính 

cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước của người dân, mà còn góp 

phần phát triển bền vững xã hội và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 

hành TW Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20451. 

 Do tầm quan trọng đó, gần đây nhiều nhà khoa học đã quan tâm tiếp cận 

hướng nghiên cứu này. Nhiều tác giả đã có những công trình được công bố đã đề cập 

đến ít nhiều đến các loại hình văn hóa của cư dân ven biển, tiêu biểu như Lê Văn Kỳ 

và cộng sự (2000), “Làng biển Thuận An”; Nguyễn Duy Thiệu (2002), “Cộng đồng 

ngư dân ở Việt Nam”... Văn hóa của người dân ven biển Thừa Thiên Huế mặc dù đã 

được quan tâm nghiên cứu, tuy vậy, những nghiên cứu về lễ hội của họ lại không 

nhiều và thường chỉ là một phần nội dung trong các công trình nghiên cứu tổng hợp 

về văn hóa ở Thừa Thiên Huế nói chung. Các công trình đó chủ yếu khảo sát lịch sử, 

văn hóa các làng biển, chưa có một công trình nào nghiên cứu sâu một cách có hệ 

thống về lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế từ truyền thống đến biến đổi và 

đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của nó trong đời sống cộng đồng 

hiện nay. 

 
1 http://baochinhphu.vn/Bien-Viet-Nam/Nghi-quyet-Trung-uong-8-ve-Chien-luoc-phat-trien-kinh-te-

bien/350300.vgp (10/9/2021) 

http://baochinhphu.vn/Bien-Viet-Nam/Nghi-quyet-Trung-uong-8-ve-Chien-luoc-phat-trien-kinh-te-bien/350300.vgp
http://baochinhphu.vn/Bien-Viet-Nam/Nghi-quyet-Trung-uong-8-ve-Chien-luoc-phat-trien-kinh-te-bien/350300.vgp
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Đặc biệt, văn hóa lễ hội của cư dân vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế2 trong 

những năm gần đây, do chịu tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

(CNH, HĐH) của đất nước, đã ít nhiều có sự biến đổi về một số mặt trong lễ vật, lễ 

nghi, trong trang phục, ẩm thực, trong trò chơi… Những biến đổi đó có mặt bình 

thường, nhưng cũng có yếu tố không phù hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống, 

gây cho lễ hội nơi đây những vết nhòa, vết gợn, cần phải được điều chỉnh để giá trị 

của hoạt động văn hóa phi vật thể này ngày càng được giữ gìn và phát huy. 

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn vấn đề “Lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế - Truyền thống và biến đổi” làm đề tài luận án Tiến sĩ của mình. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Thực hiện đề tài “Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế - Truyền thống 

và biến đổi”, luận án hướng đến nhận diện một cách đầy đủ và toàn diện về đời sống 

lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế từ truyền thống đến hiện đại; những giá 

trị đặc trưng của lễ hội đến đời sống văn hóa cộng đồng; từ đó đề ra các giải pháp bảo 

tồn, phát huy giá trị đó. 

Bên cạnh mục tiêu chung, luận án cũng đạt được những mục tiêu cụ thể sau đây: 

- Trên cơ sở khảo cứu lễ hội truyền thống, luận án góp phần phân tích sâu sắc 

hơn các giá trị của văn hóa lễ hội trong đời sống tinh thần của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế và làm rõ sự biến đổi, nhận diện những mặt tích cực, tiêu cực của sự biến 

đổi lễ hội hiện nay ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Trên cơ sở những luận cứ khoa học, luận án hướng đến việc bàn luận và nêu lên 

các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội truyền thống cũng như 

những giá trị của sự biến đổi lễ hội ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, góp phần phục vụ 

phát triển du lịch và chiến lược hướng ra biển hiện nay của Đảng và nhà nước Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để làm rõ mục tiêu nêu trên, luận án sẽ có những nhiệm vụ sau đây: 

- Hệ thống hóa các lý thuyết nghiên cứu và điều tra, khảo sát các lễ hội truyền 

thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Phân tích, đối sánh lễ hội truyền thống với sự biến đổi lễ hội hiện nay của cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Phân tích những nguyên nhân, xu hướng, xác định mặt tích cực, tiêu cực của 

sự biến đổi lễ hội của dân ven biển Thừa Thiên Huế . 

- Nghiên cứu các luận cứ khoa học, thực tiễn để bàn luận và đề xuất các giải 

 
2 Trong luận án này, thuật ngữ “lễ hội của cư dân vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” được sử dụng là “lễ hội 

của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế”. 
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pháp nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế trong bối cảnh CNH, HĐH. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận án là các loại hình lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế, bao gồm thời gian, không gian, mục đích, lễ vật, lễ nghi, quy 

trình tổ chức… trong sự đối sánh giữa truyền thống và biến đổi hiện nay. Như vậy, đối 

tượng của luận án hướng đến tiếp cận một cách tổng thể các khía cạnh liên quan đến các 

loại hình lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế: Từ đặc trưng môi trường tự nhiên, 

xã hội, con người đến quy trình tổ chức lễ hội trong quá khứ và hiện nay. Ở đây, đối 

tượng nghiên cứu của luận án tập trung chủ yếu vào các lễ hội có đầy đủ cả phần lễ và 

hội, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi tiếp cận nội hàm lễ hội hoặc nghiêng về 

phần lễ, như lễ hội thờ Nữ thần, thờ Cô hồn, hay chỉ nghiêng về phần hội, như lễ hội kích 

cầu du lịch Lăng Cô - huyền thoại biển, Phong Hải biển nhớ… 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1. Về không gian 

Hiện nay, các lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế được phân bố ở các 

vùng ven biển của 1 thị xã và 4 huyện là thị xã Hương Trà và các huyện Phú Vang, 

Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc. Trong luận án này, bên cạnh những hiểu biết và thu 

thập tư liệu thành văn về đời sống lễ hội vùng ven biển Thừa Thiên Huế, đề tài chủ yếu 

tập trung nghiên cứu lễ hội của cư dân ở 3 làng là Hải Nhuận (Phong Hải, Phong Điền), 

Thai Dương Hạ (Hải Dương, Hương Trà) và An Cư Đông (Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc). 

Đây là những làng có đời sống lễ hội phong phú, cư dân của làng chủ yếu làm nghề biển 

và sinh hoạt lễ hội hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức do số lượng cư dân của 

làng di cư lao động ra nước ngoài và vào các thành phố lớn rất nhiều, nên tác động không 

nhỏ vào văn hóa truyền thống nói chung và lễ hội nói riêng. 

3.2.2. Về thời gian 

Luận án tập trung nghiên cứu lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong 

cả quá trình từ truyền thống đến những biến đổi hiện nay/ đến năm 2020. Tuy nhiên trong 

quá trình biến đổi đó, luận án chủ yếu tập trung vào biến đổi lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế gắn với bối cảnh CNH, HĐH từ những năm thập niên 90 của thế kỷ 

XX đến nay. 

4. Nguồn tư liệu nghiên cứu 

4.1. Tư liệu điền dã Dân tộc học 

Đây là nguồn tư liệu quan trọng nhất được tác giả luận án thu thập thông qua các 

cuộc điền dã Dân tộc học với việc sử dụng các kỹ năng mô tả, quan sát, điều tra, thảo luận 
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nhóm, phỏng vấn bán cấu trúc, tư liệu ảnh, ghi âm, phỏng vấn người dân tại 3 làng biển ở 

Thừa Thiên Huế (Hải Nhuận, Thai Dương Hạ, An Cư Đông). Nguồn tư liệu điền dã đó 

được NCS phân loại, phân tích, đánh giá theo từng nội dung và vấn đề cụ thể. 

4.2. Tư liệu thành văn 

Các tư liệu thành văn này có thể chia làm hai nhóm sau: Nhóm thứ nhất, nguồn 

tư liệu liên quan đến lý luận về lễ hội và các loại hình lễ hội ở những vùng miền khác; 

nhóm thứ hai, nguồn tư liệu liên quan trực tiếp đến văn hóa biển, đến lễ hội của cư dân 

vùng ven biển miền Trung nói chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng. 

5. Đóng góp của luận án 

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc thành quả nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nước, luận án có những đóng góp sau đây: 

5.1. Về mặt khoa học 

- Luận án cung cấp những tư liệu có tính hệ thống về lễ hội của cư dân ven biển, 

từ truyền thống đến biến đổi trong quá trình CNH, HĐH hiện nay ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Luận án góp phần làm rõ hơn các giá trị của lễ hội ở cư dân ven biển trong 

việc phát triển kinh tế du lịch hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt 

Nam nói chung. 

- Luận án còn cung cấp những luận cứ khoa học về các tác động tích cực và tiêu 

cực của sự biến đổi lễ hội hiện nay ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt 

Nam nói chung. 

5.2. Về mặt thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cứ liệu tham khảo trong quá trình 

bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội của cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế, để 

tránh rơi vào tình trạng hiện đại hóa lễ hội, tiếp nhận những yếu tố lai căng làm mất 

vẻ đẹp linh thiêng và các giá trị truyền thống, hoặc lễ hội bị thương mại hóa ngày 

càng phổ biến như hiện nay. 

- Luận án không chỉ hướng đến thực hiện mục tiêu tạo cơ sở khoa học cho công 

tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội của cư dân vùng ven biển miền Trung 

nói chung và vùng ven biển ở Thừa Thiên Huế nói riêng đạt được nhiều thành quả 

thiết thực mà còn góp phần vào việc nghiên cứu, khai thác những giá trị của lễ hội nơi 

đây để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phục vụ phát triển du lịch bền vững nhằm xây 

dựng một chiến lược phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của 

Việt Nam. 

 

- Luận án cung cấp một cách tổng quan về đề tài thông qua việc hệ thống hóa các 
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thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu tư liệu và điền dã thực tế, góp phần 

phục vụ cho công tác nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể liên quan đến cư dân 

vùng biển. Việc hiểu đúng và hiểu sâu về lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế sẽ 

góp phần đề ra các giải pháp đúng đắn trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị 

lễ hội của cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế hiện nay. 

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà quản lý văn hóa, nhà nghiên cứu, 

các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ngành Dân tộc học/ Nhân 

học, Văn hóa học, Du lịch học, Sử học, Đông phương học... và cho những ai quan tâm 

đến văn hóa biển nói chung và lễ hội của cư dân vùng biển nói riêng. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu (6 trang), Kết luận (4 trang), Tài liệu tham khảo (8 trang) 

và Phụ lục (38 trang), nội dung của luận án bao gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, phương pháp nghiên 

cứu và địa bàn nghiên cúu (34 trang) 

Chương 2. Lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế (33 trang) 

Chương 3. Biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế hiện nay (40 trang) 

Chương 4. Bảo tồn và  phát huy giá trị của lễ hội ở cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế  (24 trang) 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN, 

PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Lễ hội không đơn thuần chỉ là một thành tố của văn hóa tộc người, mà nó hàm 

chứa, phản ánh nhiều chiều cạnh như lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tâm lý... 

của các cộng đồng, của các tộc người; vì vậy lễ hội luôn chiếm một vị trí quan trọng 

trong các nền văn hóa. Đó cũng là lý do tại sao ở Việt Nam, trong các công trình 

nghiên cứu khoa học xã hội về văn hóa, các nghiên cứu về chủ đề lễ hội chiếm một 

tỷ lệ đáng kể. Có thể phân chia các công trình được công bố liên quan đến lễ hội nói 

chung và lễ hội vùng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng thành 2 nhóm: Nhóm các 

công trình nghiên cứu trong nước và nhóm các công trình nghiên cứu nước ngoài. 

Đối với nhóm nghiên cứu các công trình nghiên cứu trong nước có thể chia thành 2 

nhóm vấn đề: Nhóm nghiên cứu về lý luận và các loại hình lễ hội của Việt Nam trong 

lịch sử; Nhóm nghiên cứu lễ hội của cư dân vùng ven biển ở Việt Nam nói chung và 

ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng. 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở trong nước 

1.1.1.1. Các nghiên cứu về lý luận và các loại hình lễ hội của Việt Nam trong lịch sử 

Trước hết, liên quan đến lễ hội ở Việt Nam phải kể đến các tác phẩm từ Việt 

điện u linh của Lý Tế Xuyên (2012), Lĩnh Nam chích quái của Vũ Quỳnh - Kiều Phú 

(2012), Ô châu cận lục của Dương Văn An đến các bộ sử như Đại Nam nhất thống chí, 

Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chương loại chí... đã ghi chép những dòng 

ngắn gọn về các phong tục, tục lệ, các trò chơi, lễ tết của cư dân ở Việt Nam. 

Tiếp đến là các tác giả, như Phan Kế Bính (2001), Việt Nam phong tục, đã viết 

về việc thờ thần, tế tự, cầu an của người Việt [16]. Đào Duy Anh với Việt Nam văn 

hoá sử cương (2000), cũng đã đề cập đến phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc ở 

Việt Nam trong phần “Tín ngưỡng và tế tự”, “Hội hè đình đám” [5]. Văn Tân, Nguyễn 

Linh, Lê Văn Lan (1973), trong tác phẩm Thời đại Hùng Vương đã có nhiều bài viết 

miêu tả một số trò diễn xướng như đánh trống đồng, đánh cồng, nhảy múa và ca hát, 

giã cối và bơi [93]. Tác giả Đinh Gia Khánh (1993) với Lễ hội truyền thống trong xã 

hội hiện đại đã phân tích các vấn đề lý luận liên qua đến lễ hội, như bản chất, khái 

niệm, vai trò, chức năng và các giá trị đặc trưng của lễ hội truyền thống; trên cơ sở 

đó, tác giả nêu lên những thay đổi đáng suy ngẫm của loại hình văn hóa này trong xã 

hội hiện nay, như tính thương mại hóa, hoạt động vì ganh đua, toan tính của các nhóm 

xã hội [32]. Công trình 60 Lễ hội truyền thống của Thạch Phương, Lê Trung Vũ 

(1995) đã đề cập đến một số vấn đề lý luận về lễ hội, như lễ hội truyền thống là một 
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bảo tàng phong phú về đời sống tinh thần - văn hóa của dân tộc, mà sức lan tỏa cùng 

tác động của nó diễn ra liên tục và mạnh mẽ đến tâm hồn, tư tưởng, tình cảm, cốt 

cách của bao nhiêu thế hệ người; đồng thời “lễ hội bao giờ cũng hướng tới một đối 

tượng thiêng cần suy tôn: các vị tiên, Phật, thần thánh - những nhiên thần và nhân 

thần mà xét đến cùng cội rễ đó chính là hình ảnh hội tụ những phẩm chất cao đẹp 

nhất của những anh hùng khai phá và xây dựng, những anh hùng chống ngoại xâm, 

những người có công dạy dỗ truyền nghề, chống thiên tai, trừ ác thú, chữa bệnh cứu 

người…” [89, tr. 25]. Tiếp đến, các tác giả đã chọn 60 lễ hội lớn và tiêu biểu của 

người Việt và các dân tộc anh em để trình bày một cách khá chi tiết về thời gian, nghi 

thức và giới thiệu một số trò chơi dân gian thường được lồng ghép trong các lễ hội 

đó. 

Với tác giả Ngô Thị Kim Doan (1996), Những lễ hội Việt Nam tiêu biểu, đã 

tiếp cận vấn đề phân loại và giới thiệu khá chi tiết về một số lễ hội chính ở các vùng 

miền trên đất nước Việt Nam, như tết Nguyên đán, lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội 

Gióng, lễ hội Chùa Hương, lễ hội Gò Đống Đa, lễ hội đua Voi… [23]. Trong công 

trình Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam của Nhiều tác giả (2000), sau khi trình bày 

một số nội hàm liên quan đến khái niệm lễ hội, nhóm tác giả đã phân các loại lễ hội 

ở Việt Nam theo từng vùng miền khác nhau và trình bày một số lễ hội tiêu biểu trong 

phạm vi cả nước [83]. 

Tác giả Nguyễn Quang Lê (Cb) (2001), Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội 

truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ, đã nêu lên tổng quan về thiên nhiên 

và dân cư vùng đồng bằng Bắc Bộ và hệ thống hóa các loại hình lễ hội của người 

Việt, như lễ hội lịch sử văn hóa, lễ hội tôn giáo, lễ hội nghề nghiệp, lễ hội làng [66]. 

Theo đó, Hoàng Lương (2002), Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam, đã giới 

thiệu sơ qua 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam và trình bày các lễ hội tiêu biểu của 

từng dân tộc, như người Việt có lễ hội Gióng, lễ hội Đền Hùng, lễ hội chùa Hương, 

người Thái là lễ hội Cầu mùa, Cầu mưa, lễ hội Hoa ban, lễ hội Xên bản, Xên mường, 

lễ hội Hạn khuống… [76]. Tác giả Đặng Văn Lung (2005) với tác phẩm Lễ hội và 

nhân sinh, lại tiếp cận lễ hội ở vai trò chức năng của nó đối với các cộng đồng dân cư 

trên đất nước Việt Nam; theo tác giả, lễ hội có vai trò rất to lớn trong việc giáo dục 

nhân cách, truyền dạy tri thức, cố kết cộng đồng, cũng như thực hiện các chức năng 

văn hóa tín ngưỡng tôn giáo. Từ đó tác giả khẳng định lễ hội có một vai trò rất to lớn 

trong đời sống các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Nó cần phải được bảo tồn lưu giữ 

và phải được phát huy [75]. 

Công trình Lễ hội Việt Nam của Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý (đồng chủ biên) 

(2005); tại đây, các tác giả đã nêu lên vai trò của lễ hội trong đời sống con người; lễ 

hội là dịp để con người giao lưu, cộng cảm và trao truyền những đạo lý, tình cảm, mỹ 
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tục và khát vọng cao đẹp; là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, củng cố tinh thần cố 

kết cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào về gốc gác của mình. Tiếp 

đến các tác giả đã phân loại các đối tượng nghiên cứu của lễ hội thành “Lễ, Hội, Lễ 

hội”, tùy theo tính chất của từng đối tượng nghiên cứu cụ thể. Có những đối tượng là 

đúng nghĩa lễ hội theo cách nhìn nhận phổ quát vừa có lễ, vừa có hội theo thuật ngữ 

festival; có những đối tượng xem là lễ nhưng cũng có phần hội và cũng có những đối 

tượng là hội nhưng cũng có phần lễ trang nghiêm, long trọng và cũng có những đối 

tượng chỉ là hội thông thường chỉ mang tính chất trò chơi, trò diễn truyền thống [131]. 

Đây cũng là luận cứ để chúng tôi tiến hành nghiên cứu, khảo sát các lễ hội truyền 

thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong luận án của mình. 

Các tác giả Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Kính, Lê Ngọc Canh (1989), Văn 

hóa dân gian -  những lĩnh vực văn hóa lại tiếp cận vấn đề theo hướng phân tích lý 

thuyết và phân loại lễ hội; các tác giả cho rằng, trên thế giới, lễ hội thường được phân 

theo các vùng địa lý, hoặc phân theo thời đại, còn ở Việt Nam, theo các tác giả, nên 

phân lễ hội thành các hệ thống sau đây: lễ hội vùng sinh thái (vùng sinh thái núi, sinh 

thái đồng bằng, sinh thái biển…), lễ hội nghề nghiệp (lễ hội chu kì nương rẫy, ruộng 

nước, ngư nghiệp…), lễ hội văn hóa (lễ hội vật, lễ hội chọi trâu…), lễ hội văn hóa 

lịch sử (lễ hội đền Hùng, lễ hội Gióng, lễ hội Hai Bà Trưng...) [106]. 

Lê Trung Vũ (1991), Lễ hội cổ truyền, ở đây các tác giả sau khi trình bày một 

cách khái quát các vùng địa lý cũng như vai trò của lễ hội trong đời sống cộng đồng 

đã nêu lên những lễ hội tiêu biểu ở các vùng địa lý đó từ nguồn gốc, chức năng, vai 

trò cho đến nghi thức các trò chơi dân gian liên quan đến từng lễ hội [129]. Tác giả 

Lê Hồng Lý (2008), Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội, tín ngưỡng, lại tiếp 

cận vấn đề dưới góc độ quản lý văn hóa; sau khi điểm qua một số sinh hoạt văn hóa 

nổi trội của cộng đồng cư dân ven biển, tác giả cho rằng trong nền kinh tế thị trường, 

các yếu tố trong lễ hội truyền thống cư dân ven biển Việt Nam đang dần dần biến đổi 

theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực; từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm 

bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội nói riêng, văn hóa cư dân ven biển nói chung và dự 

báo các xu hướng phát triển của văn hóa dân gian ven biển, bao hàm cả lễ hội, phong 

tục tập quán, trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam có giá trị tham khảo cho các 

nhà quản lý văn hóa [77]. 
Gần đây, liên quan vấn đề lý luận về lễ hội cũng có những ý kiến chưa đồng 

thuận khi sử dụng khái niệm lễ hội; tiêu biểu ý kiến đó là quan điểm của Tô Ngọc 

Thanh cho rằng, trước đây ở Việt Nam chỉ có hội, không có lễ hoặc lễ hội; ngày xưa 

trong tiếng Việt không có từ “Lễ”, chỉ có từ “Hội” thôi, người ta thường nói “làng tôi 

mở hội”, “làng tôi đóng đám”, “làng tôi vào đám” hay “hội làng tôi mở vào ngày 

này, tháng này” chứ không ai nói lễ hội. Như vậy, theo ý kiến của nhà nghiên cứu Tô 
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Ngọc Thanh, người Việt nhận thức hội làng như một tổng thể, tức là trong hội làng 

đã bao gồm phần lễ là một thủ tục bắt buộc là phải có rồi3. 

1.1.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến lễ hội của cư dân vùng ven biển ở Việt Nam 

nói chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng 

Đời sống tín ngưỡng, lễ hội của cư dân ven biển ở Việt Nam được đề cập đến 

trong một số công trình cuối thế kỷ XIX song chỉ là những ghi chép tản mạn, chủ yếu 

về tín ngưỡng thờ cá Voi ven biển. Những tác phẩm đầu tiên có thể kể đến là Gia 

Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Đại Nam nhất thống chí - phần tỉnh Thừa 

Thiên của Quốc sử quán triều Nguyễn có đề cập đến vai trò quan trọng của cá Voi 

trong đời sống ngư dân Trung Bộ và Nam Bộ, vì thế mà được tôn sùng, kính trọng. 

Tín ngưỡng và lễ hội thờ cá Voi còn được đề cập đến trong các tác phẩm Góp phần 

nghiên cứu văn hóa Việt Nam của Nguyễn Văn Huyên (1996) [44], Việt Nam văn hóa 

sử cương của Đào Duy Anh (2005) [5]… 

Đặc biệt, khi biển đảo trở thành một đối tượng nghiên cứu đầy hấp dẫn, hướng 

tìm hiểu về đời sống văn hoá của cư dân vùng biển nói chung và lễ hội của cư dân 

các làng ven biển nói riêng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt 

là các nhà nghiên cứu Sử học, Nhân học - Dân tộc học, Ngôn ngữ học, Văn học dân 

gian... Các tác giả đa phần đều đi vào tìm hiểu các thành tố văn hóa nổi bật của cư 

dân vùng ven biển ở Việt Nam nhằm xây dựng bức tranh toàn diện, đa chiều; vừa 

chọn lọc, phân tích những yếu tố văn hóa đặc thù để làm nổi bật nét riêng của văn 

hóa biển ở Việt Nam. Những thành tố được lựa chọn thường là di tích, tín ngưỡng, lễ 

hội, phong tục, diễn xướng, văn học dân gian, tri thức bản địa. 

Theo hướng nghiên cứu này, trước hết phải kể đến Biển với người Việt cổ: cái 

nhìn về biển thời tiền sử và sơ sử của các cư dân trên đất Việt Nam trong bối cảnh 

đại đồng văn hoá Đông Nam Á của Trần Quốc Vượng và Cao Xuân Phổ (1996) [131] 

và Vài nhận xét về cách ứng xử của người Việt trước biển của Từ Chi, Phạm Đức 

Dương (1996) [25]; trong những công trình này, các tác giả dựa trên các cứ liệu về 

khảo cổ học, về văn học dân gian đã minh chứng quá trình từ trung du tiến về đồng 

bằng ven biển của người Việt cổ; theo các tác giả, người Việt chủ yếu truyền thống 

biển (quai đê, lấn biển, mở đồng bằng), đánh bắt cá cận bờ và cận duyên; người Việt 

đứng trên đồng bằng Bắc Bộ khai thác biển để mở rộng đồng bằng, tựa lưng vào núi 

và hướng ra biển. 

Ngô Đức Thịnh (Cb) (1993), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam, 

tác giả tìm hiểu đời sống văn hóa truyền thống của cư dân các vùng miền khác nhau, 

trong đó có đời sống phong tục, lễ hội của cư dân các vùng ven biển ở Việt Nam; qua 

 
3 Trả lời phỏng vấn của nhà báo Chi Anh (Lễ hội là cách nói duy lý sai lầm/ 

https://dongtac.hncity.org/spip.php?article4078; TC 14/3/2021). 

https://dongtac.hncity.org/spip.php?article4078
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đó, bước đầu góp phần nhận diện các vùng văn hóa Bắc, Trung, Nam [107]. Tiếp nối 

hướng nghiên cứu về văn hóa lễ hội của cư dân ven biển là công trình Văn hoá dân 

gian các làng ven biển của Viện nghiên cứu văn hoá dân gian (2000), trong công trình 

nghiên cứu này, các tác giả đã tìm hiểu lịch sử hình thành, đặc điểm tự nhiên, dân cư, 

đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các vùng biển Trà Cổ, Quan Lạn, Đồ Sơn và các 

làng biển, như làng Kẻ Mom, Phương Cần, Cửa Sót, Nhượng Bạn, Cảnh Dương, 

Thuận An… trong đó ít nhiều các tác giả đã trình bày các loại hình lễ hội trong quy 

mô của từng vùng, từng làng biển ở Việt Nam [128]. 

Tiếp đến là hai công trình của Nguyễn Duy Thiệu, Cộng đồng ngư dân Việt 

Nam (2002) [103] và Tìm hiểu các cộng đồng cư dân thuỷ cư Việt Nam (2005) [104], 

tác giả đã nghiên cứu một cách hệ thống các cộng đồng ngư dân Việt Nam theo từng 

vùng địa lý ở quy mô các làng từ Bắc Bộ, Trung Bộ đến Nam Bộ, từ lịch sử hình 

thành, cơ cấu tổ chức, đời sống tín ngưỡng và xem xét cộng đồng ngư dân Việt Nam 

trong bối cảnh xã hội hiện đại… 

Gần đây có những bộ sách có giá trị lớn về văn hóa biển đảo Việt Nam, trong 

đó có đề cập khá phong phú về các lễ hội của cư dân vùng ven biển Việt Nam. Đó là 

Võ Quang Dũng (Tuyển chọn) (2018), Văn hóa biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn văn 

hóa dân gian; sách có 2 tập đề cập đến 3 nội dung chính về văn hóa biển đảo Việt 

Nam, gồm: Những giá trị của các tín ngưỡng liên quan đến văn hóa biển đảo; Phong 

tục và lễ hội của cộng đồng ngư dân ven biển và trên các quần đảo; Tri thức dân gian 

của cộng đồng ngư dân biển [24]. 

Đặc biệt, bộ sách 9 tập Văn hóa biển đảo Việt Nam của Nguyễn Chí Bền (Tổng 

chủ biên) (2020); trong đó, ở tập 1 các tác giả đã tập trung giải quyết các vấn đề cơ 

bản về văn hóa biển đảo của Việt Nam từ nghiên cứu lý thuyết, cách tiếp cận và tình 

hình nghiên cứu văn hóa biển đảo Việt Nam; chủ thể, sự phát triển đến giá trị của văn 

hóa biển đảo Việt Nam; phân tích thực trạng công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn 

hóa biển đảo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay đến đề xuất các kiến nghị nhằm bảo 

vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo ở Việt Nam hướng tới phát triển bền vững. 

Các tập sách từ tập 2 đến tập 8, là những nội dung nghiên cứu chuyên sâu chia theo 

vùng văn hóa, trải từ Bắc Bộ qua Trung Bộ, tới Nam Bộ. Mỗi tập sách, các tác giả 

đều lựa chọn một số địa bàn tiêu biểu để khảo sát, nghiên cứu; từ đó tìm ra những đặc 

điểm nổi bật nhất của văn hóa biển đảo của từng vùng khác nhau. Tập 9, các tác giả 

tập trung đi sâu lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt, được xem là một trong những 

giải pháp để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia mạnh toàn diện về biển [13]. 

Đối với lễ hội của cư dân vùng ven biển miền Trung có những công trình và 

các bài viết đáng chú ý, như Cộng đồng ngư dân Nam Bộ do Trần Hồng Liên chủ 

biên (2004), ở đây tác giả đã trình bày một cách khái quát đặc điểm thiên nhiên, dân 
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cư, lịch sử của cộng đồng cư dân Nam Bộ và nêu lên đời sống kinh tế văn hóa, xã hội 

của cộng đồng ngư dân này; trong đó tác giả đã đề cập đến các loại hình lễ hội đặc 

trưng như lễ hội Cầu ngư, lễ hội thờ Tứ vị Thánh nương…[70]. Tiếp đến là công trình 

Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển: Vùng duyên hải Nam Trung 

bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hà Đình Thành (2016), trong 

công trình này, các tác giả tổng kết thành quả nghiên cứu về văn hóa biển, đồng thời 

chia sẻ, công bố các kết quả nghiên cứu mới trong bối cảnh của sự chuyển đổi kinh 

tế - chính trị của vùng biển Việt Nam nói chung và vùng biển Trung Bộ nói riêng hiện 

nay [96]. 

Tiếp nối hướng nghiên cứu về lễ hội ở vùng ven biển miền Trung là công trình 

của Phan Thị Yến Tuyết, Đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của ngư dân và cư dân 

vùng biển Nam Bộ (2016), đã khái quát về thiên nhiên, dân cư, lịch sử vùng biển Nam 

Bộ và tập trung nghiên cứu năm lễ hội tiêu biểu của cư dân vùng biển nơi đây: Lễ hội 

Nghênh Ông, lễ hội Cầu an và cúng phước biển, lễ hội Thánh của cộng đồng ngư dân 

Công giáo, lễ hội thờ Mẫu và Nữ thần vùng biển, lễ hội Thờ cúng Anh hùng dân tộc. 

Tác giả nhận định “Đời sống tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội của các cộng đồng cư dân 

tại vùng biển, đảo Nam bộ thể hiện được sắc thái văn hóa đặc trưng của một vùng 

đất đa dân tộc, đa văn hóa, thể hiện quá trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc rất 

rõ nét. Tâm thức khát vọng một cuộc sống bình an, no ấm của ngư dân Nam bộ luôn 

bộc lộ trong các nghi lễ, sinh hoạt của tín ngưỡng tôn giáo và trong không gian văn 

hóa lễ hội, điều này mãi là chất keo gắn bó các cộng đồng dân tộc với nhau” [121, 

tr. 421 - 422]. Tiếp đến là công trình Đánh thức tiềm lực miền Trung của nhiều tác 

giả (2008), ở đây các tác giả đã nêu lên các đặc điểm cơ bản về dân cư, thiên nhiên 

vùng biển miền Trung, nhất là các vịnh cảng và hệ thống các cửa sông nối liền từ 

miền núi xuống miền biển. Từ những phân tích về đặc điểm địa lý và dân cư, các tác 

giả đã nêu lên những tiềm lực, những thế mạnh về kinh tế biển ở miền Trung cần phải 

được khai thác [85]. Tác phẩm Văn hoá Biển miền Trung và văn hoá biển Tây Nam 

bộ của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam (2008) đã nêu lên một cách có hệ thống văn 

hóa biển ở vùng miền Trung và miền Tây Nam bộ như hoạt động kinh tế, nhà cửa, 

trang phục, phương tiện vận chuyển, phương tiện đánh bắt và các loại hình văn hóa 

phi vật thể như tín ngưỡng, tôn giáo, lễ nghi, lễ hội… trong đó các tác giả đã tiếp cận 

một cách hệ thống khi phân loại lễ hội hai vùng địa lý này theo từng làng biển tiêu 

biểu [47]. 

Một công trình nghiên cứu có liên quan đến lễ hội của cư dân vùng ven biển 

miền Trung cần nêu lên ở đây là Văn hoá sông nước miền Trung của Hội văn nghệ 

dân gian Việt Nam (2006); công trình đã tập hợp các bài viết nêu bật tín ngưỡng của 

cư dân ven biển miền Trung là tín ngưỡng thờ cá Voi, lễ hội Cầu ngư, cầu mùa… Dù 
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có sự khác nhau về địa bàn nghiên cứu (Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Khánh Hòa, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Cần Thơ…) song các tác giả đều gặp nhau 

ở phương pháp và cách tiếp cận. Dựa trên khảo cứu nguồn tư liệu kết hợp quan sát, 

tham dự khi tiến hành thực địa, các nghiên cứu gần như cùng có chung nhận định lễ 

hội Cầu ngư và tín ngưỡng thờ cá Voi của người Việt phổ biến và dàn trải trên khu 

vực Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam, bắt nguồn từ tục thờ thần biển của người Việt 

và tiếp biến từ thờ vị thủy thần Cha Aih Va của người Chămpa [48]. 

Một nghiên cứu về văn hóa biển có giá trị của của Nguyễn Thanh Lợi (2014), 

Một góc nhìn về văn hóa biển đã đề cập đến tín ngưỡng thờ bà Thủy Long, trong đó 

khảo tả qua những nơi thờ bà Thủy Long ở cư dân ven sông, ven biển miền Trung. 

Bên cạnh đó, bằng nhiều cứ liệu cụ thể về tục thờ cô hồn tại các làng ven biển Nam 

Trung Bộ, đặc biệt qua việc phân tích cơ sở thờ tự, nghi lễ và phong tục, tác giả đã 

đưa đến một cái nhìn vừa cụ thể vừa đa diện với những biểu hiện hết sức phong phú 

mang sắc thái riêng về tín ngưỡng và lễ hội của từng địa phương trên cùng mảnh đất 

Nam Trung Bộ [73]. 

Đối với lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, trước hết phải nêu lên các 

nghiên cứu của Tôn Thất Bình (1993), Huế - lễ hội dân gian, tác giả trình bày một 

cách khái quát các lễ hội dân gian tiêu biểu ở thành phố Huế bao gồm lễ hội Thành 

hoàng, lễ hội vật làng Sình, lễ hội đua thuyền, lễ hội thả diều... [15]; của Nguyễn 

Phước Bảo Đàn (2008) với Tục thờ cá voi ở miền Trung Việt Nam: những nét tương 

đồng và dị biệt, đã nêu lên tục thờ cá Voi và các lễ nghi lễ hội liên quan đến phong 

tục này ở cư dân vùng biển miền Trung nói chung và vùng biển Thừa Thiên Huế nói 

riêng [28]. 

Tác phẩm Văn hoá truyền thống vùng biển Thuận An của Lê Văn Kỳ (Cb) 

(2015), tập trung nghiên cứu toàn bộ lịch sử thiên nhiên và dân cư cũng như đời sống 

kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân vùng biển Thuận An, Thừa Thiên Huế; trong đó 

một phần quan trọng các tác giả đã phân loại và hệ thống hóa các loại hình lễ hội của 

vùng dân cư này, như lễ hội đua thuyền, lễ hội Cầu ngư, lễ cúng Thành hoàng… [64]. 

Yếu tố không gian và thời gian trong tri thức biển của ngư dân Thuận An của Nguyễn 

Thị Tâm Hạnh (2007) đã phân tích các hoàn cảnh không gian và thời gian ảnh hưởng 

đến tri thức về biển của ngư dân Thuận An, Thừa Thiên Huế, như không gian của làng, 

không gian của biển, thời gian khai thác, đánh bắt hải sản, thời gian chế biến và bảo 

quản hải sản… Trong các tri thức về biển đó, tác giả ít nhiều đã nêu lên các tri thức 

liên quan đến lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế [36]. 

 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

 Từ rất sớm, trong các nền văn hóa nguyên thủy, các nhà Nhân học đã coi lễ hội 
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hay các lễ kỷ niệm mang tính cộng đồng thuộc phạm trù văn hóa. Lễ hội diễn ra ở 

nhiều nơi, nhiều cộng đồng xã hội, trong bối cảnh xã hội nông nghiệp và công nghiệp, 

ở nông thôn và đô thị. Lễ hội đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của các nhà 

nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Theo đó, các nghiên cứu lễ hội 

dần về sau cũng góp phần lột tả đầy đủ và đa dạng hơn các vẻ đẹp của mỗi cộng đồng 

người, phân tích sâu sắc các giá trị, ý niệm và biểu tượng, ý thức hệ và bản sắc, tính 

kế tục giữa truyền thống và hiện đại… ở từng lễ hội mà họ nghiên cứu (Victor Turner 

(1967) [164], Hobsbawn (1983) [151], Abrahams (1982) [135], Falassi (1987, 2005) 

[144][145], và Manning (1983)[157])… 

 Victor W. Turner (1969) trong tác phẩm The ritual process: Structure and Anti-

Structure (Tạm dịch: Quy trình nghi lễ: Cấu trúc và Phản cấu trúc) đã đề cập đến 

những chức năng của nghi lễ thông qua hệ thống nghi lễ của người Ndembu ở Châu 

Phi và nghi lễ đánh cá của người Trobriand ở một hòn đảo Thái Bình Dương. Theo 

đó, ông đề cao chức năng của nghi lễ, lễ hội đối với cộng đồng xã hội. Lễ hội có chức 

năng truyền tải thông tin về những qui ước, tập tục trong cộng đồng và có tác dụng 

củng cố tình đoàn kết của cộng đồng này so với cộng đồng khác [165]. 

 Eric Hobsbawm (1983), Introduction: Inventing Traditions in The Invention of 

Tradition (Tạm dịch: Giới thiệu: Phát minh truyền thống trong sự phát minh của 

truyền thống) do trường Đại học Cambridge xuất bản khi nghiên cứu về lễ nghi, lễ 

hội đã cho rằng, lễ hội thuộc phạm trù văn hóa truyền thống, bao gồm những cách 

hành xử, qui ước, lễ nghi… có những yếu tố thuộc về truyền thống cổ xưa nhưng 

cũng có những yếu tố mới được tạo dựng trong vòng vài thế kỉ trở lại. Tác giả đề cập 

đến tính liên tục và tính kế thừa của lễ hội truyền thống trong tiến trình sáng tạo ra lễ 

nghi và tiến trình này diễn ra càng nhanh khi xã hội đang chuyển biến mạnh. Cái 

truyền thống được sáng tạo này, theo Hobsbawm, có ba loại: (a) loại để gây dựng hay 

biểu tượng hóa tình đoàn kết trong một tập thể; (b) loại để gây dựng hay hợp lí hóa 

(legitimizing) thể chế và uy quyền xã hội; và (c) loại để giáo dục và gây dựng niềm 

tin, hệ giá trị, và phong cách hành xử (Hobsbawm, 1983: 9). Điều này thể hiện rất rõ 

trong xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống hiện nay ở Việt Nam, ví dụ như lễ 

hội bà chúa Kho ở Quảng Ninh… [151]. 

 Tùy cấp độ quan sát, các nghiên cứu nhân học đã mô tả, truy tìm nguồn gốc, chức 

năng hay các ý nghĩa của lễ hội. Qua các nghiên cứu này, những lễ hội cộng đồng đã 

phản ánh đặc trưng văn hóa tộc người, được gìn giữ theo luật tục của mỗi tộc người, 

mang tính thiêng và tính phàm (trần tục), diễn ra trong phạm vi không gian và thời gian 

(có tính chu kỳ, mùa vụ hoặc huyền thoại). Theo đó, các nghiên cứu lễ hội dần về sau 

cũng góp phần lột tả đầy đủ và đa dạng hơn các vẻ đẹp của mỗi cộng đồng người, phân 

tích sâu sắc các giá trị, ý niệm và biểu tượng, ý thức hệ và bản sắc, tính kế tục giữa 
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truyền thống và hiện đại… ở từng lễ hội mà họ nghiên cứu. 

 Trước năm 1980, những công trình nghiên cứu về lễ hội này thường quan sát các 

lễ hội văn hóa (lễ kỷ niệm) có tính vùng miền và quốc gia, các sự kiện thể thao tại 

các đô thị lớn, trong đó phần cấu trúc, chức năng, vai trò, ý nghĩa biểu tượng cũng 

như các tác động của lễ hội không được các học giả cố ý quan sát và phân tích đa 

chiều như các công trình Geographical perspectives on festivals in Ontario của Butler 

and Smale (1991) [138], Developing a municipal policy for festivals and special 

events của Getz (1991) [148]. 

 Sau năm 1980, đặc biệt trong gần hai thập niên vừa qua đã có ngày càng nhiều 

những nghiên cứu về lễ nghi và lễ hội ở Việt Nam của cả các nhà nghiên cứu Việt 

Nam lẫn nước ngoài. Shaun Malarney (2002), Culture, Ritual, and Revolution in 

Vietnam (Tạm dịch: Văn hóa, Lễ nghi, Văn minh ở Việt Nam) [156]; Philip Taylor 

(2004), Goddesses on the Rise (Tạm dịch: Sự trỗi dậy của các Nữ thần) [163] đã đề 

cập và phân tích lễ hội ở Việt Nam từ quan điểm của thuyết mâu thuẫn. Các tác giả 

quan tâm nhiều hơn đến sự đa dạng của quan điểm chủ thể về lễ nghi và lễ hội, những 

mâu thuẫn giữa những quan điểm này, và tiến trình giao thoa hay hội thoại của những 

quan điểm này trong tương quan với quan hệ quyền lực (gồm cả quyền lực kinh tế) 

giữa nhà nước và cộng đồng địa phương cũng như chính trong cộng đồng địa phương. 

 Trong Nhân học nước ngoài có một số lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến biển - 

đại dương như Nhân học biển (Maritime anthropology), Văn hóa biển (Marine 

culturology), Kinh tế biển (Marine economics), Đại dương học (Ocean studies)… 

Điểm cốt lõi của đối tượng nghiên cứu trong Nhân học biển là khảo sát văn hóa, xã 

hội của cộng đồng ngư dân và cư dân vùng ven biển, các hoạt động kinh tế, văn hóa, 

xã hội liên quan đến đời sống ở biển, nghiên cứu về sự thích nghi của con người với 

môi trường sống ở biển… Về sau, Nhân học biển có những nghiên cứu mở rộng trên 

không gian rộng lớn hơn như thái độ và ứng xử của ngư dân và cư dân với biển, sự 

tương tác của họ với biển cả về phong tục tập quán như đời sống hôn nhân gia đình, 

tang ma, tín ngưỡng, lễ nghi, lễ hội, tri thức về biển… 

 Tác phẩm Those who live from the sea, a study in maritime anthropology (Tạm 

dịch: Những người quê vùng biển, một cuộc nghiên cứu về nhân học biển) của M. 

Estellie Smith (1977) [160] thuộc chuyên khảo số 62 của Hội Dân tộc học Hoa Kì là 

một khảo tả dân tộc học về dân cư vùng biển. Tác giả phân tích tầm quan trọng của 

biển đối với sinh kế của người dân nơi đây. Họ sống trong những cộng đồng tự gắn 

bó với nghề đánh cá, văn hóa và lối sống của cộng đồng cư dân vùng biển trước sự 

thay đổi nhanh chóng của công nghệ và môi trường… Mặc dù ra đời từ năm 1977 

nhưng đến nay, vấn đề và quan điểm của tác giả vẫn mang tính thời sự nóng hổi, như 

tình hình về biển Đông chẳng hạn. 
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 Đặc biệt có những công trình mang tính chất quy mô lớn trên phạm vi thế giới 

như Fish catching methods of the world (Tạm dịch: Các phương pháp đánh cá trên 

thế giới) của Andres Von Brandt [137] đã mô tả hình ảnh ngư cụ, phương tiện đánh 

bắt và nhiều bản đồ, sơ đồ ngư trường của ngư dân. Đây được xem là tài liệu tra cứu 

công phu về nghề cá trên thế giới với nhiều hạng mục, liên quan đến kinh tế, văn hóa, 

xã hội như ngư cụ sử dụng theo giới, ngư cụ theo loài, theo môi trường đánh bắt…; 

Ocean, the native cultures of Australia and the Pacific Islands (Tạm dịch: Đại dương, 

nền văn hóa bản địa của Australia và các quần đảo Thái Bình Dương) của Doulas L. 

Olivier [159] nghiên cứu về tôn giáo, ẩm thực biển, tàu thuyền và di chuyển trên đại 

dương ở Úc và các vùng biển đảo Thái Bình Dương… 

 Nhật Bản là một trong những nước có nhiều nghiên cứu về dân tộc học biển, có 

lẽ vì biển cả đã chi phối sâu sắc đời sống của dân tộc Nhật Bản từ xưa đến nay, họ 

phải nương theo biển cả mà sinh tồn nên dấu ấn văn hóa biển rất đậm nét trong lịch 

sử sinh tồn và phát triển của người Nhật. Ông Keizo Shibusawa, nguyên Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Nhật Bản, cũng là một Giảng viên Đại học đã dành tâm huyết cả cuộc 

đời để phát triển mảng Văn hóa ngư nghiệp. Với sự đỡ đầu của ông, bảo tàng Attic 

Museum được thành lập, việc nghiên cứu văn hóa dân gian biển Nhật Bản được đẩy 

mạnh với các công trình nghiên cứu về những hòn đảo và bán đảo biệt lập ở Nhật 

Bản [158].  

 Tác phẩm Sea hunters of Indonesia (Tạm dịch: Thợ săn biển cả ở Inđonesia) của 

R.H. Barnes (1996) với dung lượng gần 500 trang đã khảo sát rất chi tiết về làng chài 

với các địa vực vùng cao và vùng thấp, cấu trúc hành chính, bối cảnh lịch sử và vấn 

đề tôn giáo của cộng đồng cư dân làng chài ở Indonesia. Tác giả tìm hiểu rất kĩ các 

vấn đề về bệnh tật, di dân, hôn nhân, tang ma, các hoạt động kinh tế với nghề cá, nghề 

làm muối, nghề đóng tàu thuyền, làm ngư cụ, vấn đề săn cá Voi [136]. Đây được xem 

là công trình công phu, tỉ mỉ và có giá trị cao về khoa học, có thể gợi mở cho những 

người nghiên cứu về biển nhiều vấn đề, hướng đi mới. 

 Gần đây, xu hướng và các chủ đề nghiên cứu lễ hội và sự biến đổi của lễ hội trong 

xã hội hiện đại (đô thị) đang thu hút sự quan tâm của giới học giả. Các khía cạnh của 

lễ hội ở nhiều thành phố lớn được các học giả đa ngành quan tâm như mô hình và 

không gian, kế hoạch và quản lý, thời gian và tổ chức, du khách tham gia, kinh nghiệm 

và ý nghĩa, âm nhạc và biểu tượng, vai trò và các tác động (Huntington (1971) [152], 

Spindler (1977) [162], Kammeyer (1997) [155], Inglehart (2000, 2005) [153] [154]). 

Theo đó, cấu trúc cốt lõi về nội dung của các nghiên cứu lễ hội là nhằm tạo ra kiến 

thức và cung cấp một sự hiểu biết mới về các sự kiện lễ hội như các công trình của 

D. Chhabra (2003), The  significance  of  festivals  to  rural economies: Estimating 

the economic impacts of Scottish highland games in North Carolina [139] (Tạm dịch: 
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Tầm quan trọng của lễ hội đối với nền kinh tế nông thôn: Ước tính tác động kinh tế 

của các trò chơi vùng cao Scotland ở Bắc Carolina) trên tạp chí Journal of Travel 

Research; Getz (2001) với Festival places: A comparison of Europe and North 

America (Tạm dịch: Không gian lễ hội, sự đối sánh giữa Châu Âu và Bắc Mỹ) [149]; 

Sherwood (2007) với bài viết A Triple Bottom Line Evaluation of the Impact of 

Special Events: The Development of Indicators (Tạm dịch: Đánh giá về tác động của 

các sự kiện đặc biệt: Sự phát triển của các chỉ số) [161]… Có thể nói, trong bối cảnh 

đô thị, lễ hội với xã hội và văn hóa trở thành lĩnh vực quan trọng thứ hai được chú ý 

trong các nghiên cứu về lễ hội. Các công trình của T. Delamere (2001), Development 

of a scale to measure resident attitudes toward the social impacts of community 

festivals [141] (Tạm dịch: Xây dựng thang đo về thái độ của người dân đối với các 

tác động xã hội của lễ hội cộng đồng) đã xem xét thái độ của cư dân khi tham gia lễ 

hội như là các chỉ báo của tác động xã hội. Fredline và Faulkner (2003), The 

development of a generic scale to measure the social impacts of events [147] cũng đã 

nghiên cứu nhận thức của người dân về các tác động của lễ hội và xem xét mối liên 

hệ giữa tham dự lễ hội và các tác động xã hội, tác động đến việc tạo ra vốn xã hội ở 

phạm vi cá nhân và cộng đồng… 

 Ngày nay, khi du lịch đang là mũi nhọn của sự phát triển kinh tế các quốc gia, 

nhiều báo cáo, công trình đã nghiên cứu về lễ hội với du lịch, vai trò và những tác 

động của nó đến đời sống kinh tế, xã hội của vùng miền, quốc gia. Trong báo cáo 

nghiên cứu Estimating the economic impacts of festivals and events: a research guide 

(2002), Ben Janeczko, Trevor Mules and Brent Ritchie, đăng tải trên 

crctourism.com.au, nhằm phát triển du lịch bền vững, đã khẳng định “du lịch lễ hội 

và sự kiện là một trong những hình thức phát triển nhanh nhất của du lịch. Nó ngày 

càng trở nên phổ biến ở các vùng nông thôn như một phương tiện để phục hồi nền 

kinh tế địa phương” [142; tr.1]. Thời gian cố định của lễ hội được tận dụng khai thác 

đối với những vùng miền truyền thống thu hút du lịch theo mùa, kéo dài thời gian lưu 

trú của khách du lịch. Trên cơ sở hướng dẫn những phương pháp đánh giá sẽ phân tích 

những tác động chủ yếu trên khía cạnh kinh tế của hoạt động du lịch lễ hội. 

 Trong bài viết Festival tourism - the concept, key functions and dysfunctions in 

the context of tourism geography studies (Tạm dịch: Du lịch lễ hội - Khái niệm, chức 

năng và tác động tiêu cực trong nghiên cứu Địa lý du lịch), đăng bởi tạp chí 

Geographical Journal 65 (2013) của Waldemar Cudny, đã phân tích lễ hội trong mối 

quan hệ với địa lý du lịch. Tác giả đã trình bày các lễ hội như một đối tượng nghiên 

cứu của địa lý du lịch, cung cấp định nghĩa về du lịch lễ hội, cũng như thiết lập các 

tác động chính của nó đối với không gian du lịch. Trong bài biết này, tác giả cũng 

phân tích những đặc điểm của lễ hội và sự phân biệt giữa khái niệm lễ hội và sự kiện. 
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Lễ hội thu hút khách du lịch và tạo ra du lịch lễ hội. Khách du lịch bị thu hút bởi 

những yếu tố thú vị, đôi khi là kì lạ được thể hiện qua quá trình diễn ra lễ hội. Thông 

qua những hoạt động lễ hội, không gian vật chất nơi diễn ra hoạt động lễ hội cũng sẽ 

được chú ý. Từ đó, tác giả nêu lên những đánh giá về tác động tích cực, tiêu cực của 

du lịch lễ hội đối với di sản văn hóa, chủ yếu liên quan đến các yếu tố phi vật chất 

của lễ hội để phù hợp với thị hiếu của khách du lịch (tính thương mại hóa của hoạt 

động lễ hội) [140]. 

 Trong bài viết The nature and scope of festival studies được đăng trên 

International Journal of Event Management Research, tập 5, số 1, 2010, Donald Getz 

[150] đã có sự tổng hợp kết quả phân tích tổng quan tài liệu quy mô lớn các bài báo 

nghiên cứu được đăng trên báo chí học thuật bằng tiếng Anh về vai trò, ý nghĩa và 

tác động của lễ hội đối với xã hội và văn hóa, du lịch lễ hội, và quản lí lễ hội. Trên 

cơ sở phân tích những ý nghĩa chính trị và xã hội, văn hóa, tính xác thực, bản sắc 

cộng đồng các giá trị văn hóa lễ hội, chức năng gắn kết xã hội của lễ hội… D. Getz 

đã đưa ra một định nghĩa về lĩnh vực “nghiên cứu lễ hội”. Hiện tượng cốt lõi thực sự 

là trải nghiệm lễ hội và những ý nghĩa gắn liền với nó. Lễ hội có tầm quan trọng và 

nhiều ý nghĩa xã hội, văn hóa thể hiện qua những tri thức bản địa được người dân đúc 

kết lại. Để hiểu đầy đủ và tạo ra kiến thức về nghiên cứu lễ hội, cần tìm hiểu và biết 

được lễ hội do ai tạo ra và tại sao, chúng được lập kế hoạch và quản lí như thế nào, 

tại sao mọi người tham gia (hoặc không), kết quả của họ ở nhiều cấp độ và các động 

lực định hình cá nhân lễ hội và quần thể lễ hội. Từ kết quả tập hợp, tác giả nhấn mạnh 

sự hấp dẫn đặc biệt trong các nghiên cứu về lễ hội đối với sinh viên và các học viên, 

và ngày càng có nhiều chương trình học bổng liên quan đến đề tài nghiên cứu này 

hơn.  

 Trong bài viết Expanding the Domain of Festival research: a review and research 

agenda, nhóm tác giả [166] đã tập trung phân tích các quy trình của lễ hội, từ đó làm 

rõ năm chủ đề chính của lễ hội là động cơ tổ chức, tài trợ và tham gia lễ hội; những 

trải nghiệm của những người tham gia lễ hội; các mối quan hệ giữa lễ hội và môi 

trường địa phương; tác động của lễ hội đến đời sống kinh tế văn hóa xã hội của địa 

phương; công tác quản lí các lễ hội. Bài viết nêu bật vai trò của lễ hội với cộng đồng 

dân cư địa phương, tạo điều kiện cho tính liên kết xã hội và bản sắc vùng miền. Bằng 

cách cung cấp một cái nhìn tổng quan về lễ hội, nhóm tác giả đã góp phần làm rõ các 

luận điểm về nguồn gốc của lễ hội, cá nhân nào là liên quan và cách tương tác/ cộng 

tác giữa các cá nhân đó, các tài nguyên của lễ hội và mạng lưới các mối quan hệ cần 

thiết đẻ tổ chức lễ hội phát triển như thế nào theo thời gian. Từ đó định hình các hình 

ảnh điểm đến, bản sắc khu vực, du lịch lễ hội và chính trị văn hóa thông qua hoạt 

động tổ chức lễ hội. 
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 The role of festivals in urban identity: A study on the relationship between 

perception and experience of place; case of Sebi Arus (2017), tác giả Çigdem 

Findiklar [146] đặt mối quan hệ tác động giữa lễ hội và chính sách quy hoạch đô thị, 

theo đó các lễ hội bên cạnh tính năng giải trí, tạo thành mối liên hệ giữa cộng đồng 

và địa điểm. Vì các lễ hội có các câu chuyện về người dân địa phương của chính họ 

hoặc chủ đề hấp dẫn cho những nhóm cụ thể, chúng có thể được hiểu là những biểu 

tượng về kí ức và trải nghiệm của mọi người để làm cho địa điểm đó mang nhiều hơn 

những nét cá nhân và độc đáo. Vì tính độc đáo là đặc điểm chính để tạo nên bản sắc 

địa điểm nên các lễ hội đặc sắc có thể đóng một vai trò quan trọng trong nhận dạng 

của địa điểm. Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, hoạt động và hình thức tổ chức của lễ hội 

có thể cho phép các địa điểm diễn ra lễ hội được xem là duy nhất. Tuy nhiên, sự hình 

thành các lễ hội tương tự ở các thành phố khác nhau làm mất đi bản sắc lễ hội ban 

đầu và thay đổi bản sắc của các thành phố. Nghiên cứu này của tác giả đã giải đáp 

phần nào tác động của lễ hội trong sự cạnh tranh toàn cầu giữa các thành phố, hình 

thành nên những đô thị di sản, đô thị lễ hội. 

 Nói về vai trò và lợi ích của lễ hội cho sự phát triển của lễ hội, The Impact of 

Festival Participation on Social Well-Being and Subjective Well-Being: A Study of 

the International Orange Blossom Carnival Visitors in Turkey [167], đăng trên tạp 

chí Đại học Clemson Tiger Prints, Nese Yilmaz (2020) cho rằng lễ hội nâng cao 

thương hiệu của điểm đến trong du khách, là công cụ hữu hiệu cho quá trình quảng 

bá du lịch tại điểm đến. Hoạt động lễ hội cũng có tác động lớn đến sự thúc đẩy nền 

kinh tế địa phương thông qua nguồn thu từ thuế, tăng cơ hội việc làm và hoạt động 

kinh doanh thông qua việc gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu 

du lịch của du khách. Bên cạnh những lợi ích kinh tế, hoạt động lễ hội cũng tác động 

tích cực đến cộng đồng địa phương như tăng sự gắn bó của cộng đồng cư dân, tăng 

sự gắn kết và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong quá khứ và hiện 

tại giúp bảo tồn văn hóa địa phương trong cộng đồng dân cư địa phương và khách du 

lịch. 

 Festival tourism and socioeconomic development: case of Kwahu traditional 

areas of Ghana đăng trên tạp chí Festival tourism and socioeconomic development 

(12/2020) [143], nhóm tác giả với mục đích kiểm chứng những tác động của du lịch 

lễ hội lên sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội cũng như là những mặt trái của nó lên 

vùng Kwahu, Ghana đã cho rằng, những năm gần đây, khái niệm du lịch đã được mở 

rộng thêm trong lĩnh vực văn hóa/ lễ hội và sinh thái. Lễ hội mang lại những lợi ích 

về kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao cơ sở hạ tầng, sự gắn kết xã hội và quảng bá văn 

hóa địa phương ra bên ngoài. Giá trị kinh tế xã hội đầu tiên là nâng cao năng lực của 

cộng đồng. Việc chuẩn bị cho lễ hội thông qua việc tập huấn, đào tạo phát triển kỹ 
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năng, dịch vụ giúp đem lại các giá trị tài chính; phát triển doanh nghiệp địa phương 

và tạo ra doanh thu cho ngân sách địa phương và tỉnh nhà trong thời điểm của lễ hội. 

Lợi ích kinh tế tiếp theo là tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống. Lợi ích xã hội 

của lễ hội du lịch: mùa du lịch cũng là thời điểm sửa chữa, trùng tu các cơ sợ hạ tầng 

bị hư hại hoặc xây mới nhằm đáp ứng nhu cầu của dân địa phương và du khách. Các 

cơ sở trọng yếu như các trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng cũng được chú trọng 

hơn. Những lợi ích văn hóa xã hội của du lịch lễ hội mang lại đã tạo nên sự gắn kết 

xã hội, phát triển xã hội, kiến trúc hạ tầng; giúp gắn kết gia đình và sự tin tưởng lẫn 

nhau. Ở Ghana, đặc biệt là khu vực Kwahu, lễ hội Phục sinh, một lễ hội của Thiên 

chúa giáo được tổ chức rất lớn hàng năm như một lễ hội cộng đồng. Đây là dịp mà 

các tín đồ tôn giáo khắp nơi từ Ghana và thế giới tìm về "gốc cội" và chú trọng vào 

những mục đích và thành quả của gia đình. Đây cũng là dịp trưng bày cuộc triển lãm 

những mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương được 

sản xuất với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu khách du lịch, nghệ nhân địa phương 

tận dụng dịp này để trổ tài cho mọi người xem tài năng của họ. Nhưng đồng thời, lễ 

hội cũng mang lại những điểm tiêu cực cho xã hội như yếu tố tội phạm, ô nhiễm môi 

trường, tắc nghẽn giao thông, giá cả tăng vọt… Cùng đó là sự tiềm ẩn của những yếu 

tố văn hóa nước ngoài du nhập bởi khách du lịch cũng làm ảnh hưởng nhiều đến chất 

lượng của lễ hội. Nhu cầu quảng bá vị thế của lễ hội ra khỏi tầm địa phương khiến 

cho lễ hội trở nên "chuyên nghiệp" hơn và nghèo nàn về chất. Sự thương mại hóa, 

chú trọng doanh thu, khách du lịch là khán giả ngoại quốc làm cho nghệ nhân địa 

phương mất đi sự sáng tạo nghệ thuật và cũng làm cho lễ hội mất đi bản chất vốn có 

ban đầu của nó. Điểm bất cập thứ hai là cái giá phải trả về mặt xã hội. Tiêu biểu là 

gây ra nhiều áp lực cho cơ sở hạ tầng của địa phương, sự yếu kém của những nhà tổ 

chức và quản lý trong khâu xử lý rác thải như thiếu nhà vệ sinh, thùng rác dẫn đến 

vấn đề vệ sinh rác thải ô nhiễm nghiêm trọng sau những kỳ lễ hội. Sự thương mại hóa 

của lễ hội còn dẫn đến việc các món ăn không còn là món ăn bản địa nữa. Một số kết 

luận trong phần khảo sát nghiên cứu cho thấy những điểm tiêu cực của du lịch lễ hội 

như quá tải phương tiện công cộng, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của người 

dân địa phương do giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng; hành động khiếm nhã từ du khách, 

tội phạm. Những điều này có thể ảnh hưởng đến việc tham gia của các bộ lạc, dân tộc 

thiểu số vào hoạt động tổ chức lễ hội. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra những giải pháp 

và định hướng nhằm bảo tồn những giá trị của lễ hội và mối quan hệ với sự phát triển 

kinh tế xã hội của cộng đồng cư dân. 

 Hiện nay, nhiều lễ hội ở Việt Nam kể cả lễ hội làng, lễ hội tín ngưỡng - tôn giáo, 

lễ hội của các dân tộc thiểu số và các lễ hội hiện đại mỗi năm càng gia tăng và mở 

rộng quy mô. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu lễ hội ở Việt Nam hiện nay là cần thiết. Đã 
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có những lo ngại về bối cảnh phát triển của đô thị khiến truyền thống bị biến mất. 

Nhưng qua các nghiên cứu cho thấy, mối quan hệ giữa không gian xã hội đô thị, lễ 

hội và bản sắc truyền thống là đa chiều và phức tạp. Cấu trúc, chức năng, ý nghĩa của 

lễ hội trong bối cảnh đô thị không thể được nhìn nhận một chiều, hay theo một phân 

ngành nào đó mà nhận diện rõ được. Lễ hội là của cộng đồng, nhưng đặc tính của 

cộng đồng xã hội cũng đã thay đổi liên tục do quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Do 

đó, nghiên cứu lễ hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đang cần thêm nữa những công 

trình được thực hiện với phương pháp tiếp cận nghiên cứu liên ngành. Từ đó mới có 

thể giúp chúng ta nhìn về lễ hội sâu sắc và toàn diện hơn, nâng những công trình 

nghiên cứu khoa học của lễ hội Việt Nam lên tầm quốc tế trong quá trình hội nhập 

hiện nay. 

 Như vậy, có thể thấy hướng nghiên cứu về lễ hội ở Việt Nam nói chung và lễ hội 

của cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng khá phong phú và đa dạng. Các 

tác giả và tác phẩm trong nhiều thời kỳ đã tiếp cận đến các vấn đề lý luận chung về 

lễ hội, như xác định khái niệm, nội hàm, vai trò, chức năng, phân loại lễ hội và tập 

trung trình bày, mô tả kho tàng lễ hội khắp các vùng miền, các dân tộc trên đất nước 

Việt Nam.  

Đặc biệt trong thời gian gần đây khi vấn đề biển Đông có tầm quan trọng đặc 

biệt đối với Việt Nam, khu vực và cả thế giới, hướng nghiên cứu lễ hội gắn với nghiên 

cứu văn hóa của các cộng đồng ngư dân vùng ven biển càng được giới khoa học đặc 

biệt quan tâm. Bên cạnh việc tìm hiểu thiên nhiên, lịch sử, con người vùng ven biển, 

các nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu phong tục, tập quán, đặc biệt là các hình 

thức lễ hội của cư dân biển Việt Nam, vùng ven biển miền Trung nói chung và Thừa 

Thiên Huế nói riêng. 

 Các nghiên cứu khoa học, các sách, bài viết nêu trên đã được NCS khai thác nhằm 

tái hiện bức tranh toàn cảnh về lễ hội của dân ven biển Thừa Thiên Huế từ truyền 

thống đến những biến đổi hiện nay. Đồng thời cũng cung cấp nhiều thông tin quý giá 

về lịch sử hình thành, đặc điểm lễ nghi, lễ vật của các lễ hội của cư dân ven biển ở 

các vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam. 

1.1.3. Những kết quả luận án kế thừa và các vấn đề đặt ra cần được giải quyết 

- Những kết quả luận án kế thừa 

Qua nghiên cứu các công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến đề 

tài luận án, có thể thấy lễ hội của cư dân vùng ven biển ở Việt Nam nói chung và ở 

Thừa Thiên Huế nói riêng đã thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan 

tâm nghiên cứu. Các công trình được khảo cứu như: Sách, tạp chí, tập san, báo, đề tài 

nghiên cứu khoa học... đã cung cấp cho tác giả luận án nhiều tư liệu quý liên quan 

đến đề tài luận án; đó là: i. Tư liệu về lý luận và các lễ hội ở Việt Nam của Nguyễn 
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Đổng Chi, Nguyễn Hồng Phong, Lê Văn Lan, Đinh Gia Khánh, Thạch Phương, Lê 

Trung Vũ, Ngô Thị Kim Doan, Nguyễn Quang Lê, Hoàng Lương, Đặng Văn Lung, 

Lê Hồng Lý, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Kính, Lê Ngọc Canh, Tô Ngọc Thanh… 

ii. Tư liệu liên quan đến lễ hội của cư dân vùng ven biển ở Việt Nam nói chung và ở 

Thừa Thiên Huế nói riêng của Trần Quốc Vượng, Cao Xuân Phổ, Từ Chi, Phạm Đức 

Dương, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Duy Thiệu, Võ Quang Dũng, Nguyễn Chí Bền, Trần 

Hồng Liên, Phan Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thanh Lợi, Tôn Thất Bình, Nguyễn Phước 

Bảo Đàn, Lê Văn Kỳ… 

Đây là những nguồn tư liệu rất có giá trị, quý giá cung cấp cho tác giả luận án 

những hiểu biết bước đầu về lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế và những vấn 

đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội đó hiện nay. 

Như vậy, những nghiên cứu đã được công bố liên quan đến đề tài luận án đa 

dạng và phong phú. Những kết quả nghiên cứu đó có ý nghĩa rất quan trọng, đã cung 

cấp những nguồn tư liệu hết sức có giá trị cho luận án, mặt khác còn gợi mở những vấn 

đề lý luận - thực tiễn và cách thức tiếp cận nghiên cứu để tham khảo, đối chứng trong 

quá trình thực hiện đề tài “Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế - Truyền thống 

và biến đổi”. 

- Những vấn đề đặt ra luận án cần được giải quyết 

Mặc dù như đã khẳng định ở trên, các công trình nghiên cứu đã được công bố 

rất có giá trị đối với người thực hiện luận án này, nhưng xét một cách tổng thể các 

công trình đó còn tản mạn, ít có công trình nghiên cứu đi sâu tìm hiểu lễ hội của cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế, từ truyền thống đến biến đổi hiện nay. Trên cơ sở đó, 

luận án tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, luận án tập trung nêu bật cơ sở lý luận, thực tiễn của quá trình hình 

thành, phát triển và biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Thứ hai, đi sâu khảo sát, mô tả hệ thống hóa quy trình tổ chức các lễ hội truyền 

thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Thứ ba, phân tích các hình thức, xu hướng, nguyên nhân và tác động của sự 

biến đổi lễ hội ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế hiện nay. 

Thứ tư, bàn luận về các giá trị, các cơ sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm bảo 

tồn và phát huy giá trị lễ hội, từ truyền thống đến biến đổi hiện nay ở cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế. 

1.2. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1.2.1. Một số khái niệm 

1.2.1.1. Lễ hội 

Cho đến nay, có nhiều cách gọi và sự giải thích khác nhau về thuật ngữ lễ - 

hội. Có người gọi lễ hội là “hội lễ”, có người lại gọi là “hội hè” hay “hội hè đình 
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đám”, có người lại gọi là lễ, lễ tết... Rõ ràng, lễ hội là thuật ngữ ghép bởi “lễ” và 

“hội”; hai thuật ngữ này có nội hàm và tính chất, tổ chức quy trình có khác nhau 

nhưng bổ sung, hỗ trợ và cùng hoàn thiện lẫn nhau. Và cũng có nhiều trường hợp là 

một tổ hợp từ lễ hội có mối liên quan với nhau, không tách rời nhau, nhưng có trường 

hợp chỉ có lễ, không có hội hoặc ngược lại. 

Tuy cách gọi và cách diễn đạt khác nhau nhưng các ý kiến đều không mâu 

thuẫn trong nội dung: Lễ hội là sinh hoạt văn hoá, tôn giáo, nghệ thuật truyền 

thống của cả cộng đồng “… là cuộc sống được tái hiện dưới hình thức lễ tế và 

trò diễn…” [78, tr. 4]. 

Như vậy, lễ hội là tập hợp của 2 từ ghép: Lễ và Hội, trong đó: 

-  Lễ: Theo từ điển tiếng Việt, lễ là “những nghi thức tiến hành nhằm đánh dấu 

hoặc kỷ niệm một sự việc, sự kiện có ý nghĩa nào đó” [112, tr. 611]. Trong thực tế, lễ 

có nhiều ý nghĩa và có một lịch sử hình thành khá phức tạp. Lễ là một hệ thống nghi 

thức, một hệ thống hành vi, động tác, sự kiện có định ước, quy cách chặt chẽ và ổn 

định. Lễ ở trong hội không đơn lẻ mà là một hệ thống liên kết có trật tự, cùng hỗ trợ 

nhau và có tính ổn định cao. 

- Hội: “Hội là cuộc vui tổ chức chung cho đông đảo mọi người dự, theo phong 

tục hoặc nhân dịp đặc biệt” [112, tr. 495]. Hội là đám vui đông người, trong một địa 

điểm và vui chơi với nhau, nhưng phải mang những yếu tố như: 

• Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm một sự kiện quan trọng nào đó và có liên quan 

đến cộng đồng dân cư. 

• Nhằm đem lại lợi ích tinh thần cho mọi thành viên của cộng đồng, mang tính 

cộng đồng cả tư cách tổ chức lẫn mục đích của nó, có khi tính cộng đồng đó được mở 

rộng đến quy mô làng, liên làng, liên vùng… 

• Có nhiều trò vui đến mức như hỗn độn, tả tơi (vui xem hát, nhạt xem bơi, tả 

tơi xem hội). Đây là sự cộng cảm cần thiết của phương diện tâm lý sau những ngày 

tháng lao động vất vả với những dồn nén cần được giải toả và lấy thăng bằng trở lại 

về mặt đời sống tinh thần. 

Như vậy, cách hiểu về lễ hội khá phức tạp và cho đến hiện nay, chưa có một định 

nghĩa đầy đủ, thống nhất. Trong luận án này, NCS sử dụng khái niệm lễ hội bao gồm hai 

trường hợp: Trường hợp thứ nhất, kết hợp không tách rời giữa lễ và hội; “… lễ là nghi 

lễ với thánh thần, tổ tiên, đấng tối thượng của các tôn giáo, còn hội là chơi và theo đó 

gắn với các diễn trình của lễ nghi cùng hoạt động tín ngưỡng khác và với văn nghệ, thể 

thao” [127, tr. 761]; Trường hợp thứ hai, chỉ thể hiện một mặt, hoặc lễ hoặc hội. Như 

vậy, đối tượng nghiên cứu của lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong luận án 

này có thể chia thành hai loại: Loại lễ hội kết hợp cả phần lễ và phần hội, bao gồm lễ hội 

Nghênh Ông, lễ hội Cầu ngư; loại lễ hội có phần lễ là phần nổi bật, phần hội mờ nhạt 
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hơn như lễ hội Cầu an, lễ hội thờ Nữ thần, lễ hội thờ Cô hồn (loại lễ hội này theo phân 

loại của Bộ văn hóa Thông tin thuộc loại hình lễ hội dân gian); loại chỉ có phần hội như 

lễ hội Phong Hải biển nhớ, Lăng Cô - huyền thoại biển... (loại lễ hội này Bộ văn hóa 

Thông tin gọi là lễ hội văn hóa thể thao và du lịch)4, còn một số lễ hội chỉ thể hiện phần 

lễ như, lễ cúng mùa, lễ hạ vụ5 [127, tr. 762]. 

1.2.1.2. Lễ hội truyền thống 

Nội hàm này là sự tập hợp giữa hai khái niệm: lễ hội và truyền thống. Nếu lễ 

hội được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là sinh hoạt văn hóa tinh thần của một cộng đồng 

dân cư nhằm thỏa mãn nhu cầu tôn kính thần linh bằng các lễ nghi, nghi thức tế lễ và 

những trò chơi có mối quan hệ với tín ngưỡng và lễ nghi đó, thì truyền thống là những 

tập tục, thói quen được hình thành từ lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ của con người 

được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác6. Vì vậy, lễ hội truyền thống được hiểu 

là những sinh hoạt văn hóa dưới hình thức lễ tế và trò chơi được lưu truyền lâu đời 

trong một cộng đồng dân cư. 

1.2.1.3. Biến đổi lễ hội 

Biến đổi lễ hội là tập hợp hai nội hàm: biến đổi và lễ hội. Biến đổi là sự phản 

ánh một hiện tượng (quá trình) nào đó không lặp lại trạng thái trước đó, có nghĩa là 

làm khác đi, làm khác cách mà trước vẫn làm, thì lễ hội như đã đề cập ở trên là những 

sinh hoạt văn hóa dưới hình thức lễ tế và trò chơi. Vì vậy, biến đổi lễ hội được hiểu 

là quá trình thay đổi một phần hoặc toàn bộ (trong trường hợp lãng quên, xuất hiện 

loại hình lễ hội mới) các sinh hoạt của đời sống lễ hội truyền thống. 

1.2.1.4. Vùng ven biển/ ven biển, cư dân vùng ven biển/ cư dân ven biển 

Theo Từ điển tiếng Việt, “ven” là “phần đất chạy dọc theo sát một bên”7 như 

nhà ở ven sông, ven đê, vùng ven đô hoặc “men theo, dọc theo” như ven theo bờ biển, 

ven bờ sông. Nói như vậy, “ven biển” có thể hiểu là phần đất chạy dọc theo sát một 

bên biển. 

Trong những công trình về Làng ven biển của Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Đăng 

Vũ, các tác giả quan niệm làng/ cư dân ven biển là những nơi/ người có địa bàn cư 

trú sát mép/ bờ biển và sinh sống chủ yếu bằng nghề biển8. 

Lê Thanh Tùng, khi nghiên cứu về lễ hội cổ truyền của cư dân ven biển Hải 

Phòng, đã xác định “các địa danh ven biển từ lĩnh vực địa văn hóa được tính từ biển 

lùi sâu vào trong đất liền với bán kính là 20km”9. 

 
4 Bộ Văn hóa Thể thao phân lễ hội ở nước ta hiện nay thành 5 loại: lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, 

lễ hội tôn giáo, lễ hội du nhập từ nước ngoài, lễ hội văn hóa thể thao và du lịch 
5 Những lễ hội này quy mô nhỏ nên trong luận án này không đề cập đến. 
6 https://hoc247.net/hoi-dap/gdcd-7/truyen-thong-la-gi-faq418039.html 
7 http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Ven TC. 9/3/2021. 
8 http://vicas.org.vn/fellow.aspx?sitepageid=587&id=14 TC 29/3/2021. 
9 http://vicas.org.vn/fellow.aspx?sitepageid=587&id=102 TC.29/3/2021. 

https://hoc247.net/hoi-dap/gdcd-7/truyen-thong-la-gi-faq418039.html
http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Ven
http://vicas.org.vn/fellow.aspx?sitepageid=587&id=14
http://vicas.org.vn/fellow.aspx?sitepageid=587&id=102
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Vùng ven biển có liên quan đến khái niệm vùng ven bờ. Ven bờ thường được 

hiểu như là nơi tương tác giữa đất và biển, bao gồm các môi trường ven bờ biển cũng 

như vùng nước kế cận. Các thành phần của nó bao gồm các vùng châu thổ, vùng đồng 

bằng ven biển, các vùng đất ngập nước, các bãi biển và cồn cát, các rạn san hô, các 

vùng rừng ngập mặn, đầm phá, và các đặc trưng ven bờ biển khác. Khái niệm ven bờ/ 

ven biển/ vùng ven biển thường được xác định một cách tùy tiện giữa các quốc gia. 

Do đó, không có một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về vùng ven bờ/ ven biển. 

Thay vào đó, có nhiều định nghĩa bổ sung phục vụ cho những mục đích quản lý khác 

nhau. 

Theo IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, tạm dịch: Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên Nhiên và Tài nguyên Thiên 

Nhiên), vùng ven bờ được định nghĩa như sau: "là vùng ở đó đất và biển tương tác 

với nhau, trong đó ranh giới về đất liền được xác định bởi giới hạn các ảnh hưởng 

của biển đến đất và ranh giới về biển được xác định bởi giới hạn các ảnh hưởng 

của đất và nước ngọt đến biển"10. Theo World Bank, vùng ven bờ được hiểu là "... 

dựa vào những mục tiêu thực tiễn, mà vùng ven bờ là một vùng đặc biệt có những 

thuộc tĩnh đặc biệt, mà ranh giới được xác định, thường dựa vào những vấn đề được 

giải quyết"11. 

Vùng ven biển/ ven biển (Coastal area) về mặt địa lý rộng hơn vùng ven bờ, 

đường biên của nó mở rộng về phía đất liền hơn. Vùng ven bờ chỉ là một phần của 

khu vực ven biển. Điều này rất quan trọng, đứng trên phương diện chức năng, bởi 

trong nhiều quy trình về môi trường, nhân khẩu, kinh tế và xã hội trên thực tế bắt 

nguồn từ vùng ven biển rộng lớn. Tuy nhiên, hai khái niệm này thường ít phân định 

rạch ròi và những biểu hiện của chúng chỉ thấy rõ trong phạm vi vùng ven bờ12. 

Như vậy, vùng ven biển, được hiểu không chỉ là vùng nước chạy dọc theo bờ 

biển, chịu ảnh hưởng của biển rõ rệt mà còn bao gồm cả dải đất liền ven biển bị ảnh 

hưởng trực tiếp và gián tiếp của biển. Theo đó, cư dân vùng ven biển là cư dân sống 

trong vùng đất chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển. Họ không chỉ có nghề cá mà ở đấy 

còn có sản xuất nông nghiệp, làm muối, và các nghề thủ công liên quan như làm câu, 

đan lưới, đóng thuyền... 

Vì vậy, cư dân ven biển được đề cập trong luận án là một khu vực (không gian) 

địa lý (vùng đất) nằm dọc bờ biển Thừa Thiên Huế, đi qua các làng xã thuộc đơn vị 

hành chính của thị xã là Hương Trà và bốn huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Phú 

 
10https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/to-chuc-quoc-te/lien-minh-quoc-te-bao-

ton-thien (Tc 5//2021) 
11https://blogs.worldbank.org/vi/eastasiapacific/phat-trien-vung-ven-bien-viet-nam-can-bang-rui-ro-va-co-hoi 

(Tc. 5.4.2021) 
12 https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%9D_bi%E1%BB%83n (Tc 4/4/2021) 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/to-chuc-quoc-te/lien-minh-quoc-te-bao-ton-thien
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/to-chuc-quoc-te/lien-minh-quoc-te-bao-ton-thien
https://blogs.worldbank.org/vi/eastasiapacific/phat-trien-vung-ven-bien-viet-nam-can-bang-rui-ro-va-co-hoi%20(Tc
https://blogs.worldbank.org/vi/eastasiapacific/phat-trien-vung-ven-bien-viet-nam-can-bang-rui-ro-va-co-hoi%20(Tc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%9D_bi%E1%BB%83n
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Vang, Phú Lộc. 

1.2.2. Một số lý thuyết 

1.2.2.1. Lý thuyết về biến đổi văn hóa 

Biến đổi văn hóa được xem như kết quả của quá trình vận động xã hội. Khái 

niệm biến đổi văn hóa chỉ sự thay đổi của các cơ chế trong một cấu trúc văn hóa cho 

trước, được đặc trưng bởi sự thay đổi các biểu tượng văn hóa, các nguyên tắc ứng xử, 

các thiết chế văn hóa và các hệ thống giá trị. 

Biến đổi văn hóa được các nhà khoa học khởi xướng thuyết Tiến hóa luận như 

Edward B. Taylor hay L. Morgan đề cập đến từ thế kỷ XIX khi họ phân chia xã hội theo 

thứ bậc đơn tuyến và có chung một mẫu hình biến đổi xã hội cũng như biến đổi văn hóa. 

E.Taylor cho rằng: “Sự phát triển tiến bộ tiến hóa của các nền văn hóa là xu hướng chính 

trong lịch sử loài người. Xu hướng phát triển này là rất hiển nhiên, vì rằng có nhiều dữ 

kiện theo tính liên tục của nó có thể sắp xếp vào một trật tự xác định, mà không thể làm 

ngược lại” [79, tr. 53]. Theo các nhà Tiến hóa luận, biến đổi văn hóa có một mô hình 

chung, đó là ở những nền văn hóa ngoài phương Tây được nhìn nhận “kém văn minh”, 

sự biến đổi văn hóa diễn ra chậm chạp, đối ngược với văn hóa phương Tây năng động 

và biến đổi nhanh. Các giai đoạn hiện tại của văn hóa đã tiến hóa lên từ các giai đoạn 

sớm hơn. Mô hình tiến hóa đơn tuyến về sự phát triển và biến đổi văn hóa này đã bị phản 

đối rộng khắp trong giới nhân học và là tiền đề dẫn đến sự ra đời và phát triển của khá 

nhiều lý thuyết mới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 

Cuối thế kỷ XIX, thuyết Truyền bá văn hóa ra đời và phát triển phổ biến ở các 

nước Âu - Mỹ. Các đại biểu của xu hướng này như G. Elliot Smith, W. Rivers... cho 

rằng vấn đề mấu chốt của biến đổi văn hóa là sự vay mượn hoặc truyền bá/ khuếch 

tán các đặc trưng văn hóa từ một xã hội này sang một xã hội khác. Cũng trong khoảng 

thời gian cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đã xuất hiện một số lý thuyết khác có liên 

quan đến biến đổi văn hóa như: Thuyết tương đối văn hóa (đại diện là Franz Boas) 

phản đối thuyết Tiến hóa văn hóa khi cho rằng quá trình lịch sử loài người và hướng 

chung của sự biến đổi văn hóa ngày càng trở nên không còn là một vấn đề về sự phát 

triển tiến bộ mà là một sản phẩm của sự tình cờ lịch sử nhiều hơn. Thuyết Vùng văn 

hóa (đại diện là C.L. Wissler, A.L. Kroeber...) đưa ra quan điểm về sự biến đổi đa 

chiều và nhiều cấp độ của văn hóa tùy thuộc vào việc cộng đồng đó là trung tâm hay 

ngoại vi hay vùng chuyển tiếp, môi trường và sự chuyên môn hóa của cộng đồng đó 

là gì. Thuyết Tiếp biến văn hóa (đại diện là Redfield, Broom...) lại ám chỉ những biến 

đổi văn hóa diễn ra qua quá trình tiếp xúc lâu dài giữa các xã hội phương Tây và 

ngoài phương Tây, nhất là những ảnh hưởng mà các xã hội thống trị gây ra cho các 

tộc người bản địa [79, tr. 23 - 27]. 

Từ năm 1920 đến năm 1950, một phương pháp tiếp cận biến đổi văn hóa có 
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ảnh hưởng lớn đối với nước Anh là thuyết chức năng, trong đó phải kể đến hai nhà 

nghiên cứu là Malinowski và Radcliffe Brown. Hai tác giả cho rằng các xã hội và các 

văn hóa tương đối hòa hợp và cân bằng, vì vậy cần nghiên cứu mối quan hệ qua lại 

về chức năng của các hệ thống văn hóa, xã hội, chứ không phải nghiên cứu cách thức 

hệ thống này thay đổi. Nếu văn hóa trải qua sự biến đổi thì về cơ bản đó là kết quả 

của những ảnh hưởng bên ngoài. 

Đến năm 1955, Julian Steward đã khởi xướng một phương pháp tiếp cận biến 

đổi văn hóa khác trong nhân học Bắc Mỹ về sinh thái văn hóa. Năm 1960, phương 

pháp này đã có ảnh hưởng lớn ở cả khu vực và trên thế giới. Julian Steward tìm cách 

chứng minh rằng sự biến đổi văn hóa có thể giải thích được chủ yếu trong khuôn khổ 

của sự thích nghi mang tính tiến bộ của một văn hóa cụ thể với môi trường của nó, 

với kết quả mà hướng biến đổi có thể dự đoán được [79, tr. 24]. 

Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây đã xuất hiện những công trình nghiên 

cứu về biến đổi văn hóa. Trong công trình Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong xây 

dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nguyễn Duy Bắc đã cho rằng: “Biến 

đổi văn hóa chính là quá trình thay đổi các phương thức sản xuất, bảo quản, truyền 

bá... các sản phẩm và các giá trị văn hóa phù hợp với những biến đổi về chính trị, 

kinh tế, xã hội ở những thời kỳ nhất định trong sự phát triển của các quốc gia dân tộc 

và nhân loại” [8, tr. 36]. Bốn nhân tố tác động đến biến đổi văn hóa được đề cập trong 

công trình này bao gồm: Thứ nhất là sự vận động và phát triển của đời sống kinh tế - 

xã hội; Thứ hai là nhân tố tư tưởng, chính trị; Thứ ba là kỹ thuật và công nghệ mới; 

Thứ tư là giao lưu văn hóa. 

Như vậy, các lý thuyết, quan điểm khác nhau có liên quan đến biến đổi văn 

hóa cung cấp cho nghiên cứu sinh những cách tiếp cận/ luận giải không giống nhau 

về tác nhân biến đổi, đòi hỏi phải xem xét từ nhiều góc độ để có câu trả lời thấu đáo 

về tính đa diện của hiện tượng/ quá trình biến đổi văn hóa. Tựu chung, sự vận động 

và biến đổi văn hóa của một xã hội do các nhân tố cơ bản sau: 

(1). Những biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội, thể hiện qua những chính 

sách đầu tư phát triển, về môi trường sống, về phương pháp, cách thức sản xuất, về 

nhu cầu nhận thức, giáo dục nhiều hơn của con người nhằm đáp ứng đòi hỏi của trình 

độ phát triển xã hội. 

(2). Điều kiện về kỹ thuật và công nghệ mới. Đây là một tác nhân cơ bản dẫn 

đến biến đổi văn hóa. Trong cuộc sống, kỹ thuật công nghệ mới góp phần làm thay 

đổi trình độ nhận thức, tạo sự phát triển của sản xuất vật chất, làm xuất hiện các loại 

hình văn hóa nghệ thuật mới như nhiếp ảnh, điện ảnh, rồi những hình thức hiện đại 

của thông tin như truyền thanh, truyền hình cũng như phổ cập rộng rãi những sản 

phẩm đó đến với mọi tầng lớp xã hội. 
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(3). Sự giao lưu văn hóa: Khi một cộng đồng tiếp xúc với một cộng đồng khác, 

có hai quá trình có thể diễn ra, từ đó, thúc đẩy văn hóa biến đổi, đó là truyền bá văn 

hóa và tiếp biến văn hóa. Truyền bá văn hóa là quá trình mà các yếu tố văn hóa được 

vay mượn từ một xã hội khác hội nhập với văn hóa của cộng đồng tiếp nhận được gọi 

là truyền bá văn hóa. Còn tiếp biến văn hóa là một quá trình tiếp xúc văn hóa mang 

tính bất bình đẳng giữa hai xã hội. Trong tiếp biến văn hóa, không loại trừ trường hợp 

hai chủ thể cùng “vay mượn” lẫn nhau nhưng phổ biến hơn là chủ thể yếu tiếp nhận 

các giá trị văn hóa từ chủ thể mạnh. 

Áp dụng các lý thuyết về biến đổi văn hóa ở trên, luận án đã chỉ ra các tác nhân 

quan trọng dẫn đến sự biến đổi đời sống lễ hội cư dân ven biển Thừa Thiên Huế hiện 

nay. Đó là sự phát triển kinh tế - xã hội, sự tiến bộ về khoa học - kỹ thuật và những 

chính sách có liên quan đến vùng ven biển và ngư dân của Nhà nước, chính quyền 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Trước hết, sự phát triển về kinh tế là yếu tố quan trọng tác động đến sự biến 

đổi văn hóa, lễ hội truyền thống cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. Kinh tế phát triển 

kéo theo đời sống cư dân ven biển Thừa Thiên Huế được nâng cao, người dân có điều 

kiện đóng góp cho các hoạt động lễ hội cộng đồng của làng. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế tại các làng đánh cá ven biển, các phương 

tiện, ngư cụ của nghề biển ở Thừa Thiên Huế hiện nay cũng đã thay đổi do có sự trợ 

giúp của khoa học kỹ thuật đã ít nhiều làm thay đổi cách nghĩ, cách tổ chức lễ hội của 

người dân. 

Bên cạnh đó, những chính sách của Nhà nước và chính quyền là một tác nhân 

quan trọng tạo nên sự thay đổi trong đời sống văn hóa truyền thống cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế. Chiến lược biển Việt Nam của Đảng được tỉnh Thừa Thiên Huế cụ 

thể hóa bằng những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các 

chính sách hỗ trợ người ngư dân. Sự phát triển của kinh tế biển làm cho một số hình 

thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân biển phục hồi và tồn tại theo thời gian, 

song mặt khác cũng khó còn nguyên vẹn bởi mục đích thực dụng, điều này thấy rõ 

trong quy mô và cách thức tổ chức lễ hội hiện nay. 

Nhìn chung, các khung phân tích/ luận giải khác nhau về biến đổi đều thống 

nhất đề cao mặt tích cực của nó, nhưng cũng không xem nhẹ các yếu tố tiêu cực, kém 

bền vững nảy sinh trong quá trình đó. Cơ bản, biến đổi là sự vận động/ tự chuyển mình 

một cách tất yếu cho phù hợp/ thích ứng với mọi điều kiện mới của tự nhiên, xã hội và 

lịch sử. 

1.2.2.2. Lý thuyết sinh thái văn hóa 

Không giống như lý thuyết gia Quyết định luận địa lý ra đời cuối thế kỷ XIX 

cho rằng, điều kiện tự nhiên quyết định sự phát triển của các nền văn hóa, những 
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người theo lý thuyết Sinh thái văn hóa hình thành vào đầu thế kỷ XX, tìm cách lý giải 

mối quan hệ giữa môi trường và văn hóa. Đại biểu của trường phái lý thuyết này là 

Julian Steward (1902 - 1977), A. Vayda và Royppaport. 

Theo Julian Steward, văn hóa của các dân tộc có mối liên hệ rất mật thiết với 

môi trường. Chính môi trường tạo nên một phong cách văn hóa của các dân tộc, theo 

đó các hình thái đặc thù về văn hóa ra đời, như hình thái gia đình, họ tộc, cấu trúc 

chính trị, tôn giáo, nghi lễ… Nói cách khác, môi trường là yếu tố tác động mạnh đến 

sự chọn lọc văn hóa của một dân tộc, từ cách ăn, ở, đi lại đến lễ nghi tôn giáo. Julian 

Steward không đồng tình với quan điểm đặc thù luận lịch sử của Franz Boas (1858-

1942) khi cho rằng mỗi nền văn hóa, trong một chừng mực nào đó là độc nhất, do đó 

các nhà nhân học nên đồng hóa bản thân vào nền văn hóa đó để nhìn nhận nó theo 

cách mà người bản địa nhìn13, ông đã tìm hiểu những hiện tượng văn hóa của từng 

dân tộc trong sự thích nghi với môi trường tự nhiên. Steward cho rằng đó là môi 

trường văn hóa tĩnh, bị tự nhiên chi phối và ít biến đổi. Từ đó, ông đưa ra khái niệm 

về loại hình văn hóa với nội dung chính là tập hợp những nét cơ bản tạo nên hạt nhân 

của một nền văn hóa trong sự thích nghi với môi trường. Hạt nhân của một nền văn 

hóa là những hoạt động sản xuất và với thiết chế xã hội, chính trị, tôn giáo có quan 

hệ mật thiết với hoạt động sản xuất đó. Hạt nhân văn hóa đó, theo Steward, có thể có 

được nếu không phải theo cách di truyền thì là “quá trình chọn lựa tự nhiên” [79, tr. 

40]. 

Tiếp nối với luận thuyết văn hóa sinh thái của Steward, vào những thập niên 

60 của thế kỷ XX, các nhà nhân học ở Mỹ, như A. Vayda và Royppaport đã đưa 

những quy tắc của sinh thái sinh vật vào nghiên cứu sinh thái văn hóa. Theo quan 

điểm của các học giả trên, đặc điểm văn hóa giống như các đặc điểm sinh học, có thể 

thích nghi hay không thích nghi, có thể liên quan đến chọn lọc tự nhiên trong việc 

sinh tồn và tái tạo sản xuất và kết quả là môi trường thay đổi có thể dẫn đến sự biến 

đổi văn hóa. 

Theo cách tiếp cận này, các nhà theo thuyết sinh thái văn hóa ở Mỹ còn chú 

trọng nghiên cứu sự thích nghi về vật chất của con người với môi trường, được thể 

hiện qua ăn, ở, mặc và sự thích nghi về tinh thần được thể hiện qua sự phù hợp về 

tâm lý của con người với môi trường tự nhiên, bằng các hoạt động văn hóa tinh thần 

để cân bằng cuộc sống con người với môi trường, như lễ hội, phong tục tập quán… 

Vận dụng quan điểm sinh thái văn hóa, luận án nhận thấy rằng, cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế trong những năm gần đây, môi trường biển ít nhiều thay đổi: 

hiện tượng biến đổi khí hậu, lũ bão thất thường, nguồn lợi hải sản gần bờ ngày càng 

 
13 Quan điểm của Boas đặt nền móng cho chủ nghĩa tương đối văn hóa ra đời ở Mỹ: Đề cao tính riêng biệt 

của mỗi nền văn hóa và nghiên cứu thực địa. 
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cạn kiệt… nên người dân có những sinh kế mới và theo đó văn hóa truyền thống, 

trong đó có lễ hội ít nhiều chịu một quá trình biến đổi. 

Từ lý thuyết về Sinh thái văn hóa và Biến đổi văn hóa nêu trên để xem xét lễ 

hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, từ truyền thống đến biến đổi hiện nay, NCS 

đưa ra sơ đồ khung phân tích cụ thể (Sơ đồ 1.1) như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sơ đồ 1.1. Mô hình hóa 

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, để thực 

hiện luận án này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: 

1.3.1. Phương pháp điền dã Dân tộc học 

Đây là phương pháp chủ đạo trong quá trình triển khai thu thập tư liệu tại địa 

bàn nghiên cứu với nhiều công cụ cụ thể. Có thể khẳng định phương pháp điền dã 

Dân tộc học đóng vai trò quyết định trong quá trình thực hiện luận án. Đối tượng 

nghiên cứu của đề tài là “Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế - Truyền thống 

và biến đổi” nên việc điền dã để quan sát, khảo sát, nghiên cứu, thu thập tư liệu thực 

địa… là yếu tố tiên quyết và bắt buộc. Với yêu cầu và mục đích của luận án, tác giả 

luận án chọn triển khai điền dã để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đề tài tại ba làng: 

Hải Nhuận, Thai Dương Hạ và An Cư Đông. Ở các điểm nghiên cứu trên, chúng tôi 

đã tiến hành năm đợt khảo sát; theo đó, bên cạnh việc thu thập tư liệu bằng phương 

pháp nghiên cứu điền dã Dân tộc học như: Quan sát, mô tả, thu thập tư liệu bằng kỹ 

thuật phỏng vấn bán cấu trúc, tác giả luận án còn triển khai phương pháp thảo luận 

nhóm như là một hình thức nghiên cứu có sự tham dự của cộng đồng. 

Những công việc cụ thể tác giả luận án đã làm: 

Lễ hội  

truyền thống của cư 

dân ven biển Thừa 

Thiên Huế 

Biến đổi xã hội/ 

Biến đổi  

văn hóa 

Sinh thái văn 

hóa/ Môi trường 

biến đổi 

Biến đổi lễ hội của 

cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế 

Biến đổi lễ hội 

truyền thống 

Hình thành lễ 

hội mới 

1. Lễ hội Cầu ngư 

2. Lễ hội thờ Nữ thần 

3. Lễ hội Cầu an 

4. Lễ hội Nghênh Ông 

5. Lễ hội thờ Cô hồn 
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(i) Tiến hành quan sát tổng thể về ba điểm nghiên cứu một cách có chủ ý nhằm 

thu thập thông tin và nhận định, thực hiện quan sát để miêu tả, ghi chép Dân tộc học. 

(ii) Tiến hành phỏng vấn các già làng, người am hiểu lễ hội và các trưởng thôn, 

chính quyền xã trong việc quản lý lễ hội (tiến hành phỏng vấn 11 nhân vật điền dã là 

các trưởng thôn, già làng, cán bộ địa phương tại ba điểm nghiên cứu). Các cuộc phỏng 

vấn tập trung vào nội dung nghiên cứu của luận án như phỏng vấn các bước tiến hành 

lễ hội truyền thống? Hiện nay lễ hội đang biến đổi như thế nào? Điều gì tác động đến 

sự biến đổi đó?... Mỗi cuộc phỏng vấn thường kéo dài từ 30-60 phút, trong đó có ba 

cuộc phỏng vấn các vị già làng có thời gian kéo dài nhất, từ 60 - 90 phút. Ở đây, 

chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn nhóm gồm các già làng (5 - 7 già làng/ những người 

trên 60 tuổi) về những biến đổi của lễ hội hiện nay và ưu điểm/ hạn chế của những 

biến đổi lễ hội.  

(iii) Tiến hành quan sát tham dự để ghi chép, chụp ảnh, ghi âm... các lễ hội 

được tổ chức tại các điểm nghiên cứu. 

Tại các điểm quan sát, NCS tiến hành quan sát quá trình tổ chức lễ hội (có 7 

lần quan sát) và quan sát mô tả đền miếu, đình làng, bến quan... nơi thường diễn ra 

các lễ hội.  

(iv). Trong quá trình tham dự các lễ hội cùng với cộng đồng, NCS đã tiến hành 

ba cuộc thảo luận nhóm tại ba điểm nghiên cứu: làng Hải Nhuận, cuộc thảo luận nhóm 

được diễn ra trong dịp tổ chức lễ hội Cầu an vào tháng 2 năm 2020 với sự tham gia 

của ban hội chủ làng, những vị cao niên, trung niên của làng (gồm 12 người); làng 

Thai Dương Hạ là cuộc họp bàn chuẩn bị tổ chức lễ hội Cầu ngư năm 2020 gồm đại 

diện chính quyền cấp xã, ban hội chủ làng, các thành phần trưởng, phó các ban, hội 

của làng, vạn (gồm 14 người); làng An Cư Đông là cuộc họp bàn chuẩn bị cho lễ hội 

đua thuyền vào mùng 6 Tết năm 2020, tham dự có đại diện chính quyền cấp xã, ban 

hội chủ của làng và đại diện các tổ chức đoàn thể trong làng (gồm 9 người). 

1.3.2. Phương pháp thu thập tư liệu thành văn 

Song song với phương pháp điền dã Dân tộc học, luận án tiến hành nghiên cứu 

tài liệu thành văn. Đây là phương pháp quan trọng giúp chúng tôi có những tri thức 

tổng quát, cụ thể, chuyên sâu về các nghiên cứu liên quan đến lễ hội nói chung và lễ 

hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. Như đã luận giải ở phần tổng quan tình hình 

nghiên cứu, đề tài luận án có liên quan đến nhiều công trình, bài viết thuộc lĩnh vực tư 

liệu thành văn đã được công bố khá phong phú. Vì vậy, để triển khai thu thập nguồn tư 

liệu này, tác giả luận án đã sử dụng cách thức phân loại tư liệu thành văn thành các 

nhóm tư liệu. Sau khi phân loại, tác giả luận án từng bước nghiên cứu nguồn tư liệu 

này theo các luận điểm cơ bản liên quan đến đề tài luận án. Các tư liệu được lưu giữ, 
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ghi chép thành các tệp (files), các tập (folders) để làm luận cứ thứ cấp trong quá trình 

triển khai nghiên cứu vấn đề. 

1.3.3. Phương pháp lịch sử và logic 

Luận án nghiên cứu “lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế - Truyền thống 

và biến đổi”, vì vậy, chúng tôi đã đặt các lễ hội trong một tiến trình lịch sử từ truyền 

thống đến hiện nay, tác giả luận án đã sử dụng phương pháp lịch sử để nhìn nhận đối 

tượng nghiên cứu của luận án trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể để thấy được lễ hội truyền 

thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế với lễ hội hiện nay có gì giống và khác 

nhau; đồng thời kết hợp chặt chẽ với phương pháp logic để phân tích làm rõ sự tương 

tác, mối quan hệ biện chứng giữa lễ hội truyền thống và lễ hội hiện nay. 

1.3.4. Phương pháp so sánh và đối chiếu 

So sánh và đối chiếu là phương pháp cần thiết vì qua quá trình này, những giả 

thuyết liên quan đến đề tài được xác định đúng sai và mục tiêu của đề tài được làm sáng 

tỏ. So sánh, đối chiếu không chỉ từ nguồn tư liệu điền dã với tư liệu thành văn mà còn 

trong nội bộ các tư liệu điền dã và nội bộ các tư liệu thành văn, bởi vì có nhiều quan điểm 

khác nhau khi cùng lý giải về một nội dung. Đồng thời, phương pháp so sánh và đối 

chiếu còn giúp cho chúng tôi tìm ra nét tương đồng và dị biệt giữa lễ hội cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế với tín ngưỡng cư dân ven biển ở các địa phương khác trên đất 

nước Việt Nam. 

1.3.5. Phương pháp điều tra xã hội học 

Việc nghiên cứu đời sống lễ hội và biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế không chỉ được thực hiện trên cơ sở hệ thống tư liệu có được từ việc 

phương pháp điền dã mà cần phải xuất phát từ thực tế phát triển của địa phương. Cho 

nên, sử dụng phương pháp điều tra xã hội học là phương pháp tốt nhất cho phép luận 

án tiếp cận các vấn đề về biến đổi đời sống lễ hội nói riêng, văn hóa truyền thống nói 

chung ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế thông qua phỏng vấn bảng hỏi nhằm thu 

thập thông tin định lượng liên quan đến đề tài. Bảng hỏi gồm các câu hỏi đóng (trả 

lời có hoặc không/ đồng tình hoặc không đồng tình). Số mẫu khảo sát là 150 phiếu 

(trong đó làng Thai Dương Hạ là 50 phiếu, làng Hải Nhuận là 50 phiếu, làng An Cư 

Đông là 50 phiếu). Tất cả những mẫu khảo sát này đều được phỏng vấn cá nhân, tập 

trung ở độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi/ độ tuổi lao động; trong đó tập trung 70% là nam 

giới, 30% là nữ giới. Các phiếu điều tra xã hội học này được NCS dựng phần mềm 

SPSS để xử lý và phân tích số liệu. Các thông tin định tính được trích dẫn và phân 

tích theo chủ đề nội dung trong luận án.  

1.3.6. Phương pháp phân tích và tổng hợp 

Từ quá trình điền dã và thu thập tư liệu thành văn, trên nền tảng của tư duy logic 
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biện chứng, tư duy lịch sử và hướng tiếp cận các lý thuyết của Nhân học văn hóa, luận 

án tiến hành lý giải và phân tích các khía cạnh liên quan đến lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế. Phân tích và tổng hợp từ các tư liệu của quá trình điền dã cũng như 

tư liệu thành văn. Trên cơ sở đó, NCS sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp để 

luận giải, minh chứng các vấn đề đặt ra của nội dụng đề tài luận án. 

1.3.7. Một số phương pháp nghiên cứu khác 

Với đối tượng là lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế - truyền thống và 

biến đổi, những thao tác nghiên cứu khác cũng được tác giả luận án sử dụng trong luận 

án. Đó là các phương pháp xây dựng các bảng biểu để biểu đạt các vấn đề nghiên cứu 

liên quan đến đề tài, cũng như sử dụng khung phân tích SWOT để giải quyết các vấn 

đề nghiên cứu khác nhau trong quá trình thực hiện luận án. 

1.4. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.4.1. Khái quát về vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 

1.4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Thừa Thiên Huế là tỉnh nằm ở vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, có tọa độ ở 

16° - 16,8° Bắc và 107,8° - 108,2° Đông với diện tích 5.053,99km². Thừa Thiên Huế 

giáp tỉnh Quảng Trị về phía Bắc, phía Đông giáp biển Đông, phía Nam giáp thành 

phố Đà Nẵng, phía Tây giáp dãy Trường Sơn và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Đồng bằng duyên hải Thừa Thiên Huế trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với 

trên 120km đường bờ biển; nơi đây có cảng Thuận An và vịnh Chân Mây với độ sâu 

18 - 20m đủ điều kiện xây dựng cảng nước sâu. 

Nằm trong quỹ đạo hoạt động của khí hậu miền Trung, vùng ven biển Thừa 

Thiên Huế đồng thời vừa chịu ảnh hưởng của khí hậu lục địa và khí hậu đại dương 

nên thường có sự thay đổi đột ngột theo kiểu “mai mưa, trưa nắng, chiều giông”. 

Điều đó khiến vùng ven biển nơi đây có lượng mưa khá lớn, trung bình từ 2.200mm 

- 2.800mm, tập trung vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, chiếm từ 65 - 70% tổng 

lượng mưa của cả năm nên giai đoạn này thường rất hay xảy ra lũ bão. Ngoài ra, khi 

bão đổ bộ vào còn có hiện tượng nước biển dâng lên do sự giảm thấp nhanh chóng 

của khí áp trong vùng bão đi qua làm cho nạn lụt càng thêm nghiêm trọng. Mùa nắng, 

nhiệt độ trung bình có thể lên đến 36 - 37ºC. Vì vậy người dân có câu “mưa bao nả, 

nắng trả thù” để chỉ về sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây. 

Về chế độ gió, vùng ven biển Thừa Thiên Huế có ba loại gió là gió mùa, gió bấc 

và gió nam. Vào mùa nóng, ban ngày người dân chịu ảnh hưởng của những đợt gió Lào 

gây nên sự nóng bức khó chịu. Nhưng nhờ có sự bao bọc xung quanh của hệ đầm phá 

Tam Giang nên đã giảm đi nhiều sức nóng của những đợt gió này. Về đêm, những ngọn 

gió heo may từ biển thổi vào hay từ núi thổi ra (người dân địa phương gọi nôm na là gió 
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đất, gió biển) đã mang đến một luồng không khí đầy trong lành và mát lạnh mà người 

dân địa phương coi như một món quà vô giá của thiên nhiên. 

Vùng biển Thừa Thiên Huế có lưu lượng hải sản rất phong phú, nơi đây có 

nhiều loại đặc sản biển với trữ lượng lớn, như cá thu, cá ngừ, tôm hùm, mực nhảy… 

Đặc biệt, vùng biển Thừa Thiên Huế có nhiều bãi biển đẹp có tiềm năng phát triển du 

lịch, như bãi biển Cảnh Dương, Hải Dương, Lăng Cô, Thuận An, Vinh Thanh… 

1.4.1.2. Lịch sử 

Lịch sử ghi nhận sự di chuyển của dòng người Nam tiến bắt đầu từ sau năm 

1069, khi vua Chămpa lúc bấy giờ là Chế Củ dâng ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma 

Linh cho Đại Việt. Năm 1306, thông qua cuộc hôn nhân của công chúa Huyền Trân, 

vua Chămpa là Chế Mân cắt hai châu Ô, Lý cho Đại Việt, vùng đất Thuận Hóa cũng 

ra đời từ đó. Những dòng người thoát ly quê hương ở phía Bắc vào đây lập nghiệp, 

những giá trị văn hóa mới của cư dân Việt bắt đầu hình thành và phát triển ở đây. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế vốn thuộc đất Thuận Hóa, vùng đất nhỏ hẹp, nhiều sông 

suối, đặc biệt là địa hình “lưng tựa núi, mặt hướng biển khơi”, đầm phá liền một dãy. 

Do địa hình tạo nên vùng đồng bằng ở đây nhỏ hẹp, nên một bộ phận dân cư khi vào 

vùng Thuận Hóa lập nghiệp đã chọn địa thế cư trú ven biển và đầm phá, để có điều 

kiện phát triển kinh tế đánh bắt hải sản và nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm phá. Sử 

sách ghi chép vào những năm cuối thế kỉ XVI, những cuộc di dân mới của đồng bào 

Thanh Nghệ vào vùng đất Thừa Thiên Huế, cùng chính sách an dân và tạo điều kiện 

“nhanh chóng tập trung thành từng đoàn, cung cấp lương thực, nông cụ cho họ đi 

khai thác, những vùng đất tốt dọc ven sông, biển, dọc đầm phá hiện đang bỏ hoang 

đã dần mọc lên những làng ấp mới” [44, tr. 24], như làng Thai Dương Hạ (thế kỉ XIII 

đầu thế kỉ XIV), Hải Nhuận (thế kỉ XVII hoặc sớm hơn)… 

Có thể nói rằng, cùng với cuộc hành trình Nam tiến của dân tộc, cư dân vùng 

ven biển Thừa Thiên Huế đã có mặt ở đây ngay từ buổi đầu để khai khẩn đất đai, phát 

triển đồng ruộng, xây làng dựng xóm, thiết lập cơ cấu kinh tế xã hội vững chắc, phát 

triển ngành khai thác thủy hải sản, khai phá mặt nước “mênh mông ngàn khoảnh” 

đang còn hoang dã. 

Trong quá trình tụ cư khai phá, vùng ven biển Thừa Thiên Huế cũng tiếp nhận 

những luồng dân cư di chuyển từ các vùng khác đến bám biển để mưu sinh. Do đó, 

đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có 

nhiều sự biến chuyển, hòa hợp để tạo nên những giá trị thích ứng cho cộng đồng dân 

cư. 

1.4.1.3. Dân cư 

Cùng với quá trình mở rộng lãnh thổ là những cuộc di dân của người Việt về 
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phía Nam, thành phần dân cư ở tỉnh Thừa Thiên Huế rất đa dạng; nơi đây có các tộc 

người Việt, Hoa, Tà Ôi, Cơtu, Bru - Vân Kiều cùng cư trú. Dân số, nếu những năm 

cuối thế kỷ XIX (năm 1878) toàn tỉnh có 152.916 người, năm 1943 có 407.000 người, 

năm 1775 có 825.680 người [124, tr. 68, 76], đến năm 2019 có 1.128.620 người; 

trong đó dân số của thị xã và 4/6 huyện có các điểm dân cư sống ven biển, cụ thể 

(Bảng 1.1): 

Bảng 1.1. Dân số các thị xã và huyện có các làng ven biển ở Thừa Thiên Huế14 

Stt Địa phương ( TX, Huyện) Dân số (Người) 

1 TX Hương Trà 132.400 

2 Huyện Phong Điền 114.820 

3 Huyện Quảng Điền 92.750 

4 Huyện Phú Vang    182.141 

5 Huyện Phú Lộc    140.270 

 Tổng số 662.381 

Trong điều kiện ngư trường dồi dào nguồn tài nguyên, ngư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế gắn bó với nghề biển, các làng chài hay vạn chài vùng ven biển Thừa 

Thiên Huế đã hình thành nên nét văn hóa đặc sắc của làng ven biển, đó là sự cố kết 

giữa ngư nghiệp và nông nghiệp, trong đó ngư nghiệp đóng vai trò đậm nét hơn. Cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế đã kết hợp kinh tế biển và kinh tế ven bờ theo hướng 

phát triển hài hòa giữa đánh bắt và nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, hình thành và 

phát triển các làng cá, cung cấp hải sản tươi sống có chất lượng và có giá trị cao. 

Các làng xã ven biển Thừa Thiên Huế mang nhiều đặc điểm khác nhau về đời 

sống kinh tế. Ở một số làng xã, ngoài những cư dân sinh sống bằng nghề biển còn có 

một bộ phận dân cư sống bằng nghề nông, trồng các loại hoa màu như khoai, sắn, đậu 

phộng, thuốc lá như làng Vinh Vệ (Phú Mỹ, Phú Vang), Thanh Dương (Phú Diên, 

Phú Vang)... 

Cùng với sự chuyển biến trong kinh tế biển, cư dân vùng ven biển Thừa Thiên 

Huế đã sáng tạo nhiều giá trị văn hóa độc đáo, như kỹ thuật đóng ghe thuyền, ngư cụ 

đánh bắt hải sản, nghề thủ công, tín ngưỡng, văn nghệ dân gian, lễ hội… Các giá trị 

văn hóa đó là hình thức biểu đạt tính biển, sắc thái biển của người dân ven biển Thừa 

Thiên Huế. 

1.4.2. Khái quát về các điểm nghiên cứu 

Như đã nêu ở mục Phạm vi nghiên cứu, do địa bàn vùng ven biển Thừa Thiên 

Huế khá rộng lớn, nên bên cạnh việc tổng hợp và phân tích các nguồn tư liệu thành 

 
14 https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_Hu%E1%BA%BF (TC 2/4/2021). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_Hu%E1%BA%BF
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văn, luận án sử dụng tư liệu điền dã dân tộc học chủ yếu tại ba làng: Hải Nhuận (Phong 

Hải, Phong Điền), Thai Dương Hạ (Hải Dương, Hương Trà) và An Cư Đông (Thị trấn 

Lăng Cô, Phú Lộc). Đây là những làng có đời sống văn hóa lễ hội phong phú và sinh 

hoạt lễ hội hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức do di cư lao động của cư dân 

của làng ra nước ngoài và đến các thành phố lớn rất nhiều. 

1.4.2.1. Làng Hải Nhuận 

Làng Hải Nhuận thuộc xã Phong Hải, huyện Phong Điền là một làng ven biển 

cách thành phố Huế 26 km về phía Đông Bắc. Làng nằm trải dài trên bờ biển, cửa 

sông và đầm, là thế mạnh để phát triển kinh tế ngư nghiệp, có điều kiện cho mở 

rộng ngư trường ra cả vùng biển Trung Bộ. Bờ biển nơi đây chảy theo hướng Tây 

Bắc - Đông Nam, nơi chuyển tiếp giữa hai hướng Bắc Nam ở vịnh Bắc Bộ và Đông 

Bắc - Tây Nam ở Nam Trung Bộ, nằm trong vùng hợp lưu giữa hai dòng chảy nóng 

lạnh, là yếu tố thuận lợi cho sự tập trung nhiều đàn cá lớn, nhất là ở vùng biển Trung 

Bộ. 

Hải Nhuận có diện tích 556 ha và theo số liệu điều tra dân số của UBND xã 

Phong Hải, tính đến tháng 12 năm 2020, dân cư của làng dân số có 5.107 người. Hải 

Nhuận là một trong những làng biển có lịch sử lâu đời của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo 

bản hương ước làng ghi lại, năm 1771, những vị khai canh đầu tiên đã đến làng tập 

trung sinh sống và làm ăn. Lúc bấy giờ, làng có địa phận sáp nhập với làng Thế Chí 

Đông, thuộc tổng Vĩnh Xương. Sau này do thấy tính chất nông ngư khác nhau nên 

các vị khai canh của làng đã làm đơn xin tách làng và lập thành làng Hải Nhuận như 

hiện nay.  

Cư dân làng Hải Nhuận, sống chủ yếu bằng ngư nghiệp và các nghề thủ 

công chế biến hải sản. Ngư nghiệp đánh bắt hải sản trên biển với ngư trường, như 

mành đèn, mành điện, mành lộng, mành khơi, lưới rê rút, nghề câu mồi, nghề câu 

lưỡi, câu cần, nghề rớ, lưới bạc… Còn nghề thủ công, như nghề làm ruốc, mắm, 

nhưng đặc biệt là nghề chế biến nước mắm Hải Nhuận được coi là nghề thủ công 

truyền thống lâu đời nhất trong vùng, hình thành từ cộng đồng dân cư vùng ven 

biển, nơi có nguồn thủy sản dồi dào chế biến nước mắm. Tiếp nối nghề truyền 

thống của cha ông để lại từ bao đời nay, nghề sản xuất và chế biến nước mắm Hải 

Nhuận không ngừng phát triển và đã tìm được chỗ đứng vững trên thị trường. 

Không chỉ vậy, nước mắm Hải Nhuận đã mang văn hoá của người Việt đi khắp 

năm châu, trở thành niềm tự hào của người Việt Nam trên khắp thế giới. Trên địa 

bàn Làng Hải Nhuận hiện có hơn 400 hộ chuyên đánh bắt, mua bán, làm nghề chế 

biến nước mắm, trong đó có hơn 200 hộ gắn bó tham gia nghề chế biến nước mắm. 

Ngày nay, ngư nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế làng 
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Hải Nhuận với một hệ thống tàu thuyền và ngư cụ hiện đại. Cùng với đó là sự đầu tư, 

hỗ trợ của Nhà nước, người dân Hải Nhuận đã trang bị tàu thuyền công suất lớn cho 

những chuyến ra khơi đánh bắt xa bờ, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. 

 Bên cạnh hoạt động kinh tế đó, người dân làng Hải Nhuận sáng tạo cho mình một 

đời sống văn hóa tinh thần rất đặc sắc, đậm chất biển. Đó là tín ngưỡng thờ ngư Ông, 

Tứ vị Thánh nương… với hệ thống đình chùa miếu mạo gắn liền với những nhân vật 

phụng thờ bảo vệ cuộc sống bình an, như đình làng, miếu ông Ngư, miếu thành 

Hoàng… và hệ thống những lễ hội nổi tiếng trong đời sống văn hóa cư dân như lễ hội 

Cầu ngư, lễ hội thờ Thành hoàng làng… 

1.4.2.2. Làng Thai Dương Hạ 

Làng Thai Dương Hạ nằm ở điểm mút cuối của xã Hải Dương, là xã nằm phía 

Đông Bắc của thị xã Hương Trà giáp biển. Với diện tích 1.029 ha, địa bàn trải dài dọc 

bờ biển. Làng nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 18km về phía Đông Bắc. 

Trong Đồng Khánh dư địa chí, phủ Thừa Thiên thì Thai Dương Hạ là một trong 

19 xã, giáp thuộc tổng Vĩnh Trị, huyện Hương Trà15. Dưới thời Tự Đức, vào năm 1878, 

làng Thai Dương Hạ được phân thành 5 phường là An Lạc, Phong Phú, Thuận Mỹ, Phú 

Ninh, An Thành. Đến năm 1904, một trận bão lớn xảy ra tại Huế và vùng phụ cận (sử 

gọi là cơn bão năm Thìn), hải triều dâng cao cộng với nước lũ từ thượng nguồn sông 

Hương đổ về đã lấp đi cửa Thuận An cũ và mở ra cửa Thuận An mới (cách cửa cũ khoảng 

4km về phía Tây Bắc) chia làng Thai Dương Hạ ra làm hai, lấy cửa biển làm ranh giới, 

làng trên gọi là Thai Dương Hạ thượng giáp và làng dưới gọi là Thai Dương Hạ hạ giáp 

(xã Thuận An nay). Vào cuối thời Pháp thuộc, hai đơn vị hành chính ấy được gọi tắt là 

làng Thai Dương Hạ (Thai Dương Hạ thượng giáp, nay là làng Thai Dương Hạ thuộc thị 

xã Hương Trà) và thôn Thai Dương (Thai Dương Hạ hạ giáp, nay đã sáp nhập vào thị 

trấn Thuận An, huyện Phú Vang) [2, tr. 34].  

Về khí hậu, lượng mưa tại địa phương này khá lớn, trung bình từ 2.200mm - 

2.800mm, tập trung vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, thường rất hay xảy ra lũ lụt. 

Mùa nắng nhiệt độ trung bình có thể lên đến 36 - 37ºC.  

Về dân số, theo số liệu điều tra dân số và nhà ở của thị xã Hương Trà năm 

2019, tổng số dân làng Thai Dương Hạ là 5.523 người, gồm 1.506 hộ. Mật độ dân số 

trung bình khoảng 800 người/km² [48, tr. 65]. 

Về kinh tế, cư dân của làng chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản, ngoài ra 

 
15 Danh sách 18 xã, giáp còn lại là Vĩnh Trị, Thai Dương Thượng, Đông xã Vân Quật, Thượng xã Vân Quật, 

An Lai, Đông xa Tiền Thành, Thượng xã Tiền Thành, Thanh Hà, Thanh Phúc, Hỉ Du, Thuận Hòa, An Phú, 

Đông xã Triều Sơn, Nam xã Triều Sơn, Trung xã Triều Sơn, Bao Vinh, Minh Hương, Thủy Tú. Như vậy, Thai 

Dương Thượng và Thai Dượng Hạ lúc này đã phân thành hai đơn vị hành chính riêng biệt và tồn tại, hoạt động 

độc lập với nhau. 
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họ còn làm nhiều ngành nghề khác, như trồng các loại cây lương thực (chủ yếu là 

khoai lang, môn…), các loại rau củ quả trên vùng đất cát, chăn nuôi lợn, gà, các ngành 

nghề thủ công, như làm nước mắm, làm mắm, làm muối… 

Về đời sống văn hóa, bên cạnh những giá trị văn hóa vật thể, như đình làng, 

đền miếu, các ngư cụ, phương tiện vận chuyển, các nghề thủ công… cư dân của làng 

Thai Dương Hạ còn có đời sống văn hóa tinh thần rất phong phú, gồm các nghi lễ tín 

ngưỡng, những phong tục tập quán, lễ hội, như lễ hội Cầu ngư, lễ vía Thai Dương 

phu nhân, lễ hội thờ thành Hoàng... 

Tóm lại, Thai Dương Hạ đã trở thành một vùng đất quần cư của người Việt 

ngay từ cuộc hôn nhân của công chúa Huyền Trân lấy vua Chămpa là Chế Mân 

(1306). Qua thời gian, từ những bỡ ngỡ bước đầu họ đã cùng nhau tạo dựng nên 

quang cảnh xóm làng trù phú, dân cư ngày càng đông đúc, cuộc sống ngày càng no 

ấm. Theo đó, một đời sống văn hóa vô cùng phong phú, là kết quả của quá trình đấu 

tranh với thiên nhiên để sinh tồn, hòa hợp để phát triển. Tất cả cũng đã góp phần tạo 

nên bức tranh đa màu sắc cho văn hóa làng ven biển Thai Dương Hạ. 

1.4.2.3. Làng An Cư Đông 

Làng An Cư Đông thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và là cửa ngõ phía 

Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, nối liền giữa đèo Hải Vân ở phía Nam và đèo Phú 

Gia ở phía Bắc, cách thành phố Huế 67km về phía Nam và thành phố Đà Nẵng 48km 

về phía Bắc. Theo số liệu điều tra dân số của UBND thị trấn Lăng Cô, tính đến tháng 

12 năm 2020 dân cư của làng An Cư Đông có 3500 người. 

Về vị trí địa lý, phía trước mặt làng là biển cả mênh mông, sau lưng là đầm An 

Cư, phía Nam là Hải Vân quan làm ranh giới phía Nam, phía bắc là thôn An Cư Tây 

và thôn Đồng Dương. An Cư Đông có vị trí quan trọng nối liền Bắc Nam, là cửa ngõ 

giao lưu kinh tế văn hóa với Đà Nẵng. Từ xa xưa, đây cũng là đầu mối giao thương 

quan trọng với xứ Quảng. 

Theo ghi chép, làng An Cư Đông được thành lập khoảng thế kỉ XVII với tên 

gọi là Phước An Cây Mít tộc. Lúc bấy giờ làng An Cư Đông và An Cư Tây là chung 

một làng. Sau đó làng được đổi tên là Phước An Kiều Cư rồi An Cư. Đến cuối thế 

kỷ XIX, An Cư Đông và An Cư Tây tách thành hai làng như hiện nay. Với vị trí bao 

bọc bởi biển Đông ở phía Đông, núi Trường Sơn ở phía Nam và Bắc, đầm ở phía 

Tây, An Cư Đông nhìn từ xa như một chú cá nằm nổi trên mặt biển. Làng có đủ các 

yếu tố sông, núi, biển, đầm phá, tạo nên một địa hình thơ mộng nhưng biển vừa là 

yếu tố địa hình chính vừa là nguồn kinh tế nổi bật của cư dân làng An Cư Đông. 

Người dân An Cư Đông xưa có hai nghề chính là đánh bắt thủy hải sản và 

khai thác rừng. Làng An Cư Đông có diện tích 911 ha, trong đó có một phần rừng 
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khá lớn ở phía Tây. Khu rừng hiện nay còn có nhiều loại gỗ quý như dạ hương, trầm 

hương, lim, gõ, kiền… Rừng không chỉ phục vụ cho nhu cầu xây dựng, xuất khẩu 

mà còn là nguồn dược liệu. Ngoài ra, đây cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài động 

vật quý như hổ, hươu, nai, khỉ… Ngoài rừng tự nhiên, cư dân An Cư Đông còn 

trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như bạch đàn, thông, trầm… để vừa tăng 

khả năng phòng hộ, vừa tăng giá trị kinh tế cư dân trong vùng. 

Làng nằm trải dài trên bờ biển, cửa sông và đầm, là thế mạnh để phát triển 

kinh tế ngư nghiệp ở hiện tại và tương lai, có điều kiện cho mở rộng ngư trường ra cả 

vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Bờ biển nơi đây chảy theo hướng 

Tây Bắc - Đông Nam, nơi chuyển tiếp giữa hai hướng Bắc Nam ở vịnh Bắc bộ và 

Đông Bắc - Tây Nam ở Nam Trung Bộ, nằm trong vùng hợp lưu giữa hai dòng chảy 

nóng lạnh, là yếu tố thuận lợi cho sự tập trung nhiều đàn cá lớn, nhất là ở vùng biển 

Nam Trung Bộ. Ngư nghiệp do đó cũng là nghề cổ truyền ở An Cư Đông, bao gồm hai 

hình thức đánh bắt hải sản trên biển và đánh bắt thủy sản trên đầm, như mành đèn, 

mành điện, mành lộng, mành khơi, lưới rê rút, nghề câu mồi, nghề câu lưỡi, câu cần, 

nghề rớ, lưới bạc… Ngày nay, ngư nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu 

kinh tế làng An Cư Đông với một hệ thống tàu thuyền và ngư cụ phong phú, đa dạng, 

đem lại sản lượng gia tăng theo từng năm. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, 

người dân An Cư Đông đã trang bị tàu thuyền hiện đại cho những chuyến ra khơi đánh 

bắt xa bờ, nuôi trồng các loại thủy sản trên đầm phá như cá mú, cá hồng, hàu, tôm sú… 

là những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, đem lại lợi ích kinh tế cho người dân. 

Chế biến sản phẩm thủy hải sản cũng là nghề hết sức phát triển ở đây như mắm 

sò, mắm tôm… Ngoài ra, cư dân An Cư Đông còn phát triển một số nghề gắn liền 

với nghề ngư như đan lưới, đóng ghe, chế biến mắm, rập ốc hương… những nghề 

này đều đã phát triển từ rất sớm ở An Cư Đông. 

Bên cạnh hoạt động kinh tế đó, người dân làng An Cư Đông sáng tạo cho mình 

một đời sống văn hóa tinh thần rất đặc sắc, đậm chất biển. Đó là tín ngưỡng thờ ngư 

Ông, Tứ vị Thánh nương, lễ hội đua thuyền, lễ hội Cầu ngư, Cầu an… Tất cả đã tạo 

nên những sắc thái văn hóa biển của cư dân làng ven biển An Cư Đông. 

 

 

Tiểu kết Chương 1 

 

Ở chương này, chúng tôi đã đề cập các phương pháp nghiên cứu và một số vấn 

đề lý luận liên quan đến đề tài luận án nhằm vận dụng vào quá trình nghiên cứu. Đây 

là cơ sở lý luận cơ bản để tiếp cận lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong 
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giai đoạn hiện nay. Đồng thời, NCS cũng đã tiến hành phân tích, đánh giá có tính hệ 

thống các công trình nghiên cứu đã được công bố liên quan đến đề tài. Trên cơ sở đó, 

các vấn đề được kế thừa và tiếp tục nghiên cứu được thể hiện cụ thể trong nội dung 

chương này. Ở đây tổng quan về thiên nhiên, lịch sử và dân cư của vùng ven biển 

Thừa Thiên Huế nói chung và ba điểm nghiên cứu: An Cư Đông, Hải Nhuận, Thai 

Dương Hạ đã được trình bày một cách cụ thể. 

Như vậy, lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế là một loại hình sinh 

hoạt văn hóa tinh thần độc đáo phản ánh đặc trưng văn hóa biển/ chất biển của cư 

dân nơi đây. Vấn đề ở đây là các loại hình lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế diễn ra như thế nào? Các lễ nghi, lễ vật, trò chơi dân gian liên quan đến quá trình 

tổ chức lễ hội ra sao? Những biến đổi của đời sống lễ hội hiện nay ra sao?... Đó là 

những vấn đề đặt ra, gợi mở cho tác giả luận án tìm tòi, nghiên cứu một cách toàn 

diện và sâu sắc về lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong suốt chiều dài 

lịch sử, từ truyền thống đến biến đổi hiện nay. 
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CHƯƠNG 2 

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG 

CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG  

Với 28/63 tỉnh, thành phố có biển, 125 huyện ven biển, 12 huyện đảo16, với 

đường bờ biển dài 3.260 km và khoảng 4.000 đảo lớn, nhỏ khác nhau, Việt Nam có 

thể được xem là quốc gia gắn liền với biển đảo [73, tr. 8]. Những tỉnh thành của Việt 

Nam giáp biển đều có cư dân sinh sống lâu đời. Trong quá trình ấy, cộng đồng cư dân 

vùng biển Việt Nam đã hình thành và duy trì những hệ thống lễ hội dân gian khá độc 

đáo, góp phần làm phong phú văn hóa cộng động các dân tộc Việt Nam. 

Mỗi vùng miền, địa phương, cộng đồng ven biển với những đặc điểm, tín 

ngưỡng, đối tượng tôn thờ hình thành hệ thống lễ hội và những nghi thức, diễn xướng, 

tế lễ đa dạng. Đây là sinh hoạt văn hóa được truyền giữ qua nhiều thế hệ, trải nhiều giai 

đoạn và không ngừng được bổ sung, trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời 

sống tinh thần. Nguồn gốc lễ hội truyền thống phản ánh bề dày lịch sử văn hóa của một 

cộng đồng địa phương, “Lễ hội truyền thống văn hóa dân gian là nét sinh hoạt văn hóa 

của quần chúng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, vốn đã có truyền thống lâu đời mà 

ngày nay chúng ta vẫn còn lưu giữ những nét cơ bản nhất, thực sự đã trở thành lễ hội 

cổ truyền hàng năm trên mọi miền đất nước” [87; tr. 36]. Như vậy, lễ hội truyền thống 

là một hình thức sinh hoạt cần được đầu tư quan tâm tạo điều kiện phát triển để góp 

phần giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cộng đồng địa phương. Lễ hội của các cư dân 

ven biển Việt Nam vừa là di sản quý giá, được lưu truyền, duy trì qua nhiều thế hệ, đáp 

ứng nhu cầu tâm linh trong đời sống của người dân, đồng thời là nét đẹp, thu hút khách 

tham quan. Loại hình lễ hội của cư dân ven biển cần được bảo tồn và phát huy, khai 

thác hợp lý trong phát triển du lịch để góp phần đưa đất nước Việt Nam trở thành quốc 

gia mạnh về biển trong xu thế phát triển bền vững. 

Thừa Thiên Huế là vùng đất mở cõi của người Việt về phương Nam. Năm 1306, 

cùng cuộc hôn nhân của công chúa Huyền Trân với vua Chămpa là Chế Mân, cư dân 

Việt đã đến vùng đất này để lập làng với người dân tiền trú nơi đây làm ăn sinh sống. 

Theo đó, quá trình hỗn dung Việt - Chămpa diễn ra trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó 

phải kể đến kinh nghiệm đi biển, đời sống tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội, như thờ Nữ thần 

 
16 Các địa phương có biển gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà 

Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. 
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Thiên Yana, thờ cá Ông, thờ Tứ vị Thánh nương, lễ hội Nghênh Ông, cầu an… của cư 

dân Việt trên nền tảng hành trang văn hóa thuần nông mang theo đã tiếp biến văn hóa 

biển của cư dân Chămpa. Tất cả những điều đó đã hình thành nên những sắc màu văn 

hóa biển/ chất biển cho một cộng đồng dân cư Việt nơi vùng duyên hải tỉnh Thừa Thiên 

Huế nói riêng và Trung Bộ nói chung. 

Thêm vào đó, Thừa Thiên Huế có bờ biển dài tiếp nối với hệ đầm phá Tam 

Giang - Cầu Hai kéo dài 68 km, rộng 1- 10 km, tổng diện tích mặt nước 216 km2, 

là đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai bao 

gồm một chuỗi các đầm phá: Tam Giang - Đầm Sam - An Truyền - Hà Trung - Thuỷ 

Tú - Cầu Hai được nối với nhau và dài gần 70 km dọc vùng bờ biển dài 128 km 

thuộc năm huyện, thị xã gồm: Phong Điền - Quảng Điền - Hương Trà - Phú Vang - 

Phú Lộc. Đây là nơi cư trú của cộng đồng cư dân mà sinh kế của họ phụ thuộc nhiều 

vào biển khơi. Trong quá trình sinh sống và lập nghiệp, cộng đồng dân cư ven biển 

Thừa Thiên Huế đã đúc kết, tạo dựng cho mình một kho tàng văn hóa biển, đặc biệt 

là văn hóa phi vật thể, như hệ thống những tín ngưỡng và lễ hội liên quan đến biển, 

những thần tích, thần phả, những tri thức bản địa, văn hóa dân gian, lễ hội truyền 

thống… 

Khởi nguồn của lễ hội của cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế là tín ngưỡng 

nông nghiệp ruộng nước và khai thác biển bằng cách “quai đê lấn biển”, “thau chua 

rửa mặn” của người Việt ở vùng Bắc Bộ. Những lưu dân Việt trong buổi đầu đã thích 

nghi, hòa nhập với hoàn cảnh mới, môi trường mới, như Li Tana từng nhận định 

“Người Việt bị chi phối rất nhiều bởi phong tục của người Chămpa. Sống trong vòng 

ảnh hưởng của bùa, phép, thư, ếm rất linh ứng, người Việt bị bắt buộc phải theo các 

tục lệ hoặc phương thức thờ cúng của người Chiêm Thành” [72, tr. 185]. Tiêu biểu 

cho sự dung hợp, tiếp biến văn hóa này chính là tín ngưỡng thờ Mẫu và tín ngưỡng 

thờ cá Ông trong văn hóa người Việt nơi đây. 

Lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế gắn với tín ngưỡng 

của cư dân ven biển. Đó là những bằng chứng vật chất và tinh thần xác thực về chủ 

quyền biển đảo và kinh nghiệm ứng xử với biển của các thế hệ người Việt Nam trong 

quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua lễ hội của cộng đồng cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế, các dạng thức văn hóa phi vật thể của di sản văn hóa biển đảo được lồng 

ghép làm cho lễ hội sinh động, như hội bài chòi, hát múa bả trạo, trò diễn gắn với lễ 

trình nghề - trò bủa lưới, các trò chơi dân gian như đua thuyền, đua ghe trên phá… 

Rõ ràng, trong quá trình Nam tiến, người Việt phải rời xa vùng đồng bằng châu 

thổ phì nhiêu ở phía Bắc để dần thích ứng với vùng duyên hải đồng bằng nhỏ hẹp, 

được bao bọc bởi những doi cát trắng và những vùng đầm phá ven biển. Môi trường 
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đó buộc người Việt phải thay đổi cách mưu sinh, phải học cách ứng xử mới với biển 

cả và phải đối diện vị thế “hướng ra biển”. Trước vị thế đó, người Việt vùng ven biển 

Thừa Thiên Huế phải nhanh chóng thích ứng với môi trường mới và theo đó, đời sống 

tinh thần của cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế đã hòa trộn, hỗn dung giữa văn 

hóa lúa nước và văn hóa biển. Sự hỗn dung đó thể hiển rõ nét trong đời sống lễ hội. 

Đó là các hình thức lễ hội liên quan đến thờ Thành hoàng, đua thuyền vốn là truyền 

thống của cư dân nông nghiệp lúa nước và tín ngưỡng, lễ hội thờ ngư Ông, cầu an, 

thờ Tứ vị Thánh nương, lễ cầu mùa, lễ hạ vụ… là đặc trưng của cư dân vùng biển. 

Nhưng tất cả lễ hội đó đã được cư dân ven biển Thừa Thiên Huế địa phương hóa để 

hình thành kho tàng văn hóa biển của cư dân nơi đây. 

Như vậy, lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế mang những 

đặc trưng cơ bản, như sự bắt nguồn từ lễ hội nông nghiệp và sự hòa trộn giữa lễ hội 

nông nghiệp và lễ hội biển, sự kết hợp giữa tín ngưỡng, lễ hội của cư dân tiền trú/ 

Chămpa và tín ngưỡng, lễ hội của người Việt, sự kết hợp tín ngưỡng và lễ hội dân gian 

với Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, sự thống nhất tương đối quy trình tổ chức lễ hội… 

Những đặc trưng đó được thể hiện qua các lễ hội truyền thống, như lễ hội Cầu ngư gắn 

với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng, các vị Tiền hiền và tín ngưỡng thờ ngư Ông, lễ hội 

Nghênh Ông gắn với tín ngưỡng thờ ngư Ông/ cá Voi,  lễ hội Cầu an gắn với tín ngưỡng 

thờ Thành Hoàng, các vị Tiền hiền, lễ hội thờ Mẫu/ Thánh Mẫu/ Nữ thần, lễ hội thờ 

Cô hồn với tín ngưỡng thờ Cô hồn, Cô bác; lễ cầu mùa, lễ hạ vụ khi bắt đầu/ kết thúc 

vụ mùa… Các lễ hội này thể hiện khá phổ biến ở các làng ven biển Thừa Thiên Huế, 

nhưng rõ nét nhất tập trung ở làng Hải Nhuận, Thai Dương Hạ và An Cư Đông. Đây 

là dạng thức di sản văn hóa biển được lồng ghép sinh động giữa tín ngưỡng, lễ nghi và 

các loại hình diễn xướng gắn với cộng đồng cư dân ven biển. 

Có thể phân loại lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế thành các dạng sau: 

- Lễ hội làng: Lễ hội Cầu ngư gắn với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng, các vị 

Tiền hiền và tín ngưỡng thờ ngư Ông… 

- Lễ hội liên quan đến nghề đi biển: Lễ hội Nghênh Ông gắn với tín ngưỡng thờ 

ngư Ông, lễ hội Cầu an gắn với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng, các vị Tiền hiền… 

- Các lễ hội khác: Lễ hội thờ Mẫu/ Nữ thần, thờ Cô hồn, Cô bác, lễ cầu mùa, 

lễ hạ vụ, các lễ hội gắn với đời sống tôn giáo của cộng đồng như lễ Vu Lan, lễ Phật 

Đản, lễ Giáng sinh… 

 

2.2. MỘT SỐ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU17 

 
17 Cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có rất nhiều các lễ hội khác nhau như lễ hội gắn với nghề nghiệp như lễ 

cúng mùa, lễ hạ vụ, lễ hội thờ Thành hoàng làng, lễ hội gắn với đời sống tôn giáo như lễ Vu lan, lễ Phật đản, 
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2.2.1. Lễ hội Cầu ngư 

Lễ hội Cầu ngư gắn liền với tín ngưỡng thờ Thành hoàng, tri ân các vị tiền 

hiền có công khai canh, khai khẩn giúp dân tạo làng lập ấp, phát triển kế sinh nhai. 

Thành hoàng là cách gọi tắt của Thành hoàng bổn xứ thổ thần bảo an chính trực. Tục 

thờ Thành hoàng có từ thời Bắc thuộc (khoảng thế kỷ IX) và phát triển, bám rễ sâu 

vào cộng đồng làng xã người Việt; đó là người thay mặt nhà vua “cai quản nhân dân, 

bảo vệ, giúp đỡ dân chúng bốn mùa no đủ” [46, tr. 377]. Trong quá trình di chuyển 

dần về phương Nam lập nghiệp, những cư dân Việt đã đem theo những tín ngưỡng 

nơi đất mẹ, thể hiện sự kính trọng, biết ơn những người có công khai phá vùng đất 

mới nhiều khó khăn, hiểm nguy và truyền dạy dân cư nghề mưu sinh. 

Lễ hội Cầu ngư cũng là dịp để người dân bày tỏ tấm lòng tri ân với cá Ông. Cá 

Ông gắn với tín ngưỡng thờ Ông Đông Hải - là tập tục lâu đời của cư dân vùng biển từ 

Quảng Bình trở vào và ghi dấu ấn đậm trong đời sống văn hóa phi vật thể của cư dân 

vùng duyên hải miền Trung. Ông Đông Hải, thực ra là loài cá Voi - loài cá có thân hình 

to lớn, nhưng bản tính lại hiền hoà, thường cứu giúp những ngư dân mỗi khi gặp nạn trên 

biển được ngư dân gọi cá “Đức Ông”, “Cá Ông” hay “Ông Đông Hải”. 

Đi vào cụ thể, lễ hội Cầu ngư của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế được diễn 

ra theo trình tự như sau: 

- Thời gian lễ hội 

Khởi thuỷ, cũng như nhiều dân tộc Đông Nam Á, ở người Việt cùng đã từng 

diễn ra hội xuân (vào mùa) và hội thu (kết thúc mùa màng) và quan niệm về lịch pháp 

giống như nhiều dân tộc khác trong khu vực Đông Nam Á. Trong quan niệm sâu xa 

của người Việt, thời gian từ cuối vụ thu hoạch trước đến đầu mùa vụ gieo cấy sau là 

thời gian nông nhàn “tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn”, “tháng giêng là tháng 

ăn chơi”... Đó cũng là thời điểm của hội thu và hội xuân, do ảnh hưởng của thời tiết 

(xuân ấm áp, thu mát mẻ) và một phần cũng là ảnh hưởng của chu kỳ sản xuất mùa vụ, 

mùa xuân là thời điểm bắt đầu mùa vụ, mùa thu là thời điểm thu hoạch vụ mùa, làm lễ 

tạ ơn các vị thần bảo trợ cho vụ mùa gặt hái nhiều thành quả. Khoảng thời gian diễn ra 

lễ hội chính thức được xem là thời gian thiêng của buổi lễ. 

 

Lễ hội Cầu ngư là lễ hội cầu mùa của cộng đồng cư dân vùng ven biển nên cũng 

thường được tổ chức chủ yếu vào mùa xuân (thường là tháng Giêng, tháng 2 âm lịch). 

 
lễ Giáng sinh… Tuy nhiên, do đặc thù nghề nghiệp gắn liền với môi trường biển cả nhiều rủi ro nên các vị thần 

biển vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng ngư dân mỗi khi ra khơi vào lộng 

được bình an và đánh bắt nhiều tôm cá; vì vậy NCS đã lựa chọn năm lễ hội là Cầu ngư, Nghênh Ông, Cầu an, 

thờ Nữ thần và thờ Cô hồn để trình bày trong luận án này là tiêu biểu nhất của sinh hoạt lễ hội ở cộng đồng 

dân cư ven biển Thừa Thiên Huế. 
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Lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ được tổ chức dịp Xuân tế từ sáng sớm mùng 10 

đến chiều tối 12 tháng Giêng âm lịch. Ngày 10 tháng Giêng là các cuộc đua tài vui chơi 

của làng như kéo dây, nhảy bao bố. Ngày 11 tháng Giêng là ngày bắt đầu hành lễ. Ngày 

12 tháng Giêng là ngày chính lễ. Vào lúc 2 giờ sáng là lễ chánh tế, cầu an và tưởng 

niệm những người đã khuất, khoảng 5 giờ sáng là lễ cầu ngư, diễn trò bên bờ và dưới 

nước. Sau đó là cuộc đua thuyền trên phá của các trải tham gia. Kết thúc buổi lễ là tiệc 

được tổ chức chung cho cả làng. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên làng thường ba 

năm tổ chức một hội lớn, vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu gọi là tam niên đáo lệ, còn 

hàng năm, làng vẫn tổ chức lễ nhưng quy mô nhỏ hơn. 

Lễ hội Cầu ngư làng An Cư Đông thường diễn ra từ sáng sớm mùng 6 tháng 

Giêng âm lịch cho đến tối mịt thì rã hội. Đây là nét đẹp văn hóa của người dân ở làng 

chài ven biển nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. An Cư Đông là 

làng chài có truyền thống lâu đời của thị trấn Lăng Cô. Cuộc sống của cư dân trong 

làng quanh năm gắn liền với môi trường biển cả, phụ thuộc vào sự may rủi của tự 

nhiên đã hình thành nên những hệ thống tín ngưỡng, lễ hội liên quan đến các vị thần 

biển. 

Lễ hội Cầu ngư làng Hải Nhuận thường diễn ra từ sáng 12 đến chiều tối 14 

tháng 7 âm lịch với nhiều hoạt động cúng tế, nghênh rước bài vị chư thần và các trò 

chơi dân gian. Lễ hội Cầu ngư được tổ chức 2 năm một lần, là lễ hội lớn nhất trong 

đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân làng Hải Nhuận. Cũng như nhiều làng quê 

ven biển của vùng đất Thừa Thiên Huế, lễ hội Cầu ngư là một nét sinh hoạt văn hóa 

tín ngưỡng đậm đà màu sắc văn hóa dân gian đã được cư dân làng ven biển Hải Nhuận 

lưu giữ từ đời này sang đời khác cho đến ngày hôm nay. 

Có thể thấy, do quan niệm truyền thống của ngư dân, điều kiện tài chính cũng 

như thời gian nên lễ hội Cầu ngư cũng khác nhau, Cầu ngư làng Thai Dương Hạ, làng 

An Cư Đông được tổ chức trước khi vào vụ mùa đầu năm đánh bắt cá, trong lúc đó 

làng Hải Nhuận, lễ hội Cầu ngư diễn ra vào thời điểm kết thúc vụ đánh cá trong một 

năm. 

- Không gian lễ hội 

Lễ hội Cầu ngư là lễ hội quan trọng của cộng đồng, gắn với tín ngưỡng thờ 

thần Thành hoàng và là dịp bày tỏ tấm lòng với thần Đông Hải, nên không gian chính 

của lễ hội là đình làng, không gian thiêng của làng. Cùng với không gian chính - 

không gian “lễ” của lễ hội là đình làng, các miếu thờ thần Ngư cũng là nơi diễn ra 

các lễ rước để chuẩn bị cho lễ hội của làng. Từ không gian “lễ”, từ sân đình đến bãi 

biển, bờ sông, bờ phá sẽ là không gian “hội” của cộng đồng. 

Đình làng Thai Dương Hạ là công trình di tích lịch sử của tỉnh Thừa Thiên Huế, 

là một công trình tín ngưỡng và là nơi sinh hoạt cộng đồng của cả làng. Những sinh 
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hoạt tín ngưỡng, những lễ tế lớn của cộng đồng đều được làng tổ chức tại đình. Đây 

cũng là nơi chứng kiến những sự biến thiên, thay đổi của làng Thai Dương Hạ sau 

những đợt chia cắt lịch sử do sự lấp - mở những cửa biển. Sân đình là nơi diễn ra trò 

diễn “bủa lưới”, một dạng hèm diễn lại công tích của vị thần Thành hoàng làng và nghề 

nghiệp thường ngày của cư dân. Phía xa trước mặt đình làng chính là phá Tam Giang 

- nơi diễn ra lễ đua trải, thể hiện sự dẻo dai, tráng kiện và khéo léo của những thanh 

niên trai tráng của làng và các vùng lân cận đến tham gia. Hội đua trải cũng chính là 

nét mờ trong dấu ấn văn hóa sông nước của cư dân Việt trên con đường Nam tiến vào 

vùng đất Đàng Trong lập nghiệp và mưu sinh nơi ngư trường biển lớn. Từ lễ hội đua 

thuyền trên sông, những chiếc ghe, thuyền nay lao mình vun vút trên biển, đầm phá tạo 

nên sự hứng khởi, phút giao hòa cảm xúc của cả cộng đồng. 

Làng Hải Nhuận, mỗi thôn trong làng đều có miếu ông Ngư riêng, vào ngày 

hội Cầu ngư, các vị trong ban chủ tế sẽ chia nhau đến các miếu ông Ngư làm lễ, đọc 

tấu sớ tỏ lòng biết ơn và cầu mong cho sự che chở trong vụ mùa mới được tôm cá đầy 

thuyền, sóng êm biển lặng… và rước các ngư Ông về đình. Đình làng Hải Nhuận 

cũng là công trình ghi dấu ấn của cộng đồng trong quá trình phát triển. Đình được 

xây dựng bề thế do sự đóng góp của các thế hệ con cháu của làng hiện sinh sống tại 

làng và cả hải ngoại. Điều này càng thể hiện sự đề cao và tầm quan trọng của nền nếp 

sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội đối với cộng đồng dân cư làng Hải Nhuận. Đình làng Hải 

Nhuận là không gian chính của lễ hội Cầu ngư của làng, không gian sân đình trải dài 

ra tận bãi biển phía trước mặt chính là “sân khấu” cho những màn quảng diễn của 

phần “hội” trong lễ hội Cầu ngư. 

Đình làng An Cư Đông và bến quan đua ghe phía trước nối liền cũng chính là 

không gian liên hoàn giữa hai phần “lễ” - “hội” của cư dân làng ven biển này. Sau 

khi phần “lễ” - phần tâm linh kết thúc sẽ chuyển sang phần hồ hởi, hứng khởi với 

những trò đua ghe, đua trải, đó chính là không gian của bến quan đua ghe, không gian 

của “hội”. Tất cả tạo nên sự mạch lạc, liên kết giữa hai không gian của một buổi lễ 

quan trọng của cộng đồng. 

- Mục đích lễ hội 

Lễ hội Cầu ngư là dịp để người dân tỏ lòng tri ân với thần Thành hoàng làng, 

tri ân vị thần biển là cá Ông và cầu mong một năm mới thuận lợi, khí hậu ôn hòa, cá 

tôm đầy thuyền, người người an thịnh. 

Đối với cư dân làng Thai Dương Hạ, trong Thuận An xã chí (2004) có chép 

Thành hoàng của làng là ông Trương Quý Công Trương Thiều nguyên là người Thanh 

Hóa. Vào khoảng thế kỉ XIV, theo đoàn người Nam tiến, ông cùng gia đình vào đến 

làng Thai Dương thì dừng chân lập nghiệp. Cùng với họ Trương còn có thêm họ Võ, 
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họ Nguyễn. Lúc đầu, cả ba ông đều làm nghề nông kiếm sống và đều được phong 

tước ngang nhau là Trương Quý Công, Võ Quý Công, Nguyễn Quý Công dưới thời 

Mạc Phúc Nguyên (1548). Về sau, ông họ Trương thường đi buôn bán, đi thuyền vào 

Quảng Nam và học được nghề đan lưới, đánh cá nên khi trở về, ông xin về làm ăn ở 

khúc dưới của làng là một mảnh đất gồm nhiều cồn đất chạy tiếp nhau như cồn Cỏ, 

cồn Dâu, cồn Nại, Hạp Châu... Tại đây, ông đã dạy dân nghề đan lưới đánh cá và 

buôn bán. Sau này, ông tổ họ Trương trở về quê và đưa thêm người thuộc các dòng 

họ khác nhau như Trần, Nguyễn, Phan, Dương, Lê, Hồ, Phạm, Bùi, Đặng, Thái đến 

làng Thai Dương làm ăn. Người đời sau thường nhắc đến “thập nhị tôn phái” chính 

là để chỉ những dòng họ này. Sau này, cùng với những biến động của xã hội, lịch sử, 

làng có thêm nhiều dòng họ khác cùng đến sinh sống. “Phần lớn họ là những người 

buôn bán hoặc đánh cá trên biển phiêu bạt đến, lúc đầu chỉ sống trên những chiếc 

nôốc (dân thủy cơ), sau được làng cho phép lên bờ dựng lều, rồi dần dần trở thành 

dân chính thức của làng” [128, tr. 614]. Khi ông Trương Thiều mất, nhân dân trong 

làng đã lập miếu thờ và phong ông làm Thành Hoàng làng, tổ chức thờ cúng trọng 

thể hàng năm vào ngày 10 - 12 tháng Giêng âm lịch. 

Lễ hội Cầu ngư làng Hải Nhuận, làng An Cư Đông thể hiện khát vọng vươn ra 

khơi xa để cho thuyền ra khơi vượt qua sóng to gió lớn, để cho tôm cá đầy thuyền, đời 

sống của ngư dân được no ấm đề huề. Đây cũng là dịp để dân làng tưởng vọng và thể 

hiện tấm lòng thành kính tri ân đối với Thập nhị tôn phái, những người đã có công khai 

canh, khai khẩn, dạy dân lập làng, lập ấp và phát triển nghề ngư, giúp người dân có kế 

sinh nhai và định cư lâu dài, tạo nên xóm làng trù phú như hiện nay. 

Qua tham khảo gia phả của các dòng tộc trong làng biển Hải Nhuận, cách đây 

14 đến 15 đời (khoảng trên 3 thế kỷ), các vị tổ xa nhất của các dòng tộc, đã đến định 

cư lập nghiệp tại vùng đất Hải Nhuận. Nhưng có nhiều gia tộc không ghi rõ niên đại, 

nên không thể kết luận được vị Tổ nào đầu tiên đặt chân khai thác vùng đất nầy. Vào 

đầu thập niên 1960, Hội Đồng Hương Lý làng, cùng với đại diện của các họ tộc, săn 

tìm niên đại trên mộ bia của các dòng tộc, thấy được hai dòng họ có bia mộ lâu đời 

nhất là họ Trương ở Xóm Trước và họ Nguyễn mà hiện giờ dĩ hạ con cháu đã dời lên 

lập nghiệp tại Phường Ngon. Nhưng các yếu tố tìm được vẫn còn mơ hồ, không đủ 

tính cụ thể để xác quyết chắc chắn, nên không được thành lập. Do vậy hội đồng làng 

quyết định suy tôn Thập Nhị Tôn Phái để chánh tế vào dịp tháng 7 âm lịch cùng lễ 

hội Cầu ngư để tỏ lòng tri ân với các vị thần biển cả đã bảo trợ cho cuộc sống của cư 

dân. 

Lễ hội Cầu ngư làng An Cư Đông cũng có truyền thống hơn 300 năm, gắn bó 

với đời sống sinh hoạt của ngư dân và trở thành nét đẹp văn hóa của ngôi làng ven 

biển nơi đây. Trước khi lễ hội đua thuyền diễn ra, các vị chức sắc của làng tổ chức lễ 
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cầu nguyện cho lễ hội được thành công tốt đẹp, người dân trong làng có một năm mới 

mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Một lễ hội truyền thống thường sẽ diễn ra theo một quy trình gồm ba giai đoạn: 

Chuẩn bị, vào hội và rã hội. Ở giai đoạn chuẩn bị sẽ gồm hai công đoạn là phần chuẩn 

bị cho mùa lễ hội sau, thường được tiến hành ngay sau khi mùa hội trước kết thúc; và 

công đoạn khi ngày hội đã đến gần, những người trong ban tế lễ sẽ tiến hành quét 

dọn, kiểm tra lại đồ tế lễ, trang phục... sẵn sàng cho ngày hội đang đến gần. Giai đoạn 

thứ hai là giai đoạn vào hội, gồm nhiều hoạt động diễn ra trong các ngày lễ hội như 

các nghi thức tế lễ, lễ rước, dâng hương, tổ chức các trò vui. Và, giai đoạn kết thúc 

hội (xuất tịch, giã đám, giã hội), ban tổ chức làm lễ tạ, đóng cửa di tích, đợi vào mùa 

lễ hội năm sau. 

Lễ hội Cầu ngư thường được tiến hành trong 2 - 3 ngày, nhưng quá trình chuẩn 

bị cho ngày hội lớn của làng đã được cộng đồng rộn ràng từ vài tháng trước đó. Vì là 

ngày hội lớn của làng, lễ hội Cầu ngư có sự đóng góp công sức và tiền của của cả 

cộng đồng cư dân trên làng dưới vạn. Mọi người ai cũng mong được đóng góp sức 

mình vào ngày hội chung của làng, trao truyền niềm tin tín ngưỡng với các vị Thần 

bảo trợ của làng, mong được hưởng lộc Thánh và gặt hái nhiều niềm may. 

Quá trình chuẩn bị cho lễ hội Cầu ngư sẽ được ban trị sự của làng phân công 

trách nhiệm, nhiệm vụ cho các cá nhân của làng. Những trai đinh có sức khỏe sẽ phụ 

trách trang hoàng cờ xí, đèn lọng và nghi trượng rất rực rỡ, tôn nghiêm từ trong đình 

đến ngoài sân, trong một không gian rộng đến bờ phá. Trước ngày lễ hội Cầu ngư, 

quang cảnh đình làng, lăng Ông đều được trang trí cờ phướn rực rỡ, uy nghiêm. Cờ 

ngũ hành cắm dọc hai hàng trước đình làng, cổng lăng. 

Bến cá, đường thôn được các phụ nữ, cô gái mới lớn tham gia quét dọn sạch 

sẽ. Họ cũng sẽ phụ trách mâm quả phẩm, hương hoa và các việc hậu cần chuẩn bị cho 

ngày hội chính. 

Ban chánh lễ của làng là những người chủ trì của buổi lễ. Họ có trách nhiệm 

soạn sửa các văn án, chuẩn bị lễ phục, mời các quan viên và vạn bạn tham gia ngày 

lễ, tính toán các khâu của ngày hội được diễn ra suôn sẻ. 

Công việc vệ sinh không gian chính của đình làng được sạch sẽ, chuẩn bị ngăn 

nắp các gian thờ được giao cho những người đàn ông lớn tuổi của làng, vì đây là 

không gian thiêng nên phụ nữ không được phép tới lui. 

Lễ hội Cầu ngư là sinh hoạt lễ hội lớn của cộng đồng cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế nên ngân sách tổ chức lễ hội bên cạnh nguồn kinh phí của làng (bao gồm 

ngân quỹ của làng và dân làng đóng góp theo suất đinh), còn có sự hỗ trợ từ triều đình 
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phong kiến. 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

Các lễ nghi gồm hệ thống những nghi thức thờ cúng, là phương tiện để con 

người giao tiếp với thần linh, gồm bài văn tế, trình tự buổi cúng tế và các động tác, 

nghi thức cúng tế... Trong các yếu tố ấy, bài văn tế là một yếu tố khả biến mà ban 

quý tế có thể thay đổi theo từng năm. Ở bài văn tế này chỉ có một yếu tố bất biến là 

phần ca ngợi công lao, ân đức của vị thánh mà dân làng phụng thờ. Phần được thay 

đổi theo từng năm là ngày tháng, tên những người được dân làng uỷ quyền cúng tế 

thần linh. 

Trong lễ hội Cầu ngư của cư dân các làng ven biển Thừa Thiên Huế, nghi 

thức cúng tế tương tự nghi thức cúng đình hàng năm. Lễ hội Cầu ngư được tiến 

hành với các lễ và hội theo nghi thức truyền thống. Lễ sơ hiến diễn ra trước ngày 

diễn ra buổi lễ chính (mùng 10/01 ÂL ở làng Thai Dương Hạ, 12/7 ÂL ở làng Hải 

Nhuận, đêm mùng 05/01 ÂL ở làng An Cư Đông), người dân tổ chức cung nghênh 

Thành hoàng làng về đình. Đây là một cuộc diễu hành thu hút đông đảo người dân 

địa phương tham gia và được tổ chức hết sức trọng thể. Nghi vệ gồm có cờ xí, lỗ 

bộ, chiêng trống, dàn nhạc bát âm và một đoàn người gánh chiếc ghe tượng trưng, 

cùng các vị hương lão, tráng niên tạo thành một đoàn rước trang nghiêm diễu hành 

từ đầu đến cuối làng và rước vào đình. Ở làng Hải Nhuận, phần nghi lễ truyền thống 

cúng tế thần linh được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm tại bờ biển do các vị bô lão 

có uy tín tiến hành. Các đoàn chánh lễ sẽ chia thành các nhóm nhỏ đến các miếu, 

đền trong làng để cung nghênh chư vị thánh thần của làng về dự lễ như miếu Ông 

Ngư, miếu Hội Đồng làng, miếu bà Hỏa… Một điểm riêng trong lễ hội Cầu ngư 

làng An Cư Đông là bắt đầu với Lễ Khai Sơn gắn với nghề khai thác rừng và tín 

ngưỡng thờ thần núi Hải Vân. Từ xưa đến nay, mồng 6 tháng Giêng, ngay từ tinh 

mơ làng đã tiến hành lễ tế thần núi Hải Vân ở miếu Trấn Sơn. Trước đây chưa có 

cầu bắc qua sông An Cư, đoàn lễ tế đi thuyền qua miếu. Ông hội chủ làng làm chủ 

tế. Vật phẩm có các thứ gà, xôi, cau trầu, rượu, hương đèn… Khai Sơn là lễ mở cửa 

rừng, không ngoài mục đích cầu mong một năm làm rừng thuận lợi, ăn nên làm ra, 

bình yên, không bị tai nạn hay thú rừng tấn công. Sau lễ này, dân làng mới được 

phép lên rừng kiếm sống. Lễ Khai Sơn gợi nhớ về nghề tiều phu một thời của cư 

dân làng là đốn củi, làm than, khai thác lá nón và đót, săn bắn thú rừng. Xưa ở làng 

An Cư Đông hình thành nhiều nhóm khai thác gỗ. Mỗi nhóm có một ông chủ thầu, 

đứng ra thuê mướn thợ rừng đến từ nhiều nơi trong vùng, như Truồi, Nước Ngọt, 

Mỹ Á… Đứng đầu nhóm thợ có ông đầu xâu điều hành công việc thay cho chủ thầu. 

Cây gỗ khai thác được các thợ xẻ ra thành các chang gỗ, bè gỗ, be ván… đem bán 
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ở Cầu Hai hay lên tận Huế. 

Lễ Túc yết18: Ban tổ chức lễ hội sẽ bày biện hoa quả, lễ vật… để báo lên 

Thành hoàng làng về dự lễ cùng dân làng và chứng giám việc mở hội. Lễ Túc yết 

được thực hiện rất nghiêm túc với đầy đủ các thủ tục như xướng lễ, đọc chúc, tấu 

nhạc… Phẩm vật dâng cúng trong lễ này chỉ là cỗ chay chứ không làm cỗ mặn. 

Trong không khí trang nghiêm, nghi thức cúng tế diễn ra một cách trang nghiêm, 

kính cẩn theo đúng lệ xưa. Cuộc tế diễn ra theo hiệu lệnh chiêng trống gồm một 

trống đại, một chiêng núm, một thanh la và hai kèn, một nhị, một trống quân. Lễ 

Túc Yết diễn ra theo trình tự nghiêm ngặt, “Bái, hưng, quỳ” đều theo tiếng hô của 

các vị thông tán, hòa nhịp nhàng cùng tiếng nhạc lễ. Lễ kéo dài khoảng một giờ thì 

kết thúc. Tiếp theo là phần trình diễn dân gian với một vài vở tuồng, hát, múa ngắn 

mang nội dung cầu chúc cho mọi người và công việc làm ăn được thuận lợi và may 

mắn, trong đó đặc biệt là nghệ thuật hát Bả trạo. Lễ xâu chầu Bả trạo là nghi lễ bắt 

buộc, cố định, mở màn cho buổi hát thờ, đã trở thành tục lệ trong kì đại tế của làng 

ven biển. 

Lễ Chánh tế: Đây là giai đoạn chính của phần lễ nghi và là phần quan trọng 

nhất trong ba ngày hội. Chánh tế (cả lễ Túc yết) đều do ban tế thực hiện. Tất cả các 

vị trong ban chánh tế đều phải mang đồ tế chỉnh tề, đúng qui định. Trong lễ chánh tế 

còn có ban nhạc phục vụ. Ban nhạc gồm một trống đại, một người đánh chiêng núm, 

một người đánh thanh la và một bộ nhạc tử gồm hai kèn, một nhị, một trống quân. 

Ban nhạc không chỉ là phụ họa, giúp vui mà còn có nhiệm vụ điều khiển nhịp độ cuộc 

tế qua hiệu lệnh chiêng trống. 

Ở làng Thai Dương Hạ, khoảng 3g sáng ngày 11 tháng Giêng, cuộc chánh tế 

bắt đầu, các vị bô lão được trọng vọng nhất trong làng với trang phục áo dài khăn 

đóng sẽ làm lễ cầu an và tưởng niệm những người đã khuất. Ban tế lễ gồm chủ tế, ba 

vị bồi tế, hai vị Đông xướng, Tây xướng, hai vị nội tán và 12 vị chấp sự. 

Sau khi thực hiện xong các nghi thức lễ tế như sơ hiến, á hiến, chung hiến như 

trên là đến nghi thức dâng hương, dâng rượu và đọc văn tế ca ngợi công đức thần Thành 

hoàng và các vị thần liên quan đến biển. Trong bài văn tế cũng có đoạn nhắc đến những 

người vị quốc vong thân, những vong linh cô hồn không ai thờ phụng, thể hiện tính 

nhân văn nhân đạo sâu sắc của buổi lễ. Tiếp theo đó là phần dành cho những người 

tham dự lễ vào lạy thần được thực hiện theo thứ lớp như Ban khánh tiết đình làng, chủ 

xóm, chủ vạn, chủ ghe, tiếp đó là lễ đốt văn tế. Sau hai tuần rượu là đến phần dâng trà, 

phát chẩn gạo muối bốn phương và đốt vàng mã. Cuộc chánh tế trải qua ba tuần rượu 

 
18 Lễ Túc yết nhằm để trình lên cho các vị thần linh biết rằng mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, xong xuôi. 
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và 43 bước kể từ “khởi chinh cổ” (nổi chiêng trống) cho đến “lễ tất” (kết thúc) đến tầm 

4 - 5h sáng. Sau đó ngư dân làm lễ xuống thuyền đầu năm, mở màn cho một năm đánh 

bắt với ước vọng và niềm tin được mùa. 

- Lễ vật dâng cúng 

Tùy tính chất từng buổi lễ, lễ vật dâng cúng cũng không giống nhau. Lễ vật 

dâng cúng của lễ hội Cầu ngư thông thường là hoa, trái cây, hương đèn, rượu, trà. 

Như trong lễ túc yết, phẩm vật dâng cúng trong lễ này chỉ là cỗ chay chứ không làm 

cỗ mặn. Ở giai đoạn của lễ Chánh tế, lễ chính của lễ hội Cầu ngư, thức cúng gồm đầu 

heo, hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, bánh tráng, muối hạt sống, năm nào được mùa 

dân làng mổ bò thay heo, như làng Thai Dương Hạ trong lễ hội Cầu ngư năm 1990 

đã mổ 5 con bò dâng cúng, mừng một năm no đủ, được mùa. Lễ vật dâng cúng trong 

lễ cầu Ngư của cư dân làng Hải Nhuận, làng An Cư Đông cũng gồm những vật phẩm 

chay và mặn như heo, gà, cua, cá, hoa, trái cây, cau trầu, rượu… là những sản vật mà 

người dân khai thác được trong sinh hoạt hàng ngày để dâng lên nhằm tỏ lòng kính 

trọng và tri ân với thần Thành hoàng và các vị thần liên quan đến biển. Ngoài ra, bên 

cạnh các lễ vật có tính phổ biến đó, tùy từng làng có thêm một số lễ vật khác, như lễ 

hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ có món mật ong và bánh khoái là hai món ăn yêu 

thích lúc sinh thời của Thành hoàng Trương Quý Công. 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Tham gia lễ hội Cầu ngư gồm tất cả dân làng, là những người đang sống trong sự 

chở che và bảo vệ của thần Thành hoàng và có liên quan đến các vị thần của biển. 

Ban tế lễ do làng cử ra, đó là những vị cao tuổi, có hiểu biết, thông thạo tế tự, 

có nhiệt tình với làng, có đạo đức, uy tín, con cái có trai gái đủ đầy, vợ chồng hòa 

thuận song toàn, nhà không có tang, thân thể không mang khuyết tật. Ở các làng ven 

biển Thừa Thiên Huế, một ban tế thường sẽ bao gồm: 

+ Một vị chủ tế (tế ở bàn thờ Thành hoàng và chỉ huy chung) 

+ Ba vị bồi tế (tế ở bàn thờ hữu, tả và bàn thờ cô bác) 

+ Hai vị Đông xướng và Tây xướng (đứng hai bên để xướng lễ) 

+ Hai vị nội tán (đứng hai bên chủ tế, giúp đỡ chủ tế) 

+ Mười hai vị chấp sự (giúp việc, dâng hương, tiến tửu) 

Tất cả các vị trong ban chánh tế đều phải mang đồ tế chỉnh tề, đúng qui định. 

Riêng chủ tế mang áo thụng đỏ, đội mũ môi có giải, đi hia. 

 

Trong lễ chánh tế còn có ban nhạc phục vụ. Ban nhạc gồm một trống đại, một 

người đánh chiêng núm, một người đánh thanh la và một bộ nhạc tử gồm hai kèn, 

một nhị, một trống quân. Ban nhạc không chỉ là phụ họa, giúp vui mà còn có nhiệm 
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vụ điều khiển nhịp độ cuộc tế qua hiệu lệnh chiêng trống. Ngoài ra còn có các ông 

chủ vạn/ trưởng vạn, các vị cựu chủ vạn và các ông chủ xóm. Số lượng người tham 

gia cúng tế khoảng 25 - 30 người với lễ phục trang nghiêm. Các đại diện thuyền, 

noóc, ngành nghề đều phải mặc áo dài đen, khăn đóng. 

Sau phần lễ là phần hội, thành phần tham gia diễn trò “bủa lưới” gồm có: 

+ Một người đánh trống khởi lệnh (do một cụ ông cao tuổi đảm trách) 

+ Một thuyền trưởng (mặc áo thụng xanh, đội khăn đóng xanh, ngậm ống điếu 

dài, mang râu giả) 

+ Một vai hề (mặc áo dài đen, quần ống cao ống thấp, mặt bôi nhọ nồi, đội nón 

rách, tay ôm một chiếc chiếu, một vai trật ra, một vai đeo bị lác - đó chính là người 

giúp việc cho thuyền trưởng khi bủa lưới) 

+ Một người phụ trách kéo dây (gọi là nhảy dây) 

+ Một người bủa đôi (phụ trách phao nổi) 

+ Một người bủa chỉ (phụ trách phao lặn) 

+ Hai người chèo (chèo nhất và chèo nhì) 

+ Một đại diện nghề câu 

+ Hai đại diện cho nghề dạ, nghề quệu 

+ Hai đại diện nghề buôn (1 trên cạn, 1 dưới biển, hai người này đều là nam giả nữ) 

+ Các đại diện thuyền, noóc, ngành nghề đều phải mặc áo dài đen, khăn đóng 

+ Các trẻ em đóng vai con mồi bịt khăn đỏ trên đầu hoặc quàng ở cổ, mỗi em 

được phát sẵn hai đốt mía để vừa ăn vừa làm trò [64, tr. 57] 

Người tham gia rước (gọi là giai đô), là những người được dân làng lựa chọn, 

cắt cử. Họ là những chàng trai khoẻ mạnh, có tài có đức, không có điều tiếng đáng 

chê trách trong làng xóm. Ai được chọn trong đội rước là vinh dự cho bản thân và gia 

đình. Trang phục của họ thường gọn gàng, áo dài tay, quần bó chẽn, lưng buộc dải 

thắt, đầu quấn khăn, tạo nên sự khỏe khoắn, tráng kiện của đoàn rước kiệu. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Đối với lễ hội Cầu ngư, trò diễn đặc sắc nhất phải kể đến là trò diễn “bủa lưới”, 

một trò chơi mô phỏng theo động tác đánh bắt hải sản của cộng đồng dân cư. Yếu tố 

“lễ” được lồng ghép trong hành động “hội” và được “sân khấu hóa” với rất nhiều 

nhân vật theo lệnh trống điều khiển của một vị cao niên trong làng. Trò bủa lưới đặc 

sắc nhất có thể kể đến là ở lễ hội Cầu ngư của cư dân làng ven biển Thai Dương Hạ, 

được xem là một nét đặc trưng của cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế. Cố Giáo sư 

Trần Quốc Vượng - Phó Tổng Thư ký Hội văn nghệ dân gian sau khi dự lễ hội Cầu 

Ngư năm 1996 đã nói lên suy nghĩ của mình: "Xin Huế hãy giữ gìn phát huy lễ hội 

biển Xuân quý hiếm này". 
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Trò diễn bủa lưới ở Thai Dương Hạ được bắt đầu bằng “lễ làm dò phát khăn” 

- tức là lễ trình lên Thành hoàng, xin Thành hoàng cho phép. Lễ xong, ban tổ chức sẽ 

phát cho những ngư dân tham gia trò chơi mỗi người một chiếc khăn lụa đỏ coi như 

là lộc của Thánh. Khăn đỏ này còn được phát cho các chủ thuyền, đại diện các ngành 

nghề hôm ấy về dự hội. 

Một chiếc ghe nan giả, cốt bằng tre được dán giấy hồng xung quanh với đầy 

đủ ngư cụ và một vị chủ thuyền đứng bên trên được 12 người “đi bạn” gánh vòng 

quanh sân. Trên thuyền để sẵn một vàng lưới bủa và rắc lên đó một ít trấu. Người 

thuyền trưởng làm chủ lễ cử hành xuất thuyền. Trước khi thuyền “ra khơi” phải làm 

một lễ mọn cúng thần linh, cầu thần linh phù hộ để lưới bủa được nhiều cá. Sau đó 

người ta gánh thuyền đi từ từ về phía đình. Lúc tới đình thì thuyền đặt ở phía quay 

mũi ra sân. Tất cả ngư dân đại diện các thuyền được xếp theo vòng tròn để làm hàng 

rào ngăn người xem ùa vào. Vào lễ, ông chấp lệnh cầm khăn đỏ lót vào dùi trống vái 

lạy Thành hoàng ban cho làng may mắn rồi đánh ba hồi trống khai trò. Vị thuyền 

trưởng mang áo thụng xanh, râu tóc đạo mạo cùng đi với hai chủ thuyền mặc đồ làm 

biển, tay cầm lưới, tay cầm nơm vào làm lễ trước bàn thờ Thành hoàng. Tiếp theo, 

thằng hề cũng vào làm lễ nhưng vái lạy lung tung để gây cười là chính. Sau đó, thằng 

hề thay mặt cho tất cả những người tham gia trò diễn đọc lời lưu chúc của Thành 

hoàng [128, tr. 663 - 664]. 

Phần hoạt cảnh “bủa lưới giăng câu” của cư dân làng Hải Nhuận cũng chung 

mục đích nhằm phục hồi lại cảnh đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của người dân. Bày 

tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ các bậc tiền nhân quá cố đã truyền đạt kinh nghiệm đi 

biển, bảo vệ ngư dân trong các chuyến ra khơi. Ở làng An Cư Đông, lễ hội Cầu ngư có 

tổ chức đám rước thần với đầy đủ cờ lọng, nghi trượng, kiệu hoa và các biểu tượng hải 

sản cá, tôm, mực… diễu hành từ bờ biển vòng quanh các thôn xóm. 

Sau trò bủa lưới là cuộc đua ghe trên phá Tam Giang. Cuộc đua có ba phần là 

tráo cúng, tráo tiền và tráo phá trong đó tráo phá là phần đua quan trọng nhất. 

Bên cạnh trò diễn, lễ hội đua thuyền, phần “hội” trong lễ hội Cầu ngư còn là môi 

trường biểu diễn của nhiều trò chơi dân gian. Tại làng Hải Nhuận, lễ hội tổ chức nhiều 

hội thi như đua thuyền, ngoáy thúng, hò bài chòi… với sự tham gia của các phường chài 

tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gần gũi cho toàn thể người dân. Ở làng Thai Dương 

Hạ, hoạt động lễ hội đã được khởi động từ khoảng ngày mùng 6 tết với những cuộc thi 

tranh tài như nhảy bao bố, kéo co... để dân làng vui chơi giải trí sau những ngày lao động 

vất vả và chuẩn bị bước vào ngày lễ lớn trọng đại của làng. Ở làng An Cư Đông, phần 

hội diễn ra màn múa Náp, hoặc múa hát Bả Trạo truyền thống, hội thi đan lưới, hội thi 

kéo co… đã thu hút nhiều sự tham gia của nhân dân trong làng và các vùng lân cận. 
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- Kiêng kị 

Do tính chất quan trọng của lễ hội, cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên 

Huế hình thành nên những kiêng kị để tránh sự trừng phạt của thần linh. Nhân sự thực 

hiện tế lễ là một ban khánh tiết do làng vạn cử, gồm các bậc cao niên, đức độ, gia 

đình trọn vẹn, con cái thành đạt, vợ chồng hòa thuận và trong năm đó gia đình không 

chịu tang. Ở làng Thai Dương Hạ quy định rất rõ, người đứng chánh tế phải tập quỳ 

lạy hàng tháng, chay tịnh, dọn mình sạch sẽ ba ngày trước ngày tế lễ. Khi lễ thần, nếu 

lạy sai sẽ bị cả làng bắt vạ. Ở làng Hải Nhuận, ban chánh tế phải là những bô lão trên 

60 tuổi, được dân làng trọng vọng, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội phải chay tịnh, 

làm trong sạch bản thân, nếu không sẽ bị thần quở phạt và ảnh hưởng đến cả làng. 

Hành lễ ở đình chỉ có nam giới tham gia và tất cả các vai trò trong buổi diễn đều do 

dân làng đảm nhiệm, không mời người của làng khác. 

Trong trò diễn “bủa lưới”, trước khi thuyền “ra khơi” phải làm một lễ mọn cúng 

thần linh, cầu thần linh phù hộ để lưới bủa được nhiều cá. Sau đó người ta gánh thuyền 

đi từ từ về phía đình. Khi chiếc thuyền giấy được khiêng ra sân diễn, đàn bà con gái 

không được lai vãng trên đường đi. Các vai nữ đều do nam giới đảm nhiệm. Khi chiếc 

thuyền trong buổi lễ khiêng ra giữa sân diễn, phụ nữ phải tránh xa. Trên thuyền có một 

người cầm chuốt đốt để trừ phòng long, uế tạp. Đây là một phần trong tục lệ kiêng kị 

của cư dân vùng biển, được phản ánh từ đời thực vào trong hoạt cảnh lễ hội. Lúc tới 

đình, thuyền đặt ở phía quay mũi ra sân, hướng về phía biển. Đây là những điểu quy 

ước chung mà các làng có lễ hội Cầu ngư đều mặc định tuân theo để tránh những điềm 

xấu cho bản thân và cộng đồng. 

Như vậy, lễ hội Cầu Ngư của cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế là một 

sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, đáp ứng nhu cầu tinh thần, đời sống tâm linh và 

ước vọng trời yên, biển lặng của cư dân vùng biển. 

2.2.2. Lễ hội Nghênh Ông 

Lễ hội Nghênh Ông gắn với tín ngưỡng thờ cá Voi/ cá Ông ở cộng đồng cư 

dân dọc vùng duyên hải miền Trung nói chung và vùng ven biển Thừa Thiên Huế 

nói riêng19. Khi có Ông lụi dạt vào bờ, ngư dân lập lăng, miếu thờ Ông. Các lăng 

thờ ngư Ông thường được xây dọc theo bờ biển, ở những nơi có địa thế cao. Nếu 

cá Voi nhỏ chết, người ta gọi là thai sẩy và gọi là Ông Cậu hoặc Ngài để tỏ sự tôn 

kính. Người đầu tiên phát hiện xác Ngài lụy được coi là “trưởng nam”, trong tang 

 
19 Hiện tượng tín ngưỡng này còn gắn với truyền thuyết, có lần Ngài/ cá Voi cứu sống vua Gia Long và được 

nhà vua phong sắc, truyền lệnh cho các làng ven biển chôn cất, thờ phụng một cách chu đáo nếu chẳng may 

Ngài gặp nạn trôi vào bờ. 
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lễ phải đảm trách vai trò như một trưởng nam và mặc tang chế màu đỏ20. Người 

trưởng nam phải đi lùi trước linh cữu của cá Ông trong lúc đưa tang. Ngày lụy của 

Ngài sẽ được dân làng ghi nhớ và tổ chức lễ hội Nghênh Ông. 

- Thời gian lễ hội 

Ngày lễ Nghênh Ông không thống nhất ở các làng, thông thường nó liên quan 

đến ngày kỵ nhật, tức là ngày cá Ông bị lụy. Ở làng Thai Dương Hạ, xưa vẫn làm lễ 

tế cá Ông vào ngày 20 tháng 5 âm lịch  là ngày có cá Ông đầu tiên lụy ở cửa Thuận 

của làng. Ở làng Hải Nhuận, mỗi thôn có một miếu Ông Ngư riêng và tổ chức lễ 

Nghênh Ông vào tháng 02 âm lịch hàng năm. Ở làng An Cư Đông, lễ Nghênh Ông 

cũng thường tổ chức vào ngày 20 tháng 5 âm lịch. 

- Không gian lễ hội 

Lễ hội Nghênh Ông thường được tổ chức ở khoảng đất trống trước miếu Ngư 

của làng. Miếu Ngư thường có hình vuông, không gian chia làm hai phần: tiền tế là 

nơi cử hành nghi lễ, hậu cung là nơi đặt ban thờ. Không gian lễ hội Nghênh Ông 

thường được tổ chức ở khu vực tiền tế của miếu, không gian hội sẽ diễn ra ở bãi biển 

phía trước của miếu, tái diễn cảnh rước Ông theo nghi thức truyền thống. 

Trước khi vào lễ, miếu Ngư thờ cá Ông được trang hoàng lộng lẫy, trước khoảng 

sân trống, cư dân làng cắm các cây nêu (bằng tro) trên có dải vải đó, nhân dân cắm để 

thờ cúng vị thần biển. Xung quanh khu vực miếu thờ, nhân dân trang trí nghi trượng, cờ 

phướn… 

- Mục đích lễ hội 

Nhân dân các làng ven biển tổ chức lễ hội Nghênh Ông với ý nghĩa cầu an, 

cầu cho trời yên biển lặng, ngư dân may mắn làm ăn phát đạt, mọi người, mọi nhà an 

khang, thịnh vượng và cũng là thời điểm để bắt đầu một mùa biển mới. Người dân 

ven biển Thừa Thiên Huế tin rằng, tổ chức tế lễ càng chu đáo bao nhiêu, nghi thức 

càng đầy đủ bao nhiêu, ân đức của Ngài sẽ ban lại cho ngư dân được mùa tôm, cá, 

đời sống no ấm, sung túc bấy nhiêu. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Trước ngày thỉnh Ông, Ban Trị sự làng sẽ tổ chức họp phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên. Cụ thể Ban chánh lễ sẽ sửa soạn các bài văn tế, các sắc phong 

của Ngài, chuẩn bị lễ phục. Riêng chủ lễ phải chay tịnh và ăn chay trong 3 ngày trước 

khi diễn ra lễ hội; phụ nữ thường là lớn tuổi, có gia đình êm ấm, hạnh phúc, con cái 

đề huề sẽ phụ giúp lau dọn miếu Ngài, thay hoa, nước, và chuẩn bị mâm quả cho ngày 

 
20 Theo lời một số ngư dân tại làng Thai Dương Hạ (xã Hải Dương), màu đỏ trước đây là màu của vua chúa và 

những người trong hoàng tộc. Họ tin rằng khi cá Voi đã được vua Gia Long phong cho tước hiệu “Đông Hải 

đại tướng quân” và cho đưa vào lăng để thờ, bởi thế phải dùng nghi lễ của hoàng gia để cúng tế. 
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hội chính; thanh niên trai tráng của làng, vạn sẽ phụ trách trang trí khuôn viên lăng 

Ông, miếu Ngư, treo cờ, nghi trượng, chuẩn bị thuyền, trải cho các cuộc rước và đua 

trong phần “hội”; các thành phần khác như người già, trẻ em, thiếu nữ sẽ trang trí nhà 

cửa, dọn dẹp khu vực phía trước lăng Ngài và các đường xóm trong làng để ngày lễ 

diễn ra trang nghiêm. 

- Các lễ nghi trong lễ hội21 

Về lễ nghi giữa các địa phương không khác nhau lắm, quy mô tổ chức to nhỏ do 

điều kiện kinh tế địa phương quyết định. Năm nào được mùa cá và người đi biển ngoài 

khơi bình an, mạnh khỏe, việc tổ chức lễ hội Nghênh Ông sẽ linh đình hơn. Cũng như lễ 

hội Cầu ngư, lễ hội Nghênh Ông cũng gồm các nghi thức là lễ túc yết, lễ chánh tế. Phần 

nghi thức dâng cúng cũng tuân theo những quy định nghiêm ngặt của lệ xưa. 

Lễ Túc yết: Sáng sớm ngày lễ (20/5 ở làng Thai Dương Hạ, 19/02 ở làng 

Hải Nhuận, 10/5 ở làng An Cư Đông), ông Chánh tế và ban tế lễ thực hiện nghi lễ, 

đọc bài văn tế thỉnh mời các vị thần đến chứng lễ. Bài văn tế trước là ca ngợi công 

đức của thần, sau đó tỏ lòng tri ân của dân làng và cầu xin thần bảo hộ cho thôn 

dân được yên vui thịnh vượng. Sau phần lễ, đoàn người ra khơi diễn rước nghênh 

Ông với sự tham gia của ông Chánh tế, những người trong ban chánh lễ, kiệu long 

đình trên có ngọc cốt của Ông, các lễ sinh. Đoàn rước tiến ra cửa sông, xuống ghe 

lễ đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ - đây là ghe của gia chủ làm ăn phát đạt, 

không có vướng mắc những điều xấu. Trên ghe có bàn thờ sắc thần và các lễ vật 

dâng cúng, một trống cái để điều khiển các nghi lễ. Sau ghe lễ là các ghe chở các 

ngư dân trong làng, vạn. Trên các ghe này đều bày biện bàn thờ với các lễ vật 

tương tự như ghe lễ. Đoàn rước tiến về cửa biển cách vạn chài khoảng 2km thì 

dừng lại. Trên ghe, ông Chánh tế đốt thêm nhang đèn tiến hành lễ nghênh Ông, 

thỉnh mời ông Đông Hải, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân được mùa bội thu 

và xin keo. Khi xin keo thành công, theo lệnh của ông Chánh tế, các tàu quay vào 

bờ. Đến bờ, đoàn nghi lễ diễu hành và hầu Ông về Lăng với các nghi thức rước 

trang trọng cùng nhạc lễ, dâng lên Ông những sản vật mà ngư dân đã thu hoạch 

được. 

Lễ Chánh tế: Được tổ chức vào sáng ngày lễ chính, nghi thức buổi lễ cũng giống 

trình tự của lễ hội Cầu ngư. Vị chủ tế sẽ theo hiệu lệnh của tiếng trống, chiêng tiến hành 

dâng hương, dâng rượu, dâng trà. Tiếp sau đó là tới lễ đọc sớ cầu quốc thái dân an, mưa 

thuận gió hòa, biển nhiều tôm cá… Buổi lễ chính kéo dài từ 2-3 giờ mới kết thúc. Dân 

làng bước vào phần hội với giải đua trải mừng ngày hội làng. 

 
21 Cư dân vùng ven biển bên cạnh lễ hội Nghênh Ông còn có các lễ cúng khác tại miếu thờ Ngài như lễ cúng 

xuân vào rằm tháng Giêng âm lịch, lễ cúng Thu sau rằm tháng 8 âm lịch. 
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- Lễ vật dâng cúng 

Lễ vật dâng cúng trong lễ hội Nghênh Ông giữa các làng ven biển không khác 

nhau nhiều, tùy quy mô tổ chức to nhỏ là do điều kiện kinh tế địa phương quyết định. 

Ngoài những lễ phẩm thông thường là hoa, trái cây, hương đèn, vàng mã, thì các làng 

sẽ thêm những phẩm vật khác nhau dâng Thần tùy tấm lòng thành kính như ở làng 

Thai Dương Hạ, lễ vật của làng dâng cho thần gồm một con cá sống, một con cá 

nướng, một bộ cung tên, câu, ống, cờ ngũ hành, vàng bạc, áo binh, trái cây, hoa, đèn 

nến… Nếu lễ lớn thì thêm một cái phướn bằng vải đỏ dài khoảng 2 - 3m. Toàn bộ lễ 

vật được đặt trên mộ Ngài rồi thắp hương khấn vái mời Ngài về dự và cầu mong Ngài 

phù hộ độ trì. Cúng xong thì thả cá sống xuống biển, đem lễ phẩm về nhà còn đồ mã 

thì để nguyên tại mộ chứ không hóa như các lễ khác. 

- Thành phần tham gia / Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Chủ lễ là các trưởng làng hay trưởng vạn, ngoài ra còn các chức sắc khác cùng 

tham gia mặc áo dài đen, chít khăn, chân xỏ hài. 

Những thành phần khác như chủ thuyền, chủ vạn, các vị bô lão, những người 

có uy tín, vai trò trọng vọng của làng sẽ tham gia với trang phục áo dài đen, khăn 

đóng, tham gia bồi lễ và giúp sắp xếp những việc lớn của làng, vạn. 

Đội ngũ thanh niên của làng sẽ tham gia vào đám rước giả định thỉnh Ngọc 

cốt trên biển, trang phục gọn gàng gồm áo cộc tay, quần dài, lưng quấn khăn đỏ. 

Trong lễ đua trải, người dẫn đầu mỗi trải là người lớn tuổi có sức vóc, sự dẻo dai để 

điều khiển, hướng cả đội về đích. Trang phục của người này là áo dài xanh quần trắng, 

lưng buộc dải lụa điều màu đỏ. 

Các thành phần khác như phụ nữ, người già, trẻ em đều trang phục gọn gàng, 

đẹp đẽ tham gia ngày hội lớn của làng. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Xuyên suốt lễ hội Nghênh Ông và một số lễ hội truyền thống của cư dân vùng 

ven biển Thừa Thiên Huế, phần “hội” thường gắn liền với hội đua trải trên phá, 

biển. Có 7 - 10 chiếc trải tham gia đua (số lượng trải đua tùy thuộc số làng, vạn 

đăng kí tham gia mỗi năm), trên mỗi trải thường có 14 người. Cuộc đua diễn ra sôi 

nổi trong một vòng tròn đường kính khoảng 500m. Trải đua phải chèo ba vòng như 

ở lễ hội Cầu ngư và có tất cả là ba cuộc đua. Cuộc đua này cách cuộc đua kia khoảng 

ba mươi phút. Phần thưởng của những cuộc đua chủ yếu mang giá trị tinh thần, cầu 

may. 

Như vậy, lễ hội Nghênh Ông trước hết thể hiện được lòng thành kính, biết ơn 

của ngư dân vào vị thần biển. Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp khơi dậy tinh thần đoàn 

kết cộng đồng của cư dân các làng, các vạn trước sóng gió biển cả. 
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2.2.3. Lễ hội Cầu an 

Lễ hội Cầu an của cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế được tổ chức để cầu 

mong sự may mắn, bình an đầu năm mới. 

- Thời gian lễ hội 

Lễ hội Cầu an ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế được tổ chức vào những thời 

điểm không giống nhau: Làng Thai Dương Hạ được tiến hành vào ngày 12 tháng 02 

âm lịch; làng Hải Nhuận có bốn thôn, mỗi thôn lại tổ chức theo thời gian khác nhau 

(thôn Hải Thành (xóm Ao) thường tổ chức lễ vào ngày 14 tháng 01 âm lịch; thôn Hải 

Phú, thôn Hải Nhuận (xóm B) tổ chức cúng vào dịp rằm 15 tháng 02; thôn Hải Đông 

sẽ tổ chức cúng thường vào 22 tháng 02 âm lịch); làng An Cư Đông, hàng năm lễ 

được tiến hành trong khoảng thời gian từ sau rằm đến 20 tháng 02 âm lịch.  

- Không gian lễ hội 

Địa điểm tổ chức lễ Cầu an của các làng ven biển đều giống nhau là tại không 

gian đình làng hoặc ở bãi biển trước làng, như làng An Cư Đông tổ chức tại đình làng, 

làng Hải Nhuận, làng Thai Dương Hạ tổ chức tại bãi biển trước làng. 

- Mục đích lễ hội 

Lễ hội Cầu an là kì đại tế của làng, mang ý nghĩa chung là thỉnh cầu Thành 

hoàng và các thần linh, cô hồn… phù hộ cho dân làng, để vụ mùa đánh bắt cá tôm 

bội thu, dân làng ra biển bình an. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Cũng như các lễ hội khác, quá trình chuẩn bị lễ hội Cầu an được cư dân các làng 

chuẩn bị, phân công các khâu trong công tác tổ chức cho mỗi thành viên trong làng. 

Nếu không gian lễ hội là đình làng thì sẽ tiến hành sửa soạn, vệ sinh bụi bẩn 

các ban thờ, không gian thờ cúng các linh vị của thần Thành hoàng và chư vị tiền 

hiền, hậu hiền. Công việc này được giao cho những người đàn ông có tuổi trong làng 

đảm trách. 

Nếu địa điểm hành lễ là ở bãi cát sát bờ biển (như ở làng Thai Dương Hạ, làng 

Hải Nhuận), dân làng sẽ dựng một cái rạp lớn. Trong rạp, dân làng bố trí ba bàn thờ 

gồm bàn thờ Hội đồng (giữa), bàn thờ Tả ban liệt vị chi dương thần (bên trái), bàn 

thờ Hữu ban liệt vị chi âm thần (bên phải). Phía ngoài rạp, người ta dựng một bàn thờ 

đối diện với ba bàn thờ trên gọi là bàn thờ cô bác (các âm linh, cô hồn). Những công 

việc này sẽ được giao cho đội ngũ thanh niên trai tráng của làng chuẩn bị dưới sự 

hướng dẫn của các vị cao niên của làng. 

Những người phụ nữ đã lập gia đình sẽ phụ trách các khâu hậu cần của buổi 

lễ như yến tiệc, chuẩn bị lễ vật dâng cúng… 

Người già, trẻ em, thiếu niên nam nữ sẽ quét dọn các khu vực quanh xóm, 
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làng, để quang cảnh làng được gọn gàng, đẹp đẽ trong ngày lễ. 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

Quy trình của lễ hội Cầu an gồm hai phần là phần lễ nghênh và lễ tế. Theo đó, 

vào đêm trước ngày diễn ra lễ hội chính thức, ban chánh lễ sẽ làm lễ túc yết hay còn 

gọi là lễ cáo để thông báo cho các vị thần linh biết buổi lễ đã chuẩn bị xong xuôi, đầy 

đủ. Vào thời điểm ấy, ban tổ chức lễ hội đã bày biện sẵn hương hoa quả phẩm và các 

món hào soạn trên bàn thờ tại đình. Lễ Túc yết kéo dài khoảng 1 giờ, ban chủ lễ sẽ 

thông cáo cho thần Thành hoàng, cùng các thần linh buôn xóm, vong hồn cô bác đến 

chứng lễ. Sau đó, tầm 10 - 11h đêm thì làng sẽ làm lễ Nghênh. Lễ Nghênh là một 

nghi thức tế lễ quan trọng chính thức để cung nghênh các vị thần linh về dự lễ cùng 

dân làng. Điểm đặc biệt là bên cạnh thần Thành hoàng, nhân vật chính của buổi lễ 

tôn vinh, dân làng còn cung nghênh các cô hồn, ôn dịch (các vị thần quản các dịch 

bệnh, tai ương) về dự lễ. Hình thức buổi lễ Nghênh đầy đủ các nghi thức cúng bái, 

kèm theo các giai điệu giục giã của trống, chiêng. 

Tầm 5h sáng sớm hôm chánh lễ (20/02 ÂL tại làng An Cư Đông, ở các làng ven 

biển khác như Hải Nhuận, Thai Dương Hạ, quy mô lễ hội Cầu an tổ chức nhỏ hơn nên 

toàn bộ nghi thức tế lễ sẽ diễn ra trong vòng một ngày từ sáng sớm đến chiều tối), lễ 

chánh tế diễn ra. Ban Hội chủ của làng sẽ đọc sớ dâng lên các vị thần linh của làng, 

Thành hoàng làng cầu mong cho một năm mới thuận buồm xuôi gió, nhà nhà làm ăn 

tấn tới. Bài sớ đọc cầu mong quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, dân làng no ấm, mọi 

nhà hạnh phúc. Trong bài văn tế còn nhắc đến những vong linh không ai thờ phụng và 

những người vị quốc vong thân trong các cuộc chiến tranh. Sau lễ chánh tế, các bậc cao 

niên, các chủ thuyền, chủ vạn và dân làng đều lần lượt vào thắp hương khấn vái và cầu 

nguyện Thánh phù hộ cho họ đạt được những điều mong muốn. 

Sau phần tế, các làng đều có hình thức thả đèn hoa đăng và thả thuyền ra biển như 

một nghi thức tẩy uế, xua đuổi những điều không hay ra xa khỏi làng. Đặc biệt, tại làng 

An Cư Đông, trong lễ Cầu an, dân làng có chuẩn bị sẵn một chiếc “long châu” là một chiếc 

thuyền nan giả to lớn được dán giấy màu sặc sỡ, bên trên sẽ bỏ vào xôi chè, hoa, trái cây 

và một ít tiền lẻ. Đoàn rước sẽ gánh “long châu” đi khắp các ngõ xóm của làng với mục 

đích như gọi mời các cô hồn, vong linh trôi dạt đều tập trung lên “long châu”. Sau đó, dân 

làng sẽ gánh “long châu” ra cửa biển và tống đi nhằm ý nghĩa xua đuổi những cái xấu, cái 

không tốt xa khỏi cộng đồng, khiến làng xóm được an lành, yên vui. Sau đó đoàn rước sẽ 

quay lại đình làng và làm lễ tế Thành hoàng, mục đích báo cho Ngài biết và xin Ngài phù 

hộ dân làng. Sau đó, tiếng trống đại tại đình làng sẽ vang lên báo hiệu cho mọi con dân 

trong làng biết đến phần “hội tiệc”. Mọi người sẽ khăn áo chỉnh tề và tập trung ăn buổi 

cơm thân mật ngay tại đình làng. Lễ hội kết thúc. 
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- Lễ vật dâng cúng 

Nếu làm ăn khấm khá thì dân làng mổ 2 - 4 con heo, thêm đó là gà, bánh trái, 

hoa, đèn. Năm khó khăn thì ít nhất cũng phải có một con heo sống bày lên trước bàn 

thờ Hội đồng, còn hai bàn Tả, Hữu và “Cô bác” thì gồm có xôi, thịt, bánh trái, hoa 

quả. Ở bàn “Cô bác” còn thêm một mâm khoai sắn, đậu lạc luộc, hoa quả, rau luộc, 

mắm nêm, xâu tôm nướng và một đĩa mắm chuồn nướng. Riêng với làng An Cư 

Đông, lễ vật trong buổi cúng Nghênh gồm hai con heo (một con sống và một con 

chết), ba con gà, trái cây, hoa, đèn… Theo đó, con heo sống sẽ được đưa vào đình tế 

thần, sau phần lễ, ban chủ lễ sẽ lấy rượu thánh để tắm rửa cho con heo đó. Sau lễ nghênh 

cô hồn, con heo sống sẽ được đem xuống và làm thịt. Điều lưu ý của làng là hai chú 

heo đó phải được đặt riêng biệt, không hòa lẫn vào nhau, bởi quan niệm của ai phải đi 

theo người đó chứ không thể lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, vậy sẽ là không tôn 

trọng Thánh. Những chú heo dâng cúng này được dân làng nuôi và cho ăn những đồ 

sạch trong suốt cả năm vừa qua, nhằm dâng lên thần tỏ lòng thành kính. 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Thành phần tham gia lễ hội Cầu an của làng gồm ban tế tự, ban nhạc lễ và toàn 

thể cư dân trong làng. 

Trong trang phục áo dài xanh khăn đóng, ban tế tự gồm ba ông tế mặc áo mũ 

xanh sẽ đứng ra cúng bái theo tiếng gõ của ban hậu lễ. 

Ban nhạc lễ trong trang phục áo dài đen khăn đóng, trang nghiêm và kính cẩn 

theo những bước lễ của ban tế tự. 

Đại diện các ghe, thuyền tham gia đều mang áo dài đen (có thể hoặc không mang 

khăn đóng), và thường phần lễ này chỉ có những cụ cao niên trên 60 tuổi của làng tham 

gia. 

Dân làng tham gia bên ngoài không gian tế tự đều trong trang phục chỉnh tề, 

kính cẩn trong không khí linh thiêng của buổi lễ. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Lễ hội Cầu an mang tính chất nghi lễ nhiều hơn là hội hè. Phần “hội” của lễ 

hội này chính là nghi thức rước “long châu” (làng An Cư Đông), là hoạt động thả 

thuyền giấy và thả đèn hoa đăng ra biển (làng Hải Nhuận, làng Thai Dương Hạ) tạo 

nên một khung cảnh lung linh, trải dài nhiều sắc màu của ánh nến với ý mong tống 

những điều rủi, mong sự may mắn, bình an về với dân làng. 

Như vậy, lễ hội Cầu an cùng với các lễ hội Nghênh Ông, Cầu ngư được người 

dân ven biển Thừa Thiên Huế tổ chức đều vì mục đích cầu mong trời yên, biển lặng, 

cá tôm đầy khoang, cuộc sống no ấm. 

2.2.4. Lễ hội thờ Nữ thần 
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Lễ hội thờ Nữ thần ở các làng ven biển Thừa Thiên Huế chính là lễ hội thờ bà 

Thai Dương Phu nhân của cư dân làng Thai Dương Hạ, lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ 

bà Hỏa (còn gọi chung là bà Dàng) của cư dân làng Hải Nhuận, lễ hội gắn với tín 

ngưỡng thờ bà Thủy của cư dân làng An Cư Đông.  

- Thời gian lễ hội 

Thời gian tổ chức lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Nữ thần ở các làng không 

giống nhau, tùy vào ngày vía của Thần mà dân làng làm lễ. Lễ tế Thai Dương phu 

nhân được dân làng Thai Dương Hạ tổ chức trọng thể trong bốn ngày kể từ ngày 20 

- 23 tháng Chạp hàng năm (câu “hai mươi làm tốt, hăm mốt xỏ tai, hăm hai đeo hoa, 

hăm ba tế dàng (tức Thai Dương phu nhân)” chính là nói đến những hoạt động diễn 

ra trước ngày tế chính của bà Thai Dương ở làng Thai Dương Hạ. Nhân dân làng 

Hải Nhuận tổ chức lễ tế tại miếu bà Hỏa thường niên vào rằm 15 tháng 7 âm lịch. 

Lễ tế ở miếu bà Thủy được dân làng An Cư Đông tiến hành dịp rằm tháng 02 âm 

lịch. 

- Không gian lễ hội 

Ngày lễ sẽ được dân làng tổ chức trang nghiêm tại không gian miếu thờ gắn liền 

với nhân vật phụng thờ, cụ thể là miếu Thai Dương Phu nhân ở làng Thai Dương Hạ, 

miếu bà Hỏa ở làng Hải Nhuận. Ở làng An Cư Đông, bà Thủy được phối thờ trong 

miếu tôn thần Hà bá nên lễ tế được tiến hành chung tại miếu này. Vào ngày lễ, không 

gian miếu thờ được trang hoàng cờ xí, lọng, nghi trượng rất uy nghiêm. 

- Mục đích của lễ hội 

Lễ hội được tổ chức nhằm cầu mong sự che chở, bảo vệ của các vị thần gắn 

liền với biển, cụ thể là Mẫu, Nữ thần hiển linh của cộng đồng nhằm cho ngư dân bình 

an, tôm cá đầy thuyền mỗi lần ra khơi. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Quá trình chuẩn bị cho lễ tế gắn với tín ngưỡng thờ Nữ thần thu hút sự tham 

gia của tất cả dân làng. Quá trình phân công công việc được triển khai từ khâu vệ sinh 

miếu thờ, sắp đặt mâm quả dâng cúng, hương hoa, cho đến trang trí không gian thờ 

phụng của miếu Bà được mọi người tuân thủ nghiêm ngặt. Đặc biệt, những cô gái 

chưa lập gia đình sẽ được huy động tham gia trong quá trình vệ sinh tượng thần/ thần 

vị và chuẩn bị thay mũ áo cho bà Dàng. 

Về ngân sách tế lễ, tùy tính chất và phẩm vị của các Nữ thần mà nhà nước 

phong kiến sẽ có sự hỗ trợ kinh phí tổ chức. Ví như, ở làng Thai Dương Hạ, Thai 

Dương Phu nhân được xếp là Thượng đẳng thần và có nhiều sắc phong của triều 

đình. Dưới thời các vua nhà Nguyễn, cụ thể là đầu thời Gia Long (1802-1819), nữ 

thần Thai Dương Phu nhân được phong tước hiệu “Thai Dương Linh Thạch Đoan 
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Thục Nhu Thuận Trinh Y Đức Cẩn Hạnh Phu Nhân” và cấp tiền tu sửa lại ngôi đền, 

tổ chức cúng tế hàng năm. Đến đầu thời Minh Mạng (1820-1840), triều đình cho 

dựng bia trước đền ghi công đức của thần, cắt cử một viên Bá hộ và năm từ phu 

chuyên lo việc thờ cúng ở đền. Sách Đại Nam nhất thống chí có ghi rõ việc miếu 

thờ Thai Dương phu nhân được sự bảo trợ của nhà nước: “Hồi đầu bản triều cầu 

gió thường được linh ứng, bèn sửa làm đền miếu, có lệ quốc tế. Năm Gia Long thứ 

10, sắc lập đền riêng, hàng năm tế vào ngày quý mùa xuân mùa thu” [35, tr. 194 - 

195]. Như vậy là nguồn tiền để tổ chức lễ hội do chính quyền cấp, điều này thể hiện 

sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân làng 

ven biển. Đối với các miếu thờ bà Dàng ở các làng khác nếu có sắc phong của chính 

quyền thì đều được cấp tiền bạc để tổ chức lễ, nếu không có sắc phong của chính 

quyền thì quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ hội sẽ được trích từ ngân sách chung của 

làng trong việc lo cho hội hè đình đám của làng. 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

Vào ngày lễ, ngư dân trong làng và các vạn chài lân cận bày biện mâm cỗ, 

hương hoa đưa đến miếu dâng hương, hiến lễ cầu mong Bà phù hộ cho dân làng mạnh 

khỏe, an khang, đánh bắt được nhiều hải sản. Ban khánh tiết của làng thực hiện việc 

tế lễ một cách nghiêm túc, long trọng. 

Lễ mộc dục (lễ tắm tượng/ thần vị): lễ này thường được dân làng tiến hành vào 

nửa đêm hôm trước ngày khai hội (đêm 14/02 ÂL ở làng An Cư Đông, 14/7 ÂL ở làng 

Hải Nhuận, đêm 20/12 ÂL ở làng Thai Dương Hạ). Trước lễ mộc dục, ban tế lễ phải làm 

lễ cáo thần để trình báo ngày lễ và tấm lòng tri ân của dân làng. Nghi thức tắm tượng trong 

lễ mộc dục được giao cho những thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi trở lên, chưa lập gia đình, sinh 

trưởng trong các gia đình hạnh phúc thực hiện để tránh sự uế tạp cho lễ nghi. 

Lễ tế gia quan (thay áo mũ cho tượng thờ/ thần vị): Tượng thờ/ thần vị sau khi 

được tắm rửa sạch sẽ, các thiếu nữ sẽ khoác áo mũ mới lên thần vị của Dàng, sau đó 

nước thơm sẽ được tẩm lên áo mũ và xung quanh thần vị. Bộ gương, lược, nước hoa, 

trang sức cũng sẽ được bày biện lên bên cạnh thần vị của Dàng. 

Sau khi xong các lễ, tại miếu thờ sẽ có lễ lên đồng. Người đứng ra làm lễ này 

là một nữ nhân và người nữ này được gọi là bà Dương (bà Dàng). Đây là sinh hoạt 

tín ngưỡng thể hiện ảnh hưởng của sự giao thoa văn hóa Việt - Chămpa. Những niềm 

tin, sự ước mong, điều cầu xin của người dân sẽ được thể hiện qua những điệu múa, 

lời hát dâng lên thần. 

Lễ rước kiệu được tiến hành sáng sớm của ngày lễ (sáng 15/02 ÂL ở làng An 

Cư Đông, 23/12 ÂL ở làng Thai Dương Hạ, sáng 15/7 tại làng Hải Nhuận). Thần vị 

sẽ được đặt lên kiệu, chuẩn bị cho đám rước đi vòng quanh các con đường trong làng 
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ra đến bãi biển để dân chúng được kính cẩn dâng cúng và thể hiện niềm tin tín ngưỡng 

của mình. 

Lễ tế khai hội và tế giã đám: Sau khi đám rước quay trở lại miếu thờ, ban tế lễ 

sẽ đọc văn khấn cầu mong năm mới vụ mùa tốt tươi, nhà nhà ấm no hạnh phúc, bình 

an trên mỗi chuyến hải trình. Sau đó, bài văn sớ được đốt. Các lễ vật trong lễ hội được 

phát cho mỗi người dân trong làng để cùng nhau hưởng lộc của Bà Dàng. 

- Lễ vật dâng cúng 

Vào ngày tế lễ, làng, vạn đều tổ chức, sửa soạn những mâm cúng lễ để dâng 

lên Bà. Thường mâm cỗ là mâm chay, gồm xôi, chè, trái cây, bánh, hương, hoa, vải 

áo giấy… Như làng Thai Dương Hạ, thường ba năm một lễ lớn, cùng với lễ hội Cầu 

ngư, trong lễ vật dâng miếu Bà vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu sẽ có thêm lễ mặn 

là một con bò. 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Thành phần ban tế lễ của lễ hội này cũng như các lễ hội truyền thống của cộng 

đồng, đều do các vị cao niên được trọng vọng của làng làm chủ lễ. Trang phục của 

ban tế lễ trong lễ hội cúng Dàng cũng giống các lễ hội trên. 

Những đại diện của làng, vạn khi dâng lễ bái đều phải trang phục áo dài đen, 

khăn đóng, đi giày thể hiện sự trọng vọng với bà Dàng. 

Điểm đặc biệt trong thành phần tham gia lễ hội thờ Nữ thần ở đây là có sự tham 

gia và đóng vai trò quan trong của nữ nhân, là những thiếu nữ tham gia lễ mộc dục, lễ 

tế gia quan và đoàn rước cũng đều do các thiếu nữ trong làng đảm trách. Những thiếu 

nữ này trong trang phục áo dài (thường là màu trắng), trang điểm nhẹ nhàng, thanh tao, 

nét mặt tươi cười, rạng rỡ trong đoàn diễu hành rước kiệu. 

Dân làng trong quá trình tham gia cùng đoàn rước và dự hội tại miếu phải trang 

phục gọn gàng, sạch sẽ, kính cẩn và giữ trật tự tại miếu thờ. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Nữ thần (bà Hỏa, bà Thủy hay Thai Dương Phu 

nhân, gọi chung là bà Dàng) ở các làng ven biển Thừa Thiên Huế mang đậm tính chất 

nghi lễ hơn là hội hè, do vậy hoạt động vui chơi cho cộng đồng không đa dạng, phong 

phú như các lễ hội truyền thống khác. Tuy nhiên, nghi thức lên đồng và đám rước 

được xem như những nghi thức mang đậm tính chất nghi lễ, nhưng cũng là những 

phút thăng hoa trong cảm xúc cộng cảm của cả cộng đồng. Mọi người hòa vào đám 

rước, dâng lên thần tấm lòng thành kính, sống cùng những phút giây trao truyền niềm 

tin với thần linh để thõa mãn đời sống tâm linh, nguyện mong cho một năm bình an 

và bắt được nhiều cá tôm cho vụ mùa bội thu. 

- Kiêng kỵ 
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Trong suốt quá trình làng tổ chức lễ hội, ban tế lễ phải chay tịnh, không được 

gần gũi nữ nhân. Các cô gái tham gia vào lễ tế, lễ rước phải là trinh nữ, không được 

thất thân, nếu không sẽ bị coi là ô uế và làm Dàng nổi giận, gây những ảnh hưởng 

không tốt cho làng. 

Như vậy, lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Nữ thần cùng với các lễ hội và tín 

ngưỡng khác ở các làng ven biển Thừa Thiên Huế chính là biểu hiện của ước vọng 

cầu mong cho biển yên, sóng lặng, dân làng được ấm no, hạnh phúc. 

2.2.5. Lễ hội thờ Cô hồn 

Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ cúng Cô hồn của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế được tổ chức chủ yếu phần lễ và tồn tại ở hai cấp độ: gia đình và làng xóm. 

- Thời gian lễ hội 

Lễ tế này thường được tổ chức vào rằm tháng 7, như ở làng Thai Dương Hạ 

có lễ lớn tổ chức ngày 16 tháng 7 ÂL, các làng Hải Nhuận, An Cư Đông thì tổ chức 

lễ tế vào ngày 15 tháng 7 ÂL. 

- Không gian lễ hội 

Lễ hội này thường diễn ra lễ nghi cúng tế tại miếu âm linh của làng. Đây là 

không gian thờ cúng những cô hồn đã chết oan trong các trận binh đao, lửa đạn trong 

lịch sử, cũng là nơi chôn cất những linh hồn chết trôi dạt do sóng to biển lớn mà 

không biết thân nhân. 

Ngoài ra, ở cấp độ gia đình, mỗi gia đình trong làng đều bày bàn cúng trước 

nhà với lễ phẩm dâng cúng để tỏ bày tấm lòng tri ân, tiếc thương những vong linh 

không chốn đi về. 

- Mục đích lễ hội 

Mục đích chính của lễ hội thờ cô hồn, bên cạnh cúng các vong hồn vô chủ, bất 

hạnh, còn là khấn nguyện các đấng quỷ thần, âm hồn tề tựu đông đủ về tại nghĩa tự 

để con dân trong làng cung kính dâng mâm cỗ, phù hộ cho bà con cư dân khoẻ mạnh, 

làm ăn thuận lợi, “nông được mùa bội thu, biển được mùa cá rộ”. 

Lễ tế miếu âm linh gắn với tín ngưỡng thờ cô hồn, cô bác thể hiện nét đẹp trong 

đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Lễ tế âm linh với cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế cũng mang ý nghĩa văn hóa tâm linh rất lớn được gìn giữ từ lâu đời, lễ hội 

như là lời mong mỏi, ước muốn của nhân dân về một cuốc sống yên bình, ấm no. Bên 

cạnh đó, lễ hội thể hiện tình đoàn kết của dân làng, đồng thời cũng để ghi nhớ công ơn 

của những người anh hùng đã dũng cảm hy sinh vì quê hương, đất nước 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Trước khi ngày lễ chính diễn ra, thanh niên trai tráng trong làng đã được huy 

động dựng rạp ngoài trời, trang hoàng khu vực cúng tế ở miếu và bàn cúng lễ ở ngoài 
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trời. Có năm lại thiết lập đài chiến sĩ trận vong trước miếu. 

Vai trò của các ban tế lễ, ban lễ nhạc cũng như các lễ khác của cộng đồng, 

chuẩn bị lễ phục, văn sớ, nghi trượng cho hoạt động cúng tế. 

Những người phụ nữ trong làng sẽ được giao nhiệm vụ vệ sinh khu vực miếu 

thờ, chuẩn bị mâm lễ vật dâng cúng và các công tác hậu cần khác. 

Nguồn kinh phí của lễ tế miếu Âm linh được sự hỗ trợ từ chính quyền địa 

phương, bởi tín ngưỡng thờ cúng âm hồn, cô hồn, cô bác vốn là điều được chính 

quyền và người dân đề cao, phát huy tinh thần tương ái, yêu thương, gắn kết cộng 

đồng. Trường hợp miếu Âm linh làng Thai Dương Hạ là một công trình gắn liền với 

sự kiện Thất thủ Thuận An nên hàng năm lễ tế có sự hỗ trợ từ ngân sách của triều 

đình nhà Nguyễn. Vào ngày lễ, quan viên địa phương thường quyên bạc cho dân làng 

tổ chức lễ. Ngoài ra, dân làng cũng huy động từ quỹ chung của làng cho những hoạt 

động tế lễ của cộng đồng. 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

Trong ngày tế lễ âm hồn, ngoài ông chủ tế còn có nhiều người phụ tế như tư 

lễ, tư văn, bồi tế, và dân làng cùng tham gia. Trình tự tế lễ cũng theo các bước: túc 

yết, chánh tế với đầy đủ chiêng trống, nhạc ngũ âm, đọc văn tế giống như một lễ tế 

thần. Trong việc thực hiện tế lễ, cả lễ túc yết lẫn lễ chánh tế đều thực hiện theo các 

bước sơ hiến, á hiến, và chung hiến, đều theo các bước quy định ''tam tuần, bát bái'', 

có đội đại chinh cổ, đội tiểu cổ, có ban nhạc ngũ âm, có phân hiến. 

Sáng ngày lễ cúng, khoảng 7 giờ sáng làm lễ khai kinh, tụng kinh. Tầm 11 giờ 

trưa, cúng ngọ theo nghi thức tôn giáo. Chiều 14 giờ làm lễ tế cúng âm hồn theo nghi 

thức tế lễ của Khổng giáo. Quan trọng nhất là ông chủ tế và ông xướng lễ. Tại đài 

chiến sĩ trận vong thì làm lễ truy điệu. Buổi lễ kéo dài suốt cả buổi chiều. Phần chính 

trong buổi lễ là đọc văn tế22. Thông qua đó, cầu mong cho các hồn chóng siêu thoát, 

xin tinh linh các đấng phò trì cho dân làng bình yên. 

Buổi tối là lễ đăng đàn chẩn tế do các nhà sư đảm nhiệm. Chủ lễ là một vị hòa 

thượng, tuổi cao đức trọng, đứng dọc hai bên là sáu vị kinh sư. Ý nghĩa của lễ đăng 

đàn là cầu nguyện cho các hương linh được siêu thoát. Sau cuộc lễ là hình thức phóng 

sinh. 

 

Trong lễ “đăng đàn chẩn tế”, vị hòa thượng chủ lễ thỉnh thoảng lấy tay vốc 

từng nắm xôi và đồng tiền kẽm đặt sẵn trong một cái khay lớn vứt ra sân. Đám trẻ 

con chen chúc nhau lượm các đồng tiền trên đem về, lấy dây đeo vào cổ mang ý nghĩa 

 
22 “… Người chết bãi, kẻ chết bờ. Người chết dưới nước dật dờ linh đinh. Ba ngày đã kỵ lại sinh. Sống đời gió 

đập linh đinh suốt đời…”(Vè Thất thủ Thuận An) 
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trừ yêu ma quỷ quái. 

- Lễ vật dâng cúng 

Lễ vật cúng ít nhiều tùy gia cảnh nhưng tối thiểu phải có chè, cháo, gạo muối, hoa 

quả, khoai sắn, đậu luộc, hương, nhang trầm, hột nổ, áo binh, giấy ngũ sắc, cau trầu rượu. 

Đặc biệt trong lễ cúng, từ gia đình cho đến tập thể, phải nhớ có một bình lớn nước hoặc 

một thùng nước chè đầy và một đống lửa đốt bên cạnh bàn thờ cúng. Người cúng tin 

rằng các âm hồn sẽ đến uống nước và sưởi ấm bên đống lửa, vì nhiều người trong biến 

cố đã chết khát, và chết lạnh lẽo dưới ao, hồ, sông suối. 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Khác hẳn với ban tế tự đình làng, lăng, dinh, miếu thờ Thành hoàng, thờ các vị 

thần khác, phải do chính ông chủ lễ thường là trưởng làng, hoặc ông chủ xóm và chỉ có 

dân chính cư tham gia thực hiện nghi lễ, thì trong lễ tế ở miếu âm linh, dân chính cư và 

cả dân ngụ cư đều tham gia thực hiện nghi lễ. Tất cả đều trong trang phục gọn gàng, lịch 

sự. Riêng chủ tế, chủ các vạn, ghe, thuyền đều phải áo dài khăn đóng. 

Phần tế lễ còn có sự tham gia của các vị sư sãi là những người chủ trì của nghi 

thức lễ tế vong hồn và nghi lễ phóng sinh. 

Các thành viên của làng tham gia buổi lễ đều có mặt đông đủ, thành kính trang 

nghiêm, và họ tuyệt nhiên không mang những trang phục nhiều màu sắc, thường là 

đơn màu và màu trầm để tỏ rõ sự thương cảm của buổi lễ. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ cô hồn, cô bác diễn ra tại miếu âm linh mang 

tính chất tín ngưỡng, lễ nghi đậm nét. Hoạt động phóng sinh và thả hoa đăng cuối 

buổi lễ là dấu gạch nối giữa phần lễ - hội của ngày lễ nhưng nó vẫn chứa đựng những 

giá trị linh thiêng, cầu mong sự quay về chốn cũ của những vong hồn, phù hộ cho dân 

làng bình yên. 

- Kiêng kị 

Chính xác những điều kiêng kị ở lễ tế miếu âm linh các làng ven biển không 

thực sự đi vào văn bản hay điều lệ làng, mà là người dân tự suy nghĩ và tránh những 

điều không hay như khi đi tham gia một buổi lễ mang tính hoài niệm, đó là họ không 

mang những trang phục lòe loẹt, nhiều màu sắc. Cử chỉ đi đứng, nói năng trong thời 

gian diễn ra buổi lễ cũng được người dân tuyệt đối giữ yên lặng. Điều này thể hiện 

sự kính cẩn, trọng đại của một ngày lễ lớn ở làng. 

 

Lễ hội gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân vùng ven biển Thừa 

Thiên Huế là một hoạt động lễ tiết đầy chất nhân văn, không chỉ thể hiện tình cảm xót 

thương những người đã khuất, những vong hồn bất hạnh, mà còn cầu mong Cô hồn, Cô 
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bác phù hộ cho dân làng may mắn trong nghề nghiệp và trong cuộc sống. 

Như vậy, ở cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế phổ biến tổ chức các lễ 

hội truyền thống: Cầu ngư, Nghênh Ông, Cầu an, lễ hội thờ Nữ thần, lễ hội thờ Cô hồn, 

Cô bác. Trong đó, tùy từng lễ hội mà sự kết hợp chặt chẽ cả phần lễ và phần hội, như 

lễ hội Cầu ngư, Nghênh Ông, Cầu an, có lễ hội chủ yếu phần lễ, như lễ hội thờ Nữ thần, 

lễ hội thờ Cô hồn, Cô bác. Nhưng dù ở mức độ này hay khác, các lễ hội đều trãi qua 

các bước: Thời gian, không gian, quá trình chuẩn bị, lễ nghi, lễ vật, chủ thể, trang phục, 

mục đích, trò diễn, kiêng kỵ trong quá trình tổ chức lễ hội (Bảng 2.1). 
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Bảng 2.1. Tổng hợp việc tiến hành lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế 

STT 

QUY 

TRÌNH 

LỄ HỘI 

LỄ HỘI CẦU NGƯ 
LỄ HỘI  

NGHÊNH ÔNG 
LỄ HỘI CẦU AN 

LỄ HỘI THỜ NỮ 

THẦN 

LỄ HỘI THỜ  

CÔ HỒN 

1 

Thời 

gian lễ 

hội 

Thường vào mùa xuân/ 

tháng Giêng, Hai ÂL.  

Riêng Hải Nhuận tổ 

chức vào mùa thu.  

Không thống nhất về 

thời gian tổ chức, liên 

quan đến ngày kỵ nhật, 

tức là ngày cá Ông bị 

lụy ở từng làng  

Thường được tổ chức 

vào mùa xuân/ tháng 

giêng, hai ÂL. 

Không thống nhất về 

thời gian ở các làng, 

tùy vào ngày vía của 

Thần mà dân làng khai 

mở lễ. 

Thường tổ chức vào 

rằm tháng 7 ÂL. 

2 

Không 

gian lễ 

hội 

Đình làng, cùng với 

các miếu thờ thần 

Ngư. 

Miếu thờ ngư Ông, 

hoặc ở bãi biển trước 

miếu. 

Đình làng. Miếu thờ Thai Dương 

Phu nhân, miếu bà Hỏa, 

miếu bà Thủy.  

Thường diễn ra tại miếu 

âm linh của làng. 

3 

Mục 

đích lễ 

hội 

Dân làng tri ân thần 

Thành hoàng, ngư 

Ông và cầu mong năm 

mới mưa thuận, gió 

hòa, cá tôm đầy 

thuyền. 

Dân làng cầu cho trời 

yên biển lặng, ngư dân 

may mắn làm ăn phát 

đạt và cũng là thời 

điểm để bắt đầu một 

mùa biển mới. 

Lễ hội Cầu an là kì đại 

tế của làng, mang ý 

nghĩa chung là cầu 

mong vụ mùa bội thu, 

năm mới bình an. 

Cầu mong sự che chở 

của các vị thần gắn 

liền với biển, Nữ thần 

hiển linh che chở cho 

ngư dân bình an, tôm 

cá đầy thuyền… 

Cầu mong các vong 

hồn vô chủ, bất hạnh 

và các đấng thần linh, 

âm hồn phù hộ cho 

dân làng khoẻ mạnh, 

làm ăn thuận lợi. 

4 

Quá 

trình 

chuẩn bị 

lễ hội 

Ban trị sự phân công 

cụ thể cho các thành 

viên của làng. Cờ 

phướn, đèn lọng và 

nghi trượng được 

trang trí tôn nghiêm 

nơi tổ chức lễ hội. 

Kinh phí được lấy từ 

quỹ của làng và nếu 

cần thu thêm từ các 

Về cơ bản giống như ở 

lễ hội Cầu ngư. 

Về cơ bản giống như ở 

lễ hội Cầu ngư 

Cơ bản giống như ở lễ 

hội Cầu ngư. 

Cơ bản giống như ở lễ 

hội Cầu ngư. 
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suất đinh và sự hổ trợ 

của chính quyền. 

5 
Các lễ 

nghi  

Lễ Túc yết: Chánh tế 

và ban tế lễ đọc bài 

văn tế thỉnh mời các vị 

thần đến chứng lễ  

Lễ Chánh tế: Đây là lễ 

nghi chính để chủ lễ 

và Ban tế lễ kính báo 

với Thành hoàng, ngư 

Ông những ước vọng 

của dân làng.  

Lễ Túc yết: Chánh tế 

và ban tế lễ thực hiện 

nghi lễ, đọc bài văn tế 

thỉnh mời các vị thần 

đến chứng lễ.  

Lễ Chánh tế: Chủ lễ 

và Ban tế lễ tiến hành 

dâng hương, dâng 

rượu, dâng trà. Tiếp 

sau đó là tới lễ đọc sớ 

cầu quốc thái dân an, 

mưa thuận gió hòa, 

nhiều tôm cá…  

Quy trình gồm lễ túc 

yết, lễ nghênh và lễ tế. 

Lễ Túc yết hay còn 

gọi là lễ cáo để thông 

báo cho các vị thần 

linh biết lễ hội.  

Lễ Nghênh: 

Nghênh cung các vị 

ngư Ông về dự lễ cùng 

dân làng.  

Lễ tế: Chủ lễ và Ban tế 

lễ kính báo với ngư Ông 

ước vọng dân làng. 

Lễ mộc dục (lễ tắm 

tượng/ thần vị): Ban tế 

lễ phải làm lễ cáo thần 

để trình báo ngày lễ và 

tấm lòng tri ân của dân 

làng.  

Lễ tế gia quan (thay 

áo mũ cho tượng thờ/ 

thần vị). 

Lễ rước kiệu  

Lễ tế khai hội và tế 

giã đám.  

Lễ Túc yết: Chánh tế 

và ban tế lễ đọc bài 

văn tế thỉnh mời các 

Cô hồn, Cô bác, các 

vong hồn về chứng lễ 

 Lễ Chánh tế 

 Chủ lễ và Ban tế lễ 

kính báo với các vong 

hồn những ước vọng 

của dân làng. 

 

6 

Lễ vật 

dâng 

cúng 

Phổ biến hoa, trái cây, 

hương đèn, rượu, trầu 

cau, trà, mâm cỗ. Năm 

nào được mùa thì dân 

làng mổ bò thay heo. 

… 

Thông thường là hoa, 

trái cây, hương đèn, 

vàng mã, các làng sẽ 

thêm những phẩm vật 

khác, như cá sống, cá 

nướng, cung tên, câu, 

ống, cờ ngũ hành, 

vàng bạc, áo binh… 

Nếu làm ăn khấm khá 

làng mổ 2 - 4 con heo, 

gà, bánh, trái, hoa, 

đèn, nếu khó khăn 

phải có 1 con heo sống 

bày trước bàn thờ và 

xôi, thịt, bánh, trái. Ở 

bàn “Cô bác” mâm 

khoai, sắn, đậu, rau 

luộc… 

Thường mâm cỗ là 

mâm chay, gồm xôi, 

chè, trái cây, bánh, 

hương, hoa, vải áo 

giấy… Vào các năm 

có lễ lớn sẽ thêm lễ 

mặn là một con bò. 

Chè, cháo, gạo muối, 

bông ba hoa quả, 

khoai sắn, đậu luộc, 

hương, nhang trầm, 

hột nổ, áo binh, giấy 

ngũ sắc, cau trầu rượu, 

một thùng nước chè và 

một đống lửa cạnh bàn 

thờ. 

7 

Thành 

phần 

tham 

- Ban tế lễ: mang đồ tế. 

- Ban nhạc 

 Cơ bản giống như các 

lễ hội Cầu ngư. 

Cơ bản giống như các 

lễ hội Cầu ngư, 

Nghênh Ông. 

Cơ bản giống như các 

lễ hội Cầu ngư, Cầu 

an, Nghênh Ông, 

Cơ bản giống như các 

lễ hội Cầu ngư, Cầu 

an, Nghênh Ông, 
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gia lễ 

hội/ Chủ 

thể lễ 

hội và 

trang 

phục lễ 

hội 

- Các chủ vạn, các cựu 

chủ vạn, chủ xóm, chủ  

thuyền mặc áo dài 

đen, khăn đóng. 

-Tham gia trò diễn là 

trung, thanh và thiếu 

niên.  

- Dân làng: tất cả đều 

trang phục gọn, đẹp. 

nhưng có thêm sự 

tham gia của các thiếu 

nữ ở lễ mộc dục, lễ tế 

gia quan và đoàn rước 

và đều trong trang 

phục áo dài trắng, 

trang điểm nhẹ 

nhàng… 

nhưng ở tế lễ, các vị sư 

sãi làm chủ lễ tế vong 

hồn và nghi lễ phóng 

sinh. 

8 

Trò 

diễn/ 

Trò chơi 

dân gian 

-Trò diễn đặc sắc nhất 

là “bủa lưới”, đua ghe, 

hội thi đan lưới, ngoáy 

thúng, hò bài chòi, kéo 

co…  

Hội đua trải trên 

phá… 

Thả thuyền giấy và thả 

đèn hoa đăng ra 

biển… 

Lên đồng và đám rước 

vừa là nghi lễ, nhưng 

cũng là những phút 

giây cộng cảm của cả 

cộng đồng. 

Phóng sinh và thả 

thuyền giấy, hoa đăng 

như là gạch nối giữa 

phần lễ và phần hội. 

9 

Kiêng 

kỵ (nếu 

có) 

- Ban tế lễ là những 

cao niên đức độ, gia 

đình không có tang. 

- Người làng khác và 

phụ nữ không tham 

gia lễ tế và trò diễn. 

Về cơ bản giống như 

lễ hội Cầu ngư. 

Giống như lễ hội Cầu 

ngư, Nghênh Ông. 

Giống như lễ hội Cầu 

ngư, Cầu an và suốt 

quá trình tổ chức lễ hội 

phải ăn chay. Các cô 

gái tham gia vào lễ tế, 

lễ rước phải là trinh 

nữ.  

Những người tham gia 

tế lễ không được mang 

trang phục lòe loẹt, cử 

chỉ đi đứng, nói năng 

nhỏ nhẹ, nếu không 

các vong sẽ quở trách. 
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2.3. NHẬN XÉT VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG  

Qua việc tìm hiểu các lễ hội truyền thống tiêu biểu của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế, chúng ta có thể thấy rằng, đời sống lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế phản ánh một cách sinh động môi trường sống và hoạt động kinh tế gắn với nghề 

đi biển, hướng ra biển; các lễ hội này còn thể hiện những lớp trầm tích của lịch sử 

trong quá trình di cư từ Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ vào vùng duyên hải miền Trung của 

người Việt, cũng như quá trình tiếp nhận văn hóa người tiền trú nơi đây/ người 

Chămpa… Với những nhân tố đó, chúng ta có thể rút ra những nhận xét về lễ hội 

truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, như sau: 

Thứ nhất, nếu như người Việt ở Bắc Bộ mang dấu ấn đậm nét văn hóa nông 

nghiệp lúa nước, người Việt ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng và Trung Bộ 

nói chung, văn hóa biển/ chất biển rất đậm nét. Cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đã 

sớm kết hợp hoạt động nông nghiệp với đánh bắt hải sản và dần nghề biển ngày càng 

chiếm ưu thế trong cuộc sống mưu sinh. Hầu hết mô hình của lễ hội nông nghiệp đã 

được người dân nơi đây sử dụng thành lễ hội ngư nghiệp, như lễ hội Cầu ngư bắt 

nguồn từ lễ hội cầu mùa, lễ hội Cầu an từ lễ hội cầu mưa… và các nghi thức lễ tế ở 

đình, lăng hay miếu đều giống như nghi thức tế đình của làng nông nghiệp ở Bắc 

Bộ… Và cả sự hiện diện của những tín ngưỡng đặc trưng của văn hóa nông nghiệp - 

đồng bằng, như thờ Thành hoàng, thờ Tiền hiền, thờ Mẫu, thờ Cô hồn, thờ Thần 

Nông... được cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế tiếp biến trong đời sống tâm linh, 

để hình thành những lễ nghi, lễ hội mang sắc màu văn hóa biển. 

Thứ hai, lễ hội của cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế còn thể hiện ở dấu 

ấn văn hóa Chămpa - cư dân “tiền trú” trên vùng đất này, như lễ hội gắn với tục thờ 

Bà/ Thánh Mẫu Thiên Y A Na ở các làng biển Thừa Thiên Huế xưa và nay. Vị phúc 

thần này của người Việt vốn được chuyển hoá từ thần mẹ xứ sở Pô Inư Nagar của 

người Chămpa. Hay Bà Dàng được thờ ở làng Hải Nhuận, An Cư Đông cũng là Nữ 

thần Việt gốc Chămpa. Ngoài ra, có một số nữ thần gốc Chămpa khác như Thai 

Dương phu nhân, Kì Thạch phu nhân thường xuyên được mời gọi trong các văn tế 

của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. Chính sự tương đồng ở tâm thức thờ Mẹ Xứ 

Sở - Mẹ Đất giữa người Việt và người Chămpa đã khiến người Việt định cư ven biển 

Thừa Thiên Huế tự nguyện tiếp nhận tục thờ Mẫu của người Chămpa và “Việt hóa” 

theo cách thức riêng của mình. Dấu ấn tín ngưỡng Chămpa còn thể hiện qua nghi lễ 

dâng mâm, dâng bông lên Mẫu/ Nữ thần, được coi có thể là sự tiếp biến từ nghi lễ 

dâng hoa cho Nữ thần của người Chămpa. 

Thứ ba, sự đa sắc của nền văn hóa bản địa Thừa Thiên Huế thể hiện qua 

phong tục lễ hội truyền thống của cư dân ven biển là sự chồng xếp, đan xen của các 



72 

lớp tư tưởng Nho, Phật, Đạo. Tư tưởng Nho giáo được thể hiện qua “các nghi thức 

tế tự, nhân sự cuộc tế, lời văn tế, các câu liễn đối, các nghi thức ứng xử trong giao 

tiếp tế lễ” [46, tr. 203], tất cả đều phải tuân thủ theo những quy tắc, chuẩn mực 

thống nhất, tức theo chữ lễ của Nho giáo. Cùng với Nho giáo, tinh thần từ bi của 

Phật giáo thấm nhuần trong tín ngưỡng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, biểu hiện 

ở việc phối thờ Phật Bà Quan Âm trong cơ sở thờ tự của cư dân ven biển. Tinh thần 

từ bi, hỉ xả, cứu vớt chúng sinh, cô hồn không nơi nương tựa, chết bất đắc kỳ tử 

trong tín ngưỡng thờ Âm linh/ Cô bác; hoặc lễ cúng Cô hồn như một lễ thức không 

thể thiếu trong hệ thống nghi lễ chính như lễ Cầu ngư, lễ Cầu an, lễ cúng cơm Cô 

bác, lễ vía Bà... Hay sự xuất hiện của thầy chùa trong một số nghi lễ của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế như phụ trách nghi thức khai kinh thỉnh Phật cầu siêu trong 

lễ cúng cô hồn tại miếu Âm linh làng Hải Nhuận, miếu Âm linh làng Thai Dương 

Hạ… Những nghi tiết phóng sinh, phóng đăng, kèm theo vật phẩm cúng chay cho 

Âm linh/ Cô bác nhằm nguyện cầu cho các vong linh bất hạnh được siêu thoát và 

hình ảnh con thuyền chèo đưa linh Ông và Cô bác vượt qua biển nước về nơi cửa 

Phật trong hát Bả trạo ở lễ hội Cầu ngư hay hình ảnh Long châu trong lễ hội Cầu an 

của bà con các làng ven biển Thừa Thiên Huế. Yếu tố Đạo giáo không rõ nét bằng 

Nho giáo và Phật giáo, biểu hiện ở “thầy Pháp với lễ tống ôn/ Long Châu và lễ tống 

cói đóng thuyền; là hình ảnh ông Đồng Tử trong lễ vía Bà cùng nghi lễ dâng mâm, 

dâng bông; là những hình nhân thế mạng trong Long Châu; là ngọn đuốc/ mồi lửa 

dẫn đường Long Châu” [67, tr. 205]. 

Thứ tư, sự thống nhất trong việc tổ chức lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế. Điều này được thể hiện ở việc hàng năm làng nào cũng tổ chức lễ hội Cầu ngư, 

lễ vía Bà vào mùa xuân, lễ Kỳ yên/ Cầu an vào mùa thu… Các lễ hội thường được tổ 

chức theo một quy trình tương tự nhau và diễn ra ở đình làng, ở lăng, miếu thờ cá 

Ông… Ngay cả lễ vật trong lễ hội dùng để dâng hiến thần linh cũng gần tương tự 

nhau, như hương đèn, hoa quả, cau trầu rượu, đồ vàng mã, bỏng nổ… Các trò chơi 

và sinh hoạt văn nghệ dân gian cũng gần giống nhau, như kéo co, đua ghe, lắc thúng, 

hát hò khoan đối đáp, hát bội, hát Bả trạo… 
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Tiểu kết Chương 2 

 

Lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế là một loại hình văn hóa 

phi vật thể, có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần nói chung và đời sống tâm linh nói 

riêng của cộng đồng dân cư nơi đây. Tiếp thu những giá trị truyền thống của cư dân nông 

nghiệp lúa nước cũng như các di sản văn hóa của người Chămpa tiền trú, cộng đồng dân 

cư Thừa Thiên Huế trong quá trình định cư ở vùng ven biển, họ quen dần với nghề biển, 

kinh tế biển và theo đó tính biển, văn hóa biển của con người nơi đây ngày một sâu đậm. 

Một trong những biểu hiện của văn hóa biển sâu đậm của cộng đồng cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế là đời sống lễ hội. Những loại hình lễ hội tiêu biểu nơi đây là lễ hội thờ Nữ 

thần, Cầu ngư, Cầu an, đua thuyền, thờ Thành Hoàng... Mỗi lễ hội đều có ý nghĩa riêng và 

ít nhiều có sự khác nhau về lễ nghi, lễ vật, trò diễn, nhưng đều cùng chung một mục đích 

là cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng đánh bắt được nhiều cá tôm, đi biển được bình 

an, dân làng được ấm no, hạnh phúc. 

Không gian văn hóa lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế bảo lưu những 

giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống, như lễ vật, trang phục, nhạc cụ, ẩm 

thực, các điệu múa hát, trò diễn, trò chơi dân gian, kiến trúc đền miếu, lăng, đình... 

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử vẫn không làm phai mờ vẻ đẹp tinh tế 

đầy tính nghệ thuật, kết tinh thành nét đẹp văn hóa lễ hội của cư dân vùng ven biển 

Thừa Thiên Huế. Và hơn thế nữa, lễ hội còn là môi trường thắt chặt quan hệ cộng 

đồng, tình làng, nghĩa xóm, là nơi truyền dạy những tri thức/ kinh nghiệm đi biển, 

ứng phó với thiên tai, là nơi để người dân giao cảm với thần linh để mong được chở 

che, phù hộ trong cuộc sống trước biển khơi đầy may rủi. Vì vậy, lễ hội truyền thống 

của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế được xem là di sản văn hóa phi vật thể sống 

động và đã thực sự trở thành nét đẹp trong đời sống của người dân vùng biển nơi đây. 

Có biết bao nhiêu điều thú vị, bí ẩn đằng sau phần nổi của các lễ hội truyền thống 

khiến du khách thập phương khi đến thăm vùng biển Thừa Thiên Huế không khỏi bị 

cuốn hút mong được thưởng lãm, khám phá. Tuy nhiên, cùng với quá trình hiện đại 

hóa, lễ hội truyền thống của cư dân vùng biển Thừa Thiên Huế đã có nhiều biến đổi 

về nhiều mặt, như biến đổi về lễ nghi, lễ vật, nghệ thuật trang trí, trò diễn và xuất hiện 

lễ hội mới... Những biến đổi đó đã đặt ra nhiều vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề 

tài luận án, như nguyên nhân biến đổi lễ hội là gì? xu hướng biến đổi của lễ hội ra 

sao? tác động của quá trình biến đổi lễ hội như thế nào?... Đây là những vấn đề quan 

trọng cần phải nghiên cứu một cách thấu đáo ở Chương ba của luận án. 
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CHƯƠNG 3 

BIẾN ĐỔI LỄ HỘI CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ 

HIỆN NAY 

 

3.1. KHÁI QUÁT VỀ SỰ BIẾN ĐỔI LỄ HỘI HIỆN NAY 

Nghiên cứu lễ hội, truyền thống và biến đổi của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế cho thấy cư dân nơi đây đã sớm định hình sắc thái văn hóa biển rất đậm nét. 

Những sắc thái văn hóa đó của vùng đất “cuối sông, đầu biển” được trao truyền qua 

năm tháng và tiếp tục được lưu giữ, biến đổi trong bối cảnh CNH, HĐH hết sức sôi 

động và mạnh mẽ như hiện nay ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, lễ hội của cư dân 

ven biển Thừa Thiên Huế dần dần tích hợp thêm nhiều yếu tố mới, đồng thời loại bỏ 

một số yếu tố cũ không phù hợp, nhằm tiếp tục tồn tại và phát triển trong môi trường 

xã hội hiện nay. 

Nhìn chung, do nhiều tác động của thời đại, biến đổi trong đời sống lễ hội hiện 

nay của các cộng đồng dân cư trên đất nước Việt Nam tồn tại cả những mặt tích cực 

và tiêu cực. Tích cực trong đời sống lễ hội là giao lưu, học hỏi các yếu tố văn hóa 

mới, tiếp nhận văn minh, hiện đại, như chuyên nghiệp hóa quá trình tổ chức, trang trí 

phông, màn, dựng rạp, cắm hoa, cờ, băng rôn, loa phóng thanh, máy quay phim, chụp 

ảnh, trình diễn văn nghệ quần chúng, là giảm bớt thời gian, công sức trong lễ hội… 

Tiêu cực là sự can thiệp của chính quyền làm giảm tính tự chủ/ tự quyết của cộng 

đồng; sự tham gia hỗ trợ của các công ty tổ chức sự kiện làm hiện đại hóa lễ hội, ít 

nhiều giảm yếu tố thiêng của lễ hội; ở mức độ nhất định xuất hiện yếu tố thương mại 

hóa lễ hội phục vụ du lịch, và xuất hiện nhiều hiện tượng không lành mạnh trong hoạt 

động văn hóa này… Cụ thể, hoạt động lễ hội hiện nay thường có sự can thiệp của 

chính quyền cấp xã trong việc phê duyệt chương trình tổ chức lễ hội, mức độ thời 

gian tổ chức lễ hội, thông qua kinh phí bao gồm kinh phí chính quyền hỗ trợ, kinh 

phí người dân đóng góp và kinh phí con em đi làm ăn xa gửi về… Những can thiệp 

đó một mặt hỗ trợ về vật chất, về quy trình tổ chức lễ hội theo hướng rút gọn thời 

gian, rút gọn lễ nghi, lễ vật nhưng mặt trái là làm giảm đi tính tự chủ, tự quyết định, 

tự thân của người dân, của cộng đồng tạo nên tư tưởng ỷ lại trong đóng góp công sức 

vào hoạt động lễ hội. Tất cả những điều đó gián tiếp làm giảm đi tính thiêng của lễ 

hội truyền thống. Đối với các công ty tổ chức sự kiện thường được sự giới thiệu của 

cán bộ chính quyền cấp xã hoặc người đại diện cho cộng đồng, họ được về tham gia 

trong qui trình lễ hội ở bước trang hoàng không gian lễ hội, treo phông màn, cờ phướn, 

dựng rạp làm sân khấu, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, loa đài… phục vụ lễ hội. Những 

điều đó một mặt làm cho không gian tổ chức lễ hội đàng hoàng hơn, sạch đẹp hơn, 
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có tác dụng kích cầu du lịch nhưng mặt trái là làm giảm đi tính thiêng, tính cộng đồng 

của lễ hội. Đối với yếu tố thương mại hóa trong lễ hội nhằm phục vụ du lịch như lập 

trang web, các công ty tổ chức sự kiện trang hoàng không gian lễ hội, khách du lịch 

tham gia lễ hội, các hàng quán và người bán hàng rong của cộng đồng địa phương 

phục vụ du khách, các trò chơi xuất hiện yếu tố trình diễn sân khấu để phục vụ du 

khách… Tất cả những điều đó vừa làm giảm tính thiêng/ tâm linh vừa mất đi yếu tố 

cộng đồng, sự thăng hoa, cộng cảm của đời sống lễ hội. 

Thêm vào đó, vùng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế trong những năm gần đây 

đã diễn ra quá trình du nhập khoa học kỹ thuật, tiếp nhận công nghệ mới đã dẫn đến sự 

biến đổi các hình thức đánh bắt hải sản, như các con tàu được đóng với công suất lớn có 

thể ra xa bờ, những máy định vị, máy dự báo thời tiết và nhiều thành tựu khoa học công 

nghệ khác tác động đến đời sống dân cư nơi đây. Thêm vào đó, hiện nay môi trường tự 

nhiên có nhiều thay đổi, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, nguồn hải sản gần 

bờ bị cạn kiệt, người dân phải chuyển nhiều sinh kế khác, như di cư lao động lên thành 

phố hoặc ra nước ngoài, tham gia các dịch vụ du lịch… Và đặc biệt, nền kinh tế thị 

trường đã làm cho lối nghĩ suy của người dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế ít nhiều có 

những thay đổi, tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm có phần giảm sút, con người chú 

trọng nhiều đến lợi ích vật chất và có phần coi nhẹ các giá trị tinh thần, phong tục tập 

quán, tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội… Nhất là tầng lớp trẻ bị cuốn theo lối sống toan tính, 

hưởng thụ vật chất, lợi ích trước mắt, đã không còn say sưa, đam mê những giá trị cổ 

truyền của ông cha. Tất cả những điều đó tác động sâu sắc đến đời sống tinh thần của 

người dân ven biển Thừa Thiên Huế, trong đó có lễ hội. 

Kho tàng lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế rất phong 

phú, hầu như chu kì quanh năm và đặc biệt là mùa xuân. Làng nào trước khi ra khơi 

khai mở hoạt động đánh cá đều tổ chức lễ hội Cầu ngư, lễ hội Nghênh Ông, lễ hội 

Cầu an, lễ hội thờ Nữ thần… Và cứ mỗi lần đánh bắt cá bội thu, người dân lại đến 

lăng Ông, miếu Ngư để cúng tế, thờ phụng… Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

đời sống lễ hội có phần biến đổi nhiều mặt. Bên cạnh một số lễ hội ít được tổ chức 

thường xuyên hàng năm, như lễ hội thờ Nữ thần, các lễ hội khác được tổ chức nhưng 

ở mức độ biến đổi có khác nhau… Tại ba điểm nghiên cứu (làng Hải Nhuận, làng 

Thai Dương Hạ, làng An Cư Đông), khi được hỏi về sự biến đổi trong các lễ hội 

truyền thống của cộng đồng, có 81,1% số người cho rằng lễ hội Cầu ngư, 87,2% lễ 

hội thờ Cô hồn, 71,2% lễ hội Nghênh Ông, 79,8% lễ hội Cầu an và 62,5% lễ hội thờ 

Nữ thần là có biến đổi23 (Biểu đồ 3.1). Những thông số nêu trên ít nhiều phản ánh 

 
23 Hiện nay, lễ hội này chỉ còn tổ chức ở miếu thờ Bà Dàng ở làng Hải Nhuận, nhưng quy mô thu hẹp, còn các 

làng An Cư Đông, làng Thai Dương Hạ không còn tổ chức (Trước đây, làng Thai Dương Hạ hàng năm vẫn tổ 
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mức độ biến đổi của từng lễ hội hiện nay ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế. 

Biểu đồ 3.1. Biến đổi các lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế 

 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát năm 2020) 

Thêm vào đó, trong quy trình tổ chức lễ hội ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế 

hiện nay có sự biến đổi sau đây: 

- Giữ nguyên lễ hội truyền thống về mục đích, ý nghĩa, về thời gian tiến hành, 

nhưng có sự thay đổi ít nhiều trong lễ vật, lễ nghi cúng tế, ẩm thực, trong trang 

phục, trong trang trí không gian tổ chức lễ hội, trong một số trò chơi diễn xướng 

liên quan đến lễ hội… 

- Sự lãng quên hoặc không còn tổ chức thường xuyên một số lễ hội như lễ 

cúng Cô hồn, cô bác, lễ hội thờ Nữ thần, tứ vị thánh nương... Các lễ hội được tổ chức 

phần lễ có sự giảm nhẹ, rút ngắn thời gian, nhưng lại mở rộng phần hội với các hình 

thức vui chơi vừa truyền thống vừa hiện đại. 

- Xuất hiện một số lễ hội mới mang tính chất hiện đại, phục vụ du lịch và các hoạt 

động phát triển văn hóa thể thao trong khu vực và thế giới, như Lăng Cô huyền thoại 

biển, Phong Hải biển nhớ, Lễ hội lướt ván quốc tế, Lễ hội bóng chuyền quốc tế… 

Về quy mô và hình thức tổ chức lễ hội ở các làng ven biển Thừa Thiên Huế 

cũng thường diễn ra những trường hợp như sau: 

- Lễ hội của cộng đồng làng tổ chức và quy mô trong từng làng, nhưng có sự 

tham dự của du khách nhiều nơi khác, như lễ hội Cầu ngư, lễ hội Cầu an ở làng Thai 

Dương Hạ, An Cư Đông, lễ hội đua thuyền, đua ghe ở làng Hải Nhuận, làng An Cư 

Đông… 

 
chức lễ hội thờ Thai Dương phu nhân tại miếu thờ Bà, nhưng từ năm 1904, sóng biển trổ cửa Thuận, chia làng 

thành hai: Thai Dương Hạ thuộc huyện Hương Trà và thôn Thai Dương nay là thị trấn Thuận An, huyện Phú 

Vang, miếu thờ Bà thuộc thôn Thai Dương, nên lễ hội thờ Bà chỉ còn tổ chức tại thị trấn Thuận An, làng Thai 

Dương Hạ chỉ cử người sang dự). 
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- Lễ hội quy mô rộng lớn mang tính khu vực và thế giới do nhà nước tổ chức 

có sự kết hợp giữa người dân trong làng với các doanh nghiệp, như các lễ hội văn hóa 

thể thao, lễ hội kích cầu du lịch... 

Như vậy, biến đổi lễ hội hiện nay ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế chủ yếu 

tồn tại 3 xu hướng: 

- Lễ hội truyền thống được các cộng đồng làng tổ chức theo quy mô làng hoặc 

liên làng với việc bảo tồn mục đích, ý nghĩa, các lễ nghi, lễ vật, thay đổi một số yếu 

tố trong trang phục người tham gia lễ hội, trong lễ vật dâng cúng, thời gian tổ chức 

và những trò diễn liên quan đến lễ hội… 

- Lãng quên hoặc thu hẹp quy mô, quy trình tổ chức lễ hội, như lễ cúng cô hồn, 

cô bác, lễ hội thờ Nữ thần, tứ vị thánh nương… 

- Các lễ hội mới được tổ chức theo quy mô trong nước, trong khu vực, 

thế giới với mục đích kích cầu hoạt động du lịch và phát triển các hoạt động 

văn hóa thể thao. 

3.2. BIẾN ĐỔI TRONG MỘT SỐ LỄ HỘI TIÊU BIỂU  

3.2.1. Lễ hội Cầu ngư 

Lễ hội Cầu ngư truyền thống của cư dân ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế là lễ 

hội lớn, có lịch sử lâu đời. Trước kia và hiện nay, tất cả những gia đình làm nghề biển 

đều coi trọng và nhiệt tình tham gia lễ hội này. Ngày xưa, lễ hội gồm hai phần là lễ 

và hội và thường diễn ra trong thời gian dài vì là dịp sinh hoạt, vui chơi của cả cộng 

đồng. Đặc biệt là phần nghi lễ rất được coi trọng. Lễ hội Cầu ngư các làng ven biển 

Thừa Thiên Huế ngày nay tuy có nhiều biến đổi để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh 

mới, nhưng về cơ bản vẫn giữ được các yếu tố truyền thống từ thời gian, địa điểm tổ 

chức, nghi thức tế lễ, đến các trò chơi, trò diễn, diễn xướng dân gian vẫn được tích 

hợp trong lễ hội Cầu ngư của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Thời gian lễ hội 

Về thời gian tổ chức lễ hội, các làng vẫn giữ lại thời gian như xưa, thường 

được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu. 

Vào mùa xuân, như ở làng Thai Dương Hạ lúc đầu cũng chỉ là một đơn vị hành 

chính duy nhất nhưng về sau, địa phương này chịu sự tác động của những biến động 

địa lý tự nhiên của cửa biển Thuận An nên đơn vị hành chính gốc ấy đã có sự thay 

đổi. Theo đó, năm 1904, một trận bão lớn xảy ra tại Huế và vùng phụ cận (sử gọi là 

cơn bão năm Thìn), hải triều dâng cao cộng với nước lũ từ thượng nguồn sông Hương 

đổ về đã lấp đi cửa Thuận An cũ và mở ra cửa Thuận An mới (cách cửa cũ khoảng 

4km về phía Tây Bắc) chia làng Thai Dương Hạ ra làm hai, lấy cửa biển làm ranh 

giới, làng trên gọi là Thai Dương Hạ thượng giáp (nay là làng Thai Dương Hạ, xã Hải 
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Dương, thị xã Hương Trà) và làng dưới gọi là Thai Dương Hạ hạ giáp (còn gọi là 

thôn Thai Dương, nay là thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) [2; tr. 34]. Sự chia tách 

địa phận và đơn vị hành chính cũng dẫn đến sự thay đổi trong hoạt động tổ chức lễ 

hội cộng đồng truyền thống của làng. Cụ thể, hiện nay theo yêu cầu của chính quyền 

xã, lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ được tổ chức chỉ trong hai ngày, giảm một 

ngày so với trước, cụ thể từ sáng sớm mùng 10 đến chiều tối 11 tháng Giêng âm lịch. 

Tuy nhiên, công việc chuẩn bị lễ hội đã diễn ra từ mùng 6 tết âm lịch. Ngày 10 tháng 

Giêng là ngày bắt đầu hành lễ. Ngày 11 tháng Giêng là ngày chính lễ. Vào lúc 2 giờ 

sáng ngày 11 là lễ chánh tế, cầu an và tưởng niệm những người đã khuất, khoảng 5 

giờ sáng là lễ cầu ngư, diễn trò bên bờ và dưới nước. Sau đó là cuộc đua thuyền trên 

phá của các trải tham gia. Kết thúc buổi lễ là tiệc được tổ chức chung cho cả làng. 

Chiều tối ngày 11, làng sẽ cử một ban đại diện qua thôn Thai Dương (nay là thị trấn 

Thuận An) để tiếp tục tham gia lễ hội Cầu ngư ở làng này. Vì vốn dĩ là hai làng cùng 

chung một gốc nên tính chất lễ hội của hai làng giống nhau, đều tôn vinh thần Thành 

hoàng làng là ngài Trương Thiều Trương Quý Công và tri ân cá Ông, vị thần linh gắn 

với biển cả. 

Còn lễ hội Cầu ngư làng An Cư Đông vẫn giữ nguyên thời gian cổ truyền vào 

mùa xuân, nhưng rút ngắn còn một ngày: lễ hội diễn ra từ sáng sớm mùng 6 tháng 

Giêng âm lịch cho đến tối hôm đó thì rã hội. 

Lễ hội Cầu ngư làng Hải Nhuận được tổ chức vào mùa thu như truyền thống, 

nhưng nay được rút gọn lại tất cả chỉ trong một ngày 12/7 ÂL với các nghi thức tế, lễ 

vào rạng sáng ngày 12 âm lịch với nhiều hoạt động cúng tế, nghênh rước bài vị chư 

thần và các trò chơi dân gian, cho đến tối cùng ngày kết thúc lễ hội. . 

- Không gian lễ hội 

Không gian chính của lễ hội Cầu ngư hiện nay vẫn là đình làng. Tuy nhiên ngày 

nay ngôi đình được tôn tạo khang trang, các công trình được xây dựng hài hòa với cảnh 

quan xung quanh. Các công trình phụ trợ như điện nước được lắp đặt đầy đủ. Không 

gian rộng rãi thuận tiện hơn cho việc tổ chức lễ hội. Mỗi khi làng mở hội Cầu ngư, không 

chỉ không gian đình làng được trang trí nhộn nhịp, rực rỡ với các loại cờ phướn mà xung 

quanh đường làng, nhà cửa, các xóm đều được trang trí cờ tổ quốc, cờ hiệu, cờ đại, cờ 

ngũ sắc, một số làng còn dựng sân khấu ở trước đình hoặc bến cá trên bãi biển của làng 

để phục vụ cho du khách và nhân dân trong, ngoài làng tham dự. 

Đình làng Thai Dương Hạ hiện nay là ngôi đình gốc của làng24, đã được công 

nhận là di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh, số 4296/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 và đã 

 
24 Thôn Thai Dương (còn gọi là làng Thuận An) nay cũng có một đình làng thờ ngài Trương Thiều, ngôi đình 

này được xây dựng sau này do sự chia cắt lãnh thổ của làng gốc trước đây.  
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được tôn tạo, sửa chửa khang trang hơn so với trước. 

Đình làng Hải Nhuận và miếu thờ ngư Ông thời gian qua xuống cấp trầm trọng, 

năm 2011, đình và miếu được tu sửa bề thế với sự đóng góp của các thế hệ con cháu 

hiện sinh sống tại làng và chủ yếu là đóng góp của con cháu đi làm ăn xa. Không gian 

sân đình trải dài ra tận bãi biển phía trước mặt chính là “sân khấu” cho những màn 

quảng diễn như trò trình nghề, các hội thi… 

Đình làng An Cư Đông và bến quan đua ghe phía trước cũng được tu sửa trong 

năm 2009, nên không gian tổ chức lễ hội hiện nay đẹp và khang trang hơn trước. 

- Mục đích lễ hội 

Lễ hội Cầu ngư là lễ hội quan trọng nhất trong hệ thống hội hè đình đám của 

cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Trải qua lịch sử hàng trăm năm, tính chất và 

mục đích của lễ hội truyền thống vẫn được cộng đồng cư dân bảo lưu, giữ gìn và 

truyền tải nguyên vẹn những giá trị truyền thống. Lễ hội Cầu ngư được tổ chức là dịp 

để người dân tỏ lòng tri ân với thần Thành hoàng làng, Thập nhị tôn phái, tri ân vị 

thần biển là cá Ông và cầu mong một năm mới thuận lợi, khí hậu ôn hòa, cá tôm đầy 

thuyền, người người an thịnh. Vì vậy, mục đích của lễ hội Cầu ngư ở các làng ven 

biển Thừa Thiên Huế cả truyền thống và hiện nay về cơ bản không thay đổi. Tuy 

nhiên, những năm gần đây, chính quyền và người dân địa phương có lồng ghép mục 

đích quảng bá hình ảnh lễ hội để thu hút du khách đến với địa phương25. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Hiện nay, cách thức tổ chức và quản lý lễ hội Cầu ngư có sự thay đổi. Việc tổ 

chức lễ hội có kết hợp giữa người dân/ Ban tế lễ và chính quyền thôn, xã, cụ thể ban 

tế lễ vạch ra chương trình, kế hoạch, thời gian, địa điểm, quy trình tổ chức, còn chính 

quyền cấp xã góp ý, xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, về cơ bản, quá trình chuẩn bị lễ 

hội không thay đổi, là ngày hội lớn của cả cộng đồng nên quá trình phân công chuẩn 

bị mọi công việc cho ngày hội diễn ra trọn vẹn được nhân dân quan tâm và đồng lòng 

san sẻ trách nhiệm. Trước khi tổ chức lễ hội, Ban tế lễ và chính quyền thôn, xã, tổ 

chức họp dân làng để cùng bàn về công việc tổ chức. Ở đây, chính quyền thôn, xã 

đóng vai trò là nhà tổ chức nhưng việc thực hành lễ nghi và chủ trì lễ hội vẫn thuộc 

cộng đồng. Trưởng làng, các ban, hội có trách nhiệm triển khai các hoạt động của lễ 

hội sau khi đã thống nhất giữa chính quyền, với nhân dân và cùng nhân dân trong 

làng chuẩn bị các hoạt động phục vụ cho lễ hội. 

Ban tế lễ và chính quyền thôn, xã đóng vai trò là ban quản lý lễ hội, quản lý về 

vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, quảng bá du lịch, giá cả dịch vụ, điều 

 
25 Điều này được thể hiện ở các trang Web giới thiệu lễ hội của cộng đồng nhằm thu hút du khách và quảng 

bá hình ảnh của địa phương. 
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hành lực lượng trị an… Như năm 2020, do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên quy 

mô lễ hội không được tổ chức lớn, chỉ giới hạn trong phạm vi của địa phương. Năm 

2021, các làng chỉ làm lễ tế tại đình làng, không tổ chức hội cũng do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. 

Ngoài ra, các làng còn lập thêm nhiều ban chuyên trách khác nhau, mỗi ban sẽ 

chuyên trách một mảng khác nhau để đảm bảo các hoạt động ngày lễ diễn ra chu đáo 

và thành công. 

Hiện nay, các ban điều hành, ban tế lễ, chánh tế, ban nhạc, ban vận động, ban hậu 

cần về cơ bản vẫn như trước đây. Tuy nhiên, nếu như trước đây cư dân vạn, sống trên 

thuyền ở đầm phá, cửa sông, cửa biển, không được tham gia vào các công việc của ngày 

hội Cầu ngư, do là dân ngụ cư của làng, nhưng nay, đã có sự cởi mở trong tư duy của 

cộng đồng nên việc chung của làng, những thành viên của vạn đã được tham gia góp sức 

và ngay cả sự phân biệt nam nữ vẫn còn, nhưng cũng cởi mở hơn trước. 

Ngân sách phục vụ lễ hội hiện nay có khác trước, bên cạnh nguồn quỹ của 

làng, có bổ sung hỗ trợ một phần của chính quyền địa phương và của con cháu đi làm 

ăn xa. Với tấm lòng hướng về quê hương đất tổ, con cháu đi làm ăn xa đều đóng góp 

ngân quỹ hội hè đình đám của làng. Ở các làng như Thai Dương Hạ, Hải Nhuận, An 

Cư Đông đều có nguồn kiều hối rất lớn của con cháu gửi về đóng góp ngân quỹ của 

làng; đó là lí do lễ hội Cầu ngư những làng này thường được tổ chức quy mô rất lớn, 

tạo được dấu ấn trong đời sống văn hóa phi vật thể của cư dân vùng ven biển Thừa 

Thiên Huế. Làng Thai Dương Hạ năm 2021 không tổ chức được lễ hội Cầu ngư nhưng 

do công tác chuẩn bị lễ hội diễn ra từ cả mấy tháng trước đó, nên những chi phí về 

chuẩn bị trải đua, bồi dưỡng cho các đoàn viên hội đua trải, đặt tiệc, mua cờ phướn, 

trang trí sân khấu… cũng đã được làng chi hơn 400 triệu đồng26. Điều đó cho thấy 

nguồn kinh phí tổ chức lễ hội của các làng là rất lớn và thu hút sự quan tâm của con 

cháu các thế hệ đi làm ăn xa. 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

Lễ hội Cầu ngư hiện nay được điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện sinh hoạt 

của nhân dân, nhưng nghi thức lễ, dâng hương và tế nhìn chung vẫn được duy trì như 

truyền thống. Ðây là nghi lễ tín ngưỡng truyền thống, là bản sắc văn hóa cần được 

bảo tồn. Lễ hội ngày nay được kết hợp hài hòa của phần lễ và phần hội, với nghi thức 

tế lễ, rước và hoạt động văn hóa - thể thao, là sinh hoạt tinh thần vui tươi, hấp dẫn 

của các tầng lớp nhân dân địa phương và khách thập phương. 

Nghi thức tổ chức tế lễ về cơ bản vẫn như xưa bao gồm rước kiệu, tế lễ ở đình 

 
26 Số liệu do Ban tế lễ của làng Thai Dương Hạ cung cấp. 
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làng. Các nghi thức lễ túc yết, lễ Nghênh, lễ chánh tế do ban Chánh tế gồm ban trị sự 

là những cao niên đại diện cho các dòng họ lớn của làng đảm trách. Các nghi thức 

quan trọng như dâng hương, dâng rượu, dâng trà, quỳ bái... vẫn theo hiệu lệnh chiêng 

trống và được tiến hành rất kính cẩn, trang nghiêm. Tuy nhiên, so với trước đây, việc 

tổ chức nghi lễ có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, các ban, hội 

nghề nghiệp. 

Quá trình tiến hành các nghi lễ trong lễ hội về cơ bản vẫn như trước, vẫn là 

người dân tổ chức cung nghênh Thành hoàng làng và chư vị thánh thần từ miếu về 

đình. Nghi vệ gồm có cờ xí, lỗ bộ, chiêng trống, dàn nhạc bát âm và một đoàn người 

gánh chiếc ghe tượng trưng, cùng các vị hương lão, tráng niên tạo thành một đoàn 

rước trang nghiêm diễu hành từ đầu đến cuối làng và rước vào đình. Nhưng hiện nay, 

do đường sá, cầu cống có sự tu sửa, cải thiện nên cách thức nghênh rước có khác. Ví 

như ở làng An Cư Đông, do sự cải thiện của đường sá, trước đây chưa có cầu bắc qua 

sông An Cư, đoàn lễ tế phải đi thuyền qua miếu. Hiện nay, phương tiện đi lại được thay 

bằng xe máy, ô tô. Mặt khác, do yếu tố truyền thống là nghề khai thác rừng không còn 

trong kế mưu sinh của dân làng, nên lễ hội Cầu ngư làng An Cư Đông, lễ Khai sơn 

cũng được dân làng tiến hành nhưng nghi thức giản tiện hơn. 

Lễ Túc yết và lễ Chánh tế về cơ bản như trước đây, vẫn giữ nguyên những thủ 

tục truyền thống, gồm đầy đủ các thủ tục như xướng lễ, đọc chúc, tấu nhạc… Tuy 

nhiên, hiện nay Ban chánh tế được rút gọn lại chỉ còn chủ tế và hai vị bồi tế. Bài văn 

sớ về cơ bản không thay đổi nội dung, vẫn là ca ngợi công đức của thần Thành hoàng 

và tri ân các vị thần của biển, đặc biệt là cá Ông, tưởng niệm các vong linh trên biển… 

Tuy nhiên, nội dung hiện nay bổ sung thêm các chính sách phát triển đời sống kinh tế, 

văn hóa của cư dân vùng ven biển và các quy định có tính pháp lý của chính quyền khi 

ra khơi, bám biển. Đó là một phần sự thay đổi trong nội dung văn sớ dâng tế của lễ hội. 

- Lễ vật dâng cúng 

Lễ vật dâng cúng về cơ bản vẫn giữ được các yếu tố truyền thống, như thịt, cá, 

xôi, rượu… Ở làng Thai Dương Hạ, lễ vật dâng cúng đặc biệt gắn liền với nhân vật 

phụng thờ, dù thay đổi mâm cúng thế nào hai món bánh khoái và mật ong vẫn không 

thể thiếu, vì là món ăn gắn với thần Thành hoàng của làng lúc Ngài còn sống. Tuy 

nhiện, hiện nay lễ vật dâng hiến có nhiều sự biến đổi, nếu trước đây, tất cả lễ vật mặn 

như bò, heo đều do dân làng tự chăn nuôi và dâng lên thần linh thì nay dân làng đều 

đặt mua và được làm sẵn phục vụ cho lễ hội. Mâm cúng chay gồm các loại bánh trái 

nay có thêm các loại bánh gato, các loại kẹo được đóng bao bì với nhiều mẫu mã đa 

dạng, đẹp mắt. 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 
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Trước đây, trong các lễ hội làng cổ truyền, người dân thực sự là chủ thể, mỗi 

người tham gia gánh vác một việc nào đó trong tổ chức lễ hội. Người được khiêng kiệu, 

rước lễ là một vinh dự cho cả phe, giáp, dòng họ. Nếu như trước đây, các lễ hội của 

làng hầu hết do chủ làng và hội đồng quản lý của làng thực hiện, thì hiện nay, hầu hết 

các lễ hội đều do chính quyền các cấp chỉ đạo. Ở một số hoạt động trong lễ hội, như 

hội đua ghe, hội diễn nghệ thuật, làng cũng thuê các công ty sự kiện, các đoàn nghệ 

thuật đứng ra dàn dựng chương trình, tổ chức27. Người dân, chủ thể của lễ hội, chỉ đóng 

vai trò thụ động như các du khách. Có thể thấy, vai trò của địa phương, người dân, 

những chủ thể sáng tạo của lễ hội cổ truyền ở một số nơi đã bị suy giảm. 

Sự tham gia của ban quản lý là đại diện của chính quyền cấp địa phương, điều 

phối chung các hoạt động tế lễ. Họ thường mang âu phục để tham gia hoạt động lễ 

hội cùng cộng đồng. 

Còn Ban tế lễ vẫn như trước đây do những vị cao tuổi, có hiểu biết, thông thạo 

tế tự, có nhiệt tình với làng, có đạo đức, uy tín đảm trách. Hiện nay, thành viên ban 

tế lễ trong lễ hội được rút gọn hơn, như ở làng An Cư Đông, ban chánh tế sẽ gồm ông 

chủ tế và hai ông bồi tế; ở làng Hải Nhuận, ban chánh tế gồm 5 người là trưởng làng, 

hai bồi tế và hai chấp sự. 

Thành phần tham gia trò diễn bủa lưới, nếu trước đây tất cả các vai diễn đều 

do nam giới đảm trách thì nay đã có sự tham gia của phụ nữ trong vai trò “con rỗi”, 

người mua - kẻ bán chốn sân đình, bến nước. Trong lễ làm trò, trên bộ, các trẻ em 

được hóa trang thành cá bằng cách đội các hình con cá bằng giấy trên đầu; các bà đi 

mua cá không còn mặc áo điều ngại kiểu cổ mà mang áo dài đủ màu sắc trong ngày 

lễ hội; người trình diễn không hoàn toàn là do dân làng phụ trách như trong lễ hội 

truyền thống mà có thể mời thêm diễn viên bên ngoài (đoàn tuồng Thanh Bình diễn 

phần văn nghệ dân gian...) 

Người tham gia lễ rước trước đây do thanh niên trai tráng chưa vợ đảm trách, 

nay sẽ do đàn ông trong làng (có vợ và chưa vợ) đảm trách, không còn sự kén chọn 

như trước. Trang phục của họ cũng thay đổi, mang chủ yếu là quần tây, áo sơ mi chứ 

không mang những đồ lễ phục như trước. 

Ngoài ra, lễ hội các làng ven biển ở Thừa Thiên Huế hiện nay còn thu hút đông 

đảo sự tham gia của du khách các vùng, tỉnh lân cận. Tất cả tạo nên sự náo nhiệt của 

 
27 Ở làng Thai Dương Hạ, mỗi khi làng mở hội đều thuê các đơn vị tổ chức sự kiện do các hộ cá nhân trong 

làng lập ra như âm thanh, ánh sang của ông Khanh, cu Lì; dàn rạp có hộ ông Nam, ông Nghĩa phụ trách. Tương 

tự ở các làng Hải Nhuận, An Cư Đông cũng thuê các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương hỗ trợ tổ chức 

lễ hội, như ở làng An Cư Đông thì có hộ anh Hạnh chuyên cho thuê rạp, dựng phông màn cho các sự kiện trong 

và ngoài làng… Những hộ kinh doanh này thường sinh hoạt trong các ban, hội nghề nghiệp nên thông qua các 

mối quan hệ đó thầu luôn các sự kiện của làng.  
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ngày hội lớn nhất của cộng đồng cư dân vùng ven biển. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Trò diễn bủa lưới - trò hèm mang tính chất nghi lễ, nét ngang giữa hai phần “lễ” 

- “hội” vẫn được cộng đồng cư dân các làng ven biển Thừa Thiên Huế tổ chức theo 

đúng truyền thống, vì là hình thức trình diễn nghề, tái diễn lại cuộc sống mưu sinh trên 

biển khơi. Điểm khác biệt là trò diễn hiện nay đã có sự tham gia của phụ nữ, vốn trước 

đây bị cấm đoán không được tham gia vào các hoạt động hội lễ của làng. 

Bên cạnh những trò chơi dân gian như kéo co, đua ghe, đua trải, hiện nay đã 

thêm nhiều trò chơi mới, hiện đại thu hút sự yêu thích của giới trẻ và du khách như 

bóng đá, bóng chuyền bãi biển, các hội thi nấu ăn, hội chợ ẩm thực… 

Các hoạt động văn nghệ cũng được tổ chức quy mô, rầm rộ hơn xưa. Ban tổ 

chức lễ hội các làng thường mời các nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn vào các đêm trước 

khi lễ hội diễn ra như các làng Thai Dương Hạ, Hải Nhuận thường thuê các công ty, 

đơn vị chuyên tổ chức sự kiện về dựng sân khấu, mời ca sĩ như Vân Khánh, Quang 

Linh… về biểu diễn phục vụ dân làng trong ngày hội lớn. Các buổi tiệc cũng được 

thuê người về nấu, bày biện để người dân trong làng có thể vui hưởng ngày hội chung 

của cộng đồng. 

- Kiêng kị 

Tính chất kiêng kị trong lễ thức của lễ hội Cầu ngư các làng ven biển Thừa 

Thiên Huế không còn nghiêm ngặt như trước. Tuy nhiên, riêng với ông chủ tế, hoạt 

động giữ mình chay tịnh vẫn được duy trì, ít nhất là ba ngày trước ngày hội chính. 

Các vị trong ban chánh tế vẫn phải là những người uy tín, được dân làng trọng vọng, 

có gia đình hạnh phúc, đạt chuẩn gia đình văn hóa của thôn, làng. 

Bóng dáng phụ nữ vẫn bị kiêng kị, cấm đoán trên đường rước kiệu vào sân 

đình diễn trò “bủa lưới” bởi đó là những kiêng kị gắn liền với nghề nghiệp, và đối với 

họ, đó là điều không thể thay đổi, không thể xem nhẹ dù là xưa hay nay. 
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Bảng 3.1. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội Cầu ngư  

STT 

QUY 

TRÌNH LỄ 

HỘI CẦU 

NGƯ 

TRUYỀN THỐNG BIẾN ĐỔI  

1 
Thời gian lễ 

hội 

Thường vào mùa xuân, tháng 

Giêng, tháng hai ÂL. Riêng 

Hải Nhuận tổ chức vào mùa thu 

(12-14 tháng 7 ÂL).  

Thời gian không thay đổi 

nhưng rút ngắn hơn, chỉ 

diễn ra từ 1-2 ngày so với 

trước đây.  

2 
Không gian 

lễ hội 

Đình làng, cùng với các miếu 

thờ thần Ngư. 

Không thay đổi, đình làng, 

miếu thờ được tu sửa khang 

trang hơn trước. 

3 
Mục đích lễ 

hội 

Dân làng tri ân thần Thành 

hoàng, ngư Ông và cầu mong 

năm mới mưa thuận, gió hòa, 

cá tôm đầy thuyền. 

Không thay đổi về mục 

đích chính. Tuy nhiên, lễ 

hội Cầu ngư ngày nay 

được tổ chức cũng nhằm 

quảng bá hình ảnh, thu 

hút du khách đến với địa 

phương. 

4 

Quá trình 

chuẩn bị lễ 

hội 

-Ban trị sự phân công cụ thể 

cho các thành viên của làng.  

-Cờ phướn, đèn lọng và nghi 

trượng được trang trí tôn 

nghiêm nơi tổ chức lễ hội. 

- Kinh phí được lấy từ quỹ của 

làng và nếu cần thu thêm từ các 

suất đinh và sự hỗ trợ của chính 

quyền. 

- Có sự tham gia chỉ đạo của 

chính quyền địa phương và 

các Ban ngành. 

-Thành lập các ban, hội 

chuyên trách các mảng khác 

nhau của lễ hội 

-Thuê các dịch vụ, giảm bớt 

các công việc chuẩn bị của 

nhân dân trong làng 

- Trang trí các loại cờ tổ 

quốc, cờ phướn, cờ đại tại 

các điểm diễn ra lễ hội, các 

tuyến đường của thôn làng, 

ngõ xóm 

- Kinh phí có sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương, 

phần lớn là quỹ của dân làng 

làm ăn, sinh sống ở xa.  

5 Các lễ nghi  

Lễ Túc yết: Chánh tế và ban tế 

lễ đọc bài văn tế thỉnh mời các 

vị thần đến chứng lễ  

Giữ nguyên về cơ bản các 

lễ thức như truyền thống, 

nhưng phần “lễ” rút ngắn 
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Lễ Chánh tế: Đây là lễ nghi 

chính để chủ lễ và Ban tế lễ 

kính báo với Thành hoàng, ngư 

Ông những ước vọng của dân 

làng.  

thời gian thực hiện, tăng 

thời gian của phần “hội” để 

thu hút khách du lịch. 

6 
Lễ vật dâng 

cúng 

Phổ biến hoa, trái cây, hương 

đèn, rượu, trầu cau, trà, mâm 

cỗ. Năm nào được mùa thì dân 

làng mổ bò thay heo… 

Giữ nguyên về cơ bản các 

lễ vật truyền thống, nhưng 

bổ sung các lễ vật với 

những mâm cỗ chay, mặn, 

bánh trái được đóng gói, 

trang trí đẹp mắt.  

Heo, bò trước đây dân làng 

nuôi, nay toàn đặt mua. 

7 

Thành 

phần tham 

gia lễ hội/ 

Chủ thể lễ 

hội và 

trang phục 

lễ hội 

- Ban tế lễ: mang đồ tế lễ 

- Ban nhạc: áo dài khăn đóng 

- Các chủ vạn, các cựu chủ vạn, 

chủ xóm, chủ thuyền mặc áo 

dài đen, khăn đóng. 

-Tham gia trò diễn là trung, 

thanh và thiếu niên.  

- Dân làng: tất cả đều trang 

phục gọn, đẹp. 

- Giữ nguyên về cơ bản các 

Ban với trang phục cổ 

truyền là áo dài khăn đóng, 

nhưng biến đổi là có sự 

tham gia của đại diện chính 

quyền và có sử dụng trang 

phục hiện đại. 

- Tham gia trò diễn trước 

đây chỉ có nam giới, nay có 

cả nam và nữ. 

- Trang phục của thành 

phần tham gia hội lễ có sự 

thay đổi, lộn xộn giữa trang 

phục hiện đại – truyền 

thống. 

8 

Trò diễn/ 

Trò chơi 

dân gian 

-Trò diễn đặc sắc nhất là “bủa 

lưới”, đua ghe, đua trải, hội thi 

đan lưới, ngoáy thúng, hò bài 

chòi, kéo co…  

Bên cạnh trò diễn bủa lưới 

và đua ghe truyền thống, có 

thêm nhiều trò chơi mới 

hiện đại như hội thi ẩm 

thực, bóng đá, bóng chuyền 

bãi biển, ca nhạc “hát cho 

nhau nghe”… 

9 
Kiêng kỵ 

(nếu có) 

-Ban tế lễ là những cao niên 

đức độ, gia đình không có tang. 

-Người làng khác và phụ nữ 

không tham gia lễ tế và trò diễn. 

Có giảm nhẹ kiêng kị về sự 

tham gia của phụ nữ trong 

một số hoạt động của lễ hội 

hiện nay. 

3.2.2. Lễ hội Nghênh Ông 
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Cùng với lễ hội Cầu ngư, lễ hội Nghênh Ông là một lễ hội lớn của cộng đồng 

cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Nghi thức và hình thức lễ tế của lễ hội này 

hiện nay về cơ bản không thay đổi. Khi thấy xác Ông lụy, lễ tang cá Ông được cộng 

đồng làng tổ chức theo đúng lệ xưa. Điều này phản ánh tầm quan trọng của tín ngưỡng 

thờ cá Ông và vai trò của nó trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân 

vùng ven biển của Việt Nam nói chung và vùng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng. 

- Thời gian lễ hội 

Ngày tổ chức lễ hội Nghênh Ông tại các làng về cơ bản không thay đổi so với 

trước. Ở làng Thai Dương Hạ là ngày 20/5 âm lịch, làng Hải Nhuận tổ chức vào tháng 

02 âm lịch hàng năm, ở làng An Cư Đông vào ngày 20/5 âm lịch. 

- Không gian lễ hội 

Lễ hội Nghênh Ông vẫn được diễn ra ở miếu Ngư. Tuy nhiên, quá trình khảo 

sát thực tế các làng ven biển ở ba điểm nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng, miếu Ngư 

vốn xưa kia chiếm một khoảng diện tích khá lớn và thường nằm sát biển ở các làng, 

nhưng bây giờ chỉ còn tồn tại là những am miếu nhỏ, ví dụ như tại làng Hải Nhuận, 

mỗi thôn sẽ có một miếu Ngư riêng, và đây cũng là nơi những ngư dân sẽ làm lễ trước 

mỗi lần ra biển nhằm cầu mong sự bình an và đánh bắt được nhiều tôm cá. Không 

gian mộ của các Ngài vốn trước đây được chăm sóc và giữ gìn cẩn thận, nay đã bị vùi 

lấp và phủ mờ dưới lớp cát biển trắng xóa, do quá trình bồi đắp của những đợt sóng 

lớn vào làng. Điều này gây nên những tiếc nuối trong tâm thức các vị cao niên của 

làng khi không giữ được không gian và các bộ hài cốt của Ngài. 

Ở làng Thai Dương Hạ, miếu Ngư của làng hiện nay cũng không còn do ảnh 

hưởng của các đợt bão lũ, chỉ còn lại không gian mộ táng của Ngài khi tấp vào bờ. 

Trong một chuyến khảo sát thực địa để thực hiện đề tài, chúng tôi đã ghé thăm miếu 

Ngư của vạn và được nghe kể tận tường về sự lụy của những cá Ông vào làng. Cách 

khu mộ táng cá Ông của làng tầm 1km là không gian của khu lăng mộ cá Ông và 

miếu Ngư do vạn xây dựng và thờ cúng khói hương. Đây cũng là nơi diễn ra lễ 

Nghênh Ông của làng hiện nay. 

Ở làng An Cư Đông vẫn còn giữ được hai ngôi miếu Ngư nguyên vẹn và được 

trông coi cẩn thận. Một miếu Ngư ở trong khuôn viên làng, xung quanh là các mộ 

táng của các Ông khi lụy vào và được nhân dân chôn cất. Ở hòn đảo nhỏ phía trước 

miếu có thêm một ngôi miếu Ngư nhưng nhỏ hơn, là nơi ngư dân thường ghé đến làm 

lễ mỗi khi ra biển. Điểm khác biệt so với trước đây là mỗi khi tổ chức lễ hội Nghênh 

Ông, miếu thờ cá Ông được treo cờ tổ quốc, phướn và trước miếu cắm các cây nêu 

(bằng tre) trên có dải vải đó, để thờ cúng vị thần biển. 

- Mục đích lễ hội 
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Mục đích lễ hội Nghênh Ông không thay đổi so với xưa, mang ý nghĩa cầu an, 

cầu cho trời yên biển lặng, ngư dân may mắn làm ăn phát đạt, mọi người, mọi nhà an 

khang, thịnh vượng và cũng là thời điểm để bắt đầu một mùa biển mới. Những năm 

gần đây, chính quyền và người dân địa phương có lồng ghép mục đích quảng bá hình 

ảnh lễ hội để thu hút du khách đến với địa phương28. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Cũng như lễ hội Cầu ngư, quá trình chuẩn bị lễ hội Nghênh Ông hiện nay ngoài 

người dân của làng còn có sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương và các 

Sở, Ban, ngành liên quan. Đại diện chính quyền sẽ cùng Ban hội chủ làng bàn bạc, 

phân công các giai đoạn tổ chức lễ hội đến mỗi thành viên của làng. 

Trước ngày hội chính diễn ra, khu vực quanh miếu Ngư, các tuyến đường, ngõ 

xóm đều được dọn dẹp, trang hoàng rực rỡ các loại cờ tổ quốc, phướn, cờ đại… 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

Về lễ nghi, lễ hội Nghênh Ông hiện nay cũng gồm các lễ túc yết, lễ chánh tế 

và phần hội là trò rước giả định, rước Ngài về dự lễ và chứng kiến lòng thành của 

nhân dân như truyền thống. Điểm khác biệt do điều kiện hiện nay, bên cạnh thuyền 

lễ chính, thuyền chở những người đại diện của làng, vạn, các ban, hội, có thêm một 

thuyền chở đoàn múa lân sư rồng cũng tham gia trò rước giả định. 

Phần hội đua trải được tiến hành mang ý nghĩa như truyền thống. Nhưng trước 

đây, các trải đua do các hội tự chuẩn bị và tự lên kế hoạch tập luyện, nay Hội làng sẽ 

cấp kinh phí tập luyện và chuẩn bị sẵn các trải đua cho các đội tham gia, như làng An 

Cư Đông, phía sau đình làng có sẵn 5 trải cho 5 đội đua hàng năm. 

- Lễ vật dâng cúng 

Lễ vật dâng cúng không thay đổi so với trước đây, các món ăn dâng cúng đều 

làm từ thịt gia súc, gia cầm là chính và xôi, rượu và trà, bánh, trái cây… Tuy nhiên, 

nay có thêm bánh mỳ, bánh nếp, bánh ít, bia, rượu mua từ chợ về cùng tham gia các 

lễ vật dâng hiến… 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Ngoài những thành phần phụ trách chính đến từ cộng đồng làng, chủ thể của 

lễ hội như trong lễ hội truyền thống, hiện nay việc tổ chức lễ hội Nghênh Ông có sự 

tham gia chỉ đạo chung của đại diện chính quyền địa phương và các Sở, Ban, Ngành 

liên quan trong trang phục âu phục hiện đại. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Mang tính chất chung của bối cảnh hiện đại, lễ hội Nghênh Ông hiện nay cũng 

 
28 Điều này được thể hiện ở các trang web quảng bá về hoạt động văn hóa, giới thiệu lễ hội của địa phương. 
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thêm nhiều trò chơi để phục vụ nhu cầu của du khách tham quan. Bên cạnh hội đua 

trải truyền thống, còn nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như ca múa nhạc, hội thi ẩm 

thực, hội bài chòi, các trò chơi nhảy bao bố, bóng chuyền bãi biển... 

- Kiêng kỵ trong lễ hội 

Các kiêng kỵ trong lễ hội Nghênh Ông hiện nay về cơ bản không thay đổi so 

với trước đây, vẫn chọn lựa ban lễ tế và kiêng người làng khác, phụ nữ không tham 

gia lễ tế và trò diễn. 

Bảng 3.2. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội Nghênh Ông 

STT 

QUY TRÌNH LỄ 

HỘI NGHÊNH 

ÔNG 

TRUYỀN THỐNG BIẾN ĐỔI HIỆN NAY 

1 Thời gian lễ hội 

Không thống nhất về thời 

gian tổ chức, liên quan đến 

ngày kỵ nhật, tức là ngày cá 

Ông bị lụy ở từng làng. 

Không thay đổi.  

2 Không gian lễ hội 

Miếu Ngư, bãi biển trước 

miếu. 

Vẫn được tổ chức ở miếu 

Ngư và lăng mộ Ngư Ông, 

nhưng miếu thờ và lăng 

mộ bị xuống cấp ở nhiều 

làng so với trước đây. 

3 Mục đích lễ hội 

Dân làng cầu cho trời yên biển 

lặng, ngư dân may mắn làm ăn 

phát đạt. 

Không thay đổi so với 

trước, nhưng nay còn bổ 

sung mục đích quảng bá 

du lịch. 

4 
Quá trình chuẩn 

bị lễ hội 

Ban trị sự phân công cụ thể 

cho các thành viên của làng. 

Cờ phướn, đèn lọng và nghi 

trượng được trang trí tôn 

nghiêm nơi tổ chức lễ hội.  

Kinh phí được lấy từ quỹ của 

làng và nếu cần thu thêm từ 

các suất đinh và sự hỗ trợ 

của chính quyền. 

Dân làng và Ban trị sự vẫn 

như trước đây, nhưng nay 

bổ sung thêm sự chỉ đạo 

chung của chính quyền địa 

phương. 

Khu vực miếu thờ và lăng 

mộ Ông cũng như các 

đường làng đều treo cờ tổ 

quốc, các loại cờ phướn, 

nghi trượng… 

Kinh phí chủ yếu từ nguồn 

đóng góp của con cháu 

trong và ngoài nước cho quỹ 

của làng. 
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5 Các lễ nghi  

Lễ Túc yết: Chánh tế và ban 

tế lễ thực hiện nghi lễ, đọc 

bài văn tế thỉnh mời các vị 

thần đến chứng lễ.  

Lễ Chánh tế: Chủ lễ và Ban 

tế lễ tiến hành dâng hương, 

dâng rượu, dâng trà. Tiếp 

sau đó là tới lễ đọc sớ cầu 

quốc thái dân an, mưa thuận 

gió hòa, nhiều tôm cá… 

Không thay đổi về lễ thức, 

nhưng phần lễ hiện nay 

được chuẩn bị cầu kì hơn 

trong trang trí đoàn lễ rước 

và số lượng đoàn thuyền 

làm lễ rước đông hơn. 

6 Lễ vật dâng cúng 

Thông thường là hoa, trái 

cây, hương đèn, vàng mã, 

các làng sẽ thêm những 

phẩm vật khác, như cá sống, 

cá nướng, cung tên, câu, 

ống, cờ ngũ hành, vàng bạc, 

áo binh… 

Không thay đổi so với 

trước, nhưng hiện nay có 

bổ sung các vật phẩm hiện 

đại, như bia, bánh đóng 

gói, các loại rượu… 

7 

Thành phần tham 

gia lễ hội/ Chủ thể 

lễ hội và trang 

phục lễ hội 

- Ban tế lễ: mang đồ tế. 

- Ban nhạc  

- Các chủ vạn, các cựu chủ 

vạn, chủ xóm, chủ thuyền 

mặc áo dài đen, khăn đóng. 

-Tham gia trò diễn là trung, 

thanh và thiếu niên.  

- Dân làng: tất cả đều trang 

phục gọn, đẹp. 

 Có thêm sự tham gia chỉ 

đạo chung của đại diện 

lãnh đạo chính quyền địa 

phương và các phòng, ban 

và khách tham quan. 

Trang phục ban lễ rước, 

trừ những người chủ lễ, 

còn lại trang phục lộn xộn, 

không thống nhất 

8 
Trò diễn/ Trò chơi 

dân gian 

Hội đua trải trên phá Có thêm các trò chơi hiện 

đại như văn nghệ, ca múa 

nhạc, các hội bài chòi, hội 

thi ẩm thực… 

9 Kiêng kỵ (nếu có) 

- Ban tế lễ là những cao niên 

đức độ, gia đình không có 

tang. 

- Người làng khác và phụ nữ 

không tham gia lễ tế và trò 

diễn. 

Không thay đổi so với 

trước đây. 
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3.2.3. Lễ hội Cầu an 

Lễ hội Cầu an là một trong những hoạt động tế lễ truyền thống rất quan trọng 

của cư dân các làng ven biển Thừa Thiên Huế. Trải qua thời gian, hiện nay lễ hội này 

có những biến đổi ít nhiều so với trước đây. 

- Thời gian lễ hội 

Vẫn được người dân duy trì tổ chức vào thời điểm mùa xuân, khởi phát cho 

năm mới bình an như truyền thống. Cụ thể, lễ hội Cầu an ở làng Thai Dương Hạ được 

tiến hành vào ngày 12/02 ÂL; làng Hải Nhuận có 4 thôn, mỗi thôn lại tổ chức theo 

thời gian khác nhau (thôn Hải Thành (xóm Ao) thường tổ chức lễ vào ngày 14/01 

ÂL; thôn Hải Phú, thôn Hải Nhuận (xóm B) tổ chức cúng vào dịp rằm 15/02 ÂL; thôn 

Hải Đông sẽ tổ chức cúng thường vào 22/02 ÂL); làng An Cư Đông từ sau rằm đến 

trước 20/02 ÂL. Vấn đề chọn ngày tiến hành lễ hội được Ban Hội chủ cân nhắc và 

chọn ngày tốt, thường ngày được chọn tùy thuộc vào tuổi của vị Hội chủ làng nhiệm 

kì đó vì Hội chủ chính là người đứng ra chủ tế của buổi lễ29. 

- Không gian lễ hội 

Không gian tổ chức lễ hội vẫn như trước đây là ở đình làng hoặc ở bãi biển 

trước làng, như ở làng An Cư Đông tổ chức tại đình làng, làng Hải Nhuận, làng Thai 

Dương Hạ tổ chức tại bãi biển trước làng. Tuy nhiên, hiện nay không gian đó được 

chỉnh trang đẹp hơn trước với cờ, phướn, băng rôn, có những năm các làng làm lễ lớn 

sẽ cho dựng rạp. 

- Mục đích lễ hội 

Không thay đổi so với truyền thống, là dịp tế lễ Cầu an, cầu mùa đánh bắt tôm 

cá đầy thuyền, nhà nhà người an vật thịnh. Tuy nhiên, tùy quy mô tổ chức ngày lễ mà 

có thể mang mục đích quảng bá hoạt động du lịch của địa phương, như ở làng An Cư 

Đông, lễ hội Cầu an vẫn được tổ chức với quy mô khá lớn và được giới thiệu quảng 

bá trên các trang web điện tử của địa phương. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Lễ hội Cầu an mang tính chất nghi lễ nhiều hơn so với phần hội hè, hiện nay 

ngoài sự tham gia của người dân, Ban hội còn có sự chỉ đạo của chính quyền, các 

phòng ban địa phương. Trong quá trình chuẩn bị lễ hội, so với trước đây, từ đình, 

miếu đến đường làng đều được vệ sinh, trang hoàng sáng rực với ánh đèn điện, các 

rạp được dựng sẵn với các mâm lễ vật dâng cúng đủ màu sắc. 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

 
29 Ví dụ, hội chủ làng An Cư Đông nhiệm kì 2020-2023 là ông Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm Tân Tỵ 1941) 

nên lễ hội Cầu an năm 2021 được làng An Cư Đông tổ chức trong hai ngày là 19-20/2 ÂL (ngày Sửu, thuộc 

tam hợp là Tỵ - Dậu – Sửu với tuổi của Hội chủ). 
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Quy trình của lễ hội Cầu an vẫn giữa nguyên hai phần là phần lễ nghênh, lễ tế 

và nghi thức rước “long châu” sau đó thả ra biển như tống tiễn những điều xui rủi 

như trong lễ hội truyền thống. 

- Lễ vật dâng cúng 

Lễ vật dâng cúng không thay đổi nhiều, gồm xôi, thịt, bánh trái, hoa quả. Lễ 

vật trong buổi cúng Nghênh gồm 2 con heo (1 con sống và 1 con chết), 3 con gà, trái 

cây, hoa, đèn… Những chú heo dâng cúng này trước đây được dân làng chọn nuôi và 

cho ăn thức ăn sạch trong suốt cả năm, nay thì làng giản tiện bằng cách mua sẵn và 

nhiều vật phẩm từ thời buổi công nghiệp hiện đại như bánh kẹo, rượu, bia… 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Chủ thể của lễ hội Cầu an vẫn là nhân dân của làng, theo những luật lệ xưa cũ 

ghi lại mà tiến hành nghi thức, phục trang phù hợp với từng vị trí như trước đây, 

nhưng hiện nay có sự tham gia của du khách và dân các làng khác trong vùng. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Bên cạnh trò rước “long châu”, thả đèn hoa đăng như trước, ngày nay, lễ hội 

Cầu an cũng được làng tổ chức thêm các hoạt động vui chơi như văn nghệ, ca múa 

nhạc trong đêm diễn ra lễ chính. 

Bảng 3.3. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội Cầu an  

STT 

QUY TRÌNH 

LỄ HỘI CẦU 

AN 

TRUYỀN THỐNG BIẾN ĐỔI HIỆN NAY 

1 
Thời gian lễ 

hội 

Thường được tổ chức vào mùa 

xuân (tháng giêng, hai ÂL) 

Không thay đổi 

2 
Không gian lễ 

hội 

Đình làng, các đền miếu trong 

làng 

Không thay đổi, nhưng 

khác so với trước là không 

gian tổ chức lễ hội có trang 

trí phông, màn, cờ, thậm 

chí dựng rạp. 

3 Mục đích lễ hội 

Lễ hội cầu an là kì đại tế của 

làng, mang ý nghĩa chung là cầu 

mong vụ mùa bội thu, năm mới 

bình an. 

Mục đích chính không 

thay đổi. Hiện nay còn 

thêm mục đích để phát 

triển hoạt động du lịch của 

địa phương 

4 
Quá trình 

chuẩn bị lễ hội 

Ban trị sự phân công cụ thể cho 

các thành viên của làng. Cờ 

phướn, đèn lọng và nghi trượng 

Về cơ bản không thay đổi 

nhiều so với trước đây, 

nhưng hiện nay có thêm sự 

chỉ đạo của chính quyền 
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được trang trí tôn nghiêm nơi tổ 

chức lễ hội.  

Kinh phí được lấy từ quỹ của 

làng. 

địa phương và các phòng, 

ban chính quyền phụ trách 

văn hóa. 

Kinh phí từ quỹ của con 

cháu của làng đang sinh 

sống trong và ngoài nước 

đóng góp là chính. 

5 Các lễ nghi  

Quy trình gồm lễ túc yết, lễ 

nghênh và lễ tế. 

Lễ Túc yết hay còn gọi là lễ cáo 

để thông báo cho các vị thần 

linh biết lễ hội.  

Lễ Nghênh: cung nghênh các 

vị thần, vong về dự lễ.  

Lễ tế: Chủ lễ và Ban tế lễ đọc 

sớ tri ân thần Thành hoàng, các 

vị tiền hiền, các vị thần gắn liền 

với biển và tỏ lòng tiếc thương 

các vong hồn. Bày tỏ ước vọng 

của dân làng. 

Về cơ bản phần lễ nghi 

không thay đổi nhiều so 

với trước đây. 

Phần hội được tổ chức 

thêm các hoạt động văn 

nghệ, ca múa nhạc. 

6 
Lễ vật dâng 

cúng 

Nếu làm ăn khấm khá, làng mổ 

2 - 4 con heo, gà, bánh, trái, 

hoa, đèn, nếu khó khăn phải có 

1 con heo sống bày trước bàn 

thờ và xôi, thịt, bánh, trái. Ở 

bàn “Cô bác” có mâm khoai, 

sắn, đậu, rau luộc… 

Cơ bản không thay đổi, 

nhưng hiện nay thay vì dân 

tự lo nguồn thực phẩm 

dâng cúng, nay làng đặt 

mua và bổ sung thêm các 

lễ vật từ món ăn uống công 

nghiệp. 

7 

Thành phần 

tham gia lễ hội/ 

Chủ thể lễ hội 

và trang phục 

lễ hội 

- Ban tế lễ: mang đồ tế. 

- Ban nhạc  

- Các chủ vạn, các cựu chủ vạn, 

chủ xóm, chủ thuyền mặc áo dài 

đen, khăn đóng. 

-Tham gia trò diễn là trung, 

thanh và thiếu niên.  

- Dân làng: tất cả đều trang 

phục gọn, đẹp. 

Không thay đổi so với 

trước, nhưng hiện nay có 

bổ sung thêm du khách, 

dân ngoài làng nên trang 

phục có sự pha tạp. 

8 
Trò diễn/ Trò 

chơi dân gian 

Thả “long châu”, thuyền giấy 

và thả đèn hoa đăng ra biển… 

Thả thuyền giấy và hoa 

đăng như trước đây, 
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nhưng nay còn thêm các 

hoạt động văn nghệ, ca 

múa nhạc vui chơi 

9 
Kiêng kỵ trong 

lễ hội 

Kiêng phụ nữ tham gia vào các 

hoạt động tế lễ. 

Không thay đổi. 

 

3.2.4. Lễ hội thờ Nữ thần 

Lễ hội thờ Nữ thần của cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế là hoạt động 

văn hóa đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng làng. Các Nữ 

thần là những vị thần gắn liền với biển nên hệ thống những lễ hội được cộng đồng 

gìn giữ và thực hành trước mỗi cuộc hành trình bám biển. 

- Thời gian lễ hội 

Nhân dân làng Hải Nhuận tổ chức lễ tế bà Hỏa vào rằm 15/7 ÂL, dân làng An Cư 

Đông vẫn kết hợp lễ tế bà Thủy vào dịp rằm tháng 02 âm lịch. Riêng làng Thai Dương Hạ 

nay lễ hội được tổ chức ở làng Thai Dương, nay là thị trấn Thuận An với lễ hội vía bà Thai 

Dương Phu nhân ngày chánh lễ là 23 tháng Chạp ÂL30. 

- Không gian lễ hội 

Không gian miếu bà vẫn là không gian chính. Điểm khác so với trước đây 

là vào ngày lễ, không gian miếu thờ được trang hoàng cờ tổ quốc bên cạnh các cờ 

xí, lọng, nghi trượng rất uy nghiêm. 

- Mục đích của lễ hội 

Mục đích lễ hội không thay đổi, dù có sự thu hẹp về quy mô tổ chức, đây vẫn 

là dịp sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng, được tổ chức nhằm cầu mong sự che chở, 

bảo vệ của các vị Nữ thần, các vị thần gắn liền với biển cho ngư dân bình an, tôm cá 

đầy thuyền mỗi lần ra khơi, có khác so với trước là bổ sung thêm mục đích kích cầu 

du lịch địa phương. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Quá trình chuẩn bị cho lễ hội về cơ bản vẫn như trước đây, tuy nhiên hiện 

nay dân làng chú ý nhiều đến việc quét dọn, vệ sinh khu vực miếu thờ, trang trí 

cờ, hoa... 

Về ngân sách tế lễ, như trước đây chủ yếu từ nguồn quỹ dành cho hoạt động 

hội hè đình đám của làng, nhưng nay có khác là sự bổ sung kinh phí từ nguồn con 

cháu đi làm ăn xa đóng góp. 

 
30 Lễ hội vía bà Thai Dương Phu nhân vẫn được nhân dân thôn Thai Dương (còn gọi là làng Thuận An) tiến 

hành theo đúng lệ xưa khi còn chung một gốc với làng trên là làng Thai Dương Hạ, diễn ra từ 20 - 23 tháng 

Chạp âm lịch. Đây cũng được xem là một hoạt động nhằm quảng bá du lịch của địa phương nơi đây. 
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- Các lễ nghi trong lễ hội 

Lễ hội cũng diễn ra với đầy đủ những lễ chính là lễ mộc dục, lễ tế gia quan, lễ 

rước và lễ tế. Tuy nhiên ngày nay, quy mô lễ hội thu nhỏ lại trong phạm vi của làng. 

Các lễ được tổ chức đầy đủ nhưng rút ngắn thời gian và phần nghi thức lên đồng trong 

lễ tế ở miếu bà Dàng hiện nay không còn nữa. 

Nghi thức tắm tượng trong lễ mộc dục trước chỉ được giao cho những thiếu 

nữ vừa tròn 18 tuổi trở lên, chưa lập gia đình, nhưng nay có giản  lược, chỉ cần 

những phụ nữ có căn duyên, có đời sống trong sạch, không phạm điều cấm kị của 

làng. 

Lễ rước trước đây cũng do các thiếu nữ phụ trách gánh kiệu, nhưng nay sẽ do 

những thanh niên trong làng, có thể là nam hoặc nữ đảm trách. 

- Lễ vật dâng hiến 

Mâm lễ vật dâng cúng do các làng, vạn chuẩn bị và dâng lên vào ngày vía Bà. 

Phẩm vật cũng gồm các loại bánh, trái cây, hoa tươi, xôi, chè, không cúng đồ mặn 

như trước đây; nhưng có khác so với trước là lễ vật không bắt buộc do dân làng tự 

làm mà có thể mua sẵn. 

- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Lễ tế ở miếu bà Dàng vẫn do cộng đồng làng là chủ thể đứng ra tổ chức hàng 

năm như trước. Thành phần tham gia, trang phục lễ hội về cơ bản không thay đổi 

nhiều. Một điểm khác biệt là trong nghi thức lễ mộc dục, lễ tế gia quan trước đây chỉ 

những thiếu nữ, nay không bắt buộc, có thể là phụ nữ, nhưng là những người có đức, 

được dân làng trọng vọng, gia đình êm ấm, hạnh phúc. 

Trang phục tham gia của các chủ lễ không thay đổi, nhưng thành phần dân 

làng, khách tham gia thì lộn xộn trang phục hiện đại, truyền thống. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Hệ thống trò diễn trong lễ hội mang đậm dấu ấn tín ngưỡng thờ Mẫu như đám 

rước kiệu bà được tiến hành như trước đây, nhưng nay có khác là nghi thức lên đồng 

không được diễn ra và các hoạt động giao lưu văn nghệ là điểm mới trong lễ hội này 

so với trước đây. 

- Kiêng kỵ 

Những nghi thức chính trong lễ hội như lễ mộc dục, lễ tế gia quan chỉ được 

giao cho thiếu nữ đảm trách, nhưng nay kiêng kỵ đó giảm nhẹ, có thể do các phụ nữ 

trong làng đảm trách. 
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Bảng 3.4. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội thờ Nữ thần  

STT 

QUY TRÌNH  

LỄ HỘI THỜ 

NỮ THẦN 

TRUYỀN THỐNG BIẾN ĐỔI HIỆN NAY 

1 Thời gian lễ hội 

Không thống nhất về thời 

gian ở các làng, tùy vào 

ngày vía của Thần mà dân 

làng khai mở lễ. 

Không thay đổi so với 

trước đây. 

2 
Không gian lễ 

hội 

Miếu thờ Thai Dương 

Phu nhân, miếu bà Hỏa, 

bà Thủy 

Không thay đổi, nhưng nay 

không gian được trang trí 

cờ, phông màn, băng rôn… 

3 Mục đích lễ hội 

Cầu mong sự che chở của 

các vị thần gắn liền với 

biển, Nữ thần hiển linh 

che chở cho ngư dân bình 

an, tôm cá đầy thuyền. 

Không thay đổi 

4 
Quá trình chuẩn 

bị lễ hội 

Ban trị sự phân công cụ thể 

cho các thành viên của 

làng. Cờ phướn, đèn lọng 

và nghi trượng được trang 

trí tôn nghiêm nơi tổ chức 

lễ hội. Kinh phí được lấy 

từ quỹ của làng và nếu cần 

thu thêm từ các suất đinh 

và sự hỗ trợ của chính 

quyền. 

So với trước không thay 

đổi nhiều, chỉ khác trước là 

quá trình chuẩn bị có sự chỉ 

đạo của chính quyền địa 

phương và trang trí phông, 

màn, cờ loa, điện, băng 

rôn... 

 Kinh phí so với trước có 

sự đóng góp của con cháu 

trong làng đi làm ăn xa. 

5 Các lễ nghi  

Lễ mộc dục (lễ tắm 

tượng/ thần vị): Ban tế lễ 

phải làm lễ cáo thần để 

trình báo ngày lễ và tấm 

lòng tri ân của dân làng.  

Lễ tế gia quan (thay áo 

mũ cho tượng thờ/ thần 

vị). 

Lễ rước kiệu  

Lễ tế khai hội và tế giã 

đám.  

Về cơ bản, lễ nghi của lễ 

hội không thay đổi. 

Nhưng nay khác trước là 

nghi thức rước kiệu trước 

do phụ nữ nay có thể do 

thanh niên hoặc phụ nữ 

đảm trách; trong nghi thức 

tắm tượng trước đây do 

thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi 

trở lên, chưa lập gia đình, 
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nhưng nay có giản lược, 

chỉ cần những phụ nữ 

không phạm điều cấm kị 

của làng. 

6 
Lễ vật dâng 

cúng 

Thường mâm cỗ là mâm 

chay, gồm xôi, chè, trái 

cây, bánh, hương, hoa, 

vải áo giấy… vào các 

năm có lễ lớn sẽ thêm lễ 

mặn là một con bò. 

Mâm cỗ chay, không cúng 

mặn như trước, nhưng nay 

có khác là lễ vật không bắt 

buộc do dân làng tự chế 

biến mà có thể mua sẵn và 

không có lễ lớn cúng bò 

như trước. 

7 

Thành phần 

tham gia lễ hội/ 

Chủ thể lễ hội 

và trang phục lễ 

hội 

Cơ bản giống như các lễ 

hội Cầu ngư, Cầu an, 

Nghênh Ông, nhưng có 

thêm sự tham gia của các 

thiếu nữ ở lễ mộc dục, lễ 

tế gia quan, đoàn rước và 

đều trong trang phục áo 

dài trắng, trang điểm nhẹ 

nhàng… 

Thành phần tham gia lễ 

hội về cơ bản như trước 

đây, như nay có khác là bổ 

sung thêm khách tham 

quan và dân ở các làng 

khác trong vùng.  

8 
Trò diễn/ Trò 

chơi dân gian 

Lên đồng và đám rước 

vừa là nghi lễ, nhưng 

cũng là những diễn xuất 

cộng cảm của cả cộng 

đồng. 

Trò diễn trong lễ hội này 

về cơ bản vẫn như trước là 

đám rước, nhưng nay đã 

bỏ tục lên đồng, bổ sung 

các hình thức tổ chức văn 

nghệ. 

9 Kiêng kỵ  

- Giống như lễ hội Cầu 

ngư, Cầu an, ban chánh lễ 

phải chay tịnh bản thân. 

Các cô gái tham gia vào lễ 

tế, lễ rước phải là trinh 

nữ. 

Nới lỏng hơn về kiêng kỵ, 

nay phụ nữ có thể tham gia 

các nghi lễ mộc dục, tế gia 

quan, không bắt buộc 

thiếu nữ chưa lập gia đình 

như trước. 

3.2.5. Lễ hội thờ Cô hồn 

Lễ hội thờ Cô hồn trải qua thời gian vẫn được các cộng đồng cư dân vùng ven 

biển Thừa Thiên Huế duy trì và tổ chức, nhưng nay có biến đổi ít nhiều về quy mô 

do có điều kiện kinh tế của người dân đầy đủ hơn trước. 

- Thời gian lễ hội 

Thời gian lễ hội này không thay đổi so với trước, lễ được tiến hành chủ yếu 
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dịp tháng 7 ÂL như làng Thai Dương Hạ là ngày 16/7 ÂL, các làng Hải Nhuận, An 

Cư Đông là ngày 15/7 ÂL. 

- Không gian lễ hội 

Không gian lễ hội được tổ chức như trước đây; ở cấp độ gia đình, lễ được tổ chức 

ở từng nhà, ở cấp độ cộng đồng, lễ hội được tổ chức tại miếu Âm linh của làng. Tuy nhiên 

hiện nay, miếu thờ Cô hồn được treo cờ tổ quốc, phướn… làm cho cảnh quan miếu khang 

trang hơn. 

- Mục đích lễ hội 

Không thay đổi so với trước, là lễ tế cúng các vong hồn vô chủ, bất hạnh, khấn 

nguyện các đấng quỷ thần, âm hồn tề tựu đông đủ về tại nghĩa tự để con dân trong 

làng cung kính dâng mâm cỗ, phù hộ cho bà con khoẻ mạnh, làm ăn thuận lợi. 

- Quá trình chuẩn bị lễ hội 

Không thay đổi so với trước. Quá trình dựng rạp, thiết chế các ban thờ để 

chuẩn bị cho lễ chánh tế được giao cho những đàn ông trong làng phụ trách. Tuy 

nhiên, ngày nay cùng những lễ hội truyền thống khác, như lễ hội Cầu ngư, lễ hội 

Nghênh Ông, Cầu an, lễ hội thờ Cô hồn có sự tham gia của đại diện chính quyền địa 

phương. Ngân quỹ thực hiện lễ hội này cũng có sự hỗ trợ một phần từ phía chính 

quyền địa phương và con cháu làm ăn xa. Đặc biệt, ở Thai Dương Hạ, miếu Âm linh 

của làng đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh nên chính quyền càng quan tâm 

hỗ trợ kinh phí để tổ chức lễ hội. 

- Các lễ nghi trong lễ hội 

Các nghi lễ trong lễ hội Cô hồn về cơ bản không thay đổi so với trước. Trình tự 

tế lễ cũng theo các bước: túc yết, chánh tế với đầy đủ chiêng trống, nhạc ngũ âm, đọc 

văn tế giống như một lễ tế thần. Trong việc thực hiện tế lễ, cả lễ túc yết lẫn lễ chánh tế 

đều thực hiện theo các bước sơ hiến, á hiến, và chung hiến, đều theo các bước quy định 

''tam tuần, bát bái'', có đội đại chinh cổ, đội tiểu cổ, có ban nhạc ngũ âm. 

Tuy nhiên, hiện nay do điều kiện kinh tế của người dân được nâng cao và có sự 

hỗ trợ kinh phí từ chính quyền và con cháu của làng đi làm ăn xa nên lễ đăng đàn chẩn 

tế và nghi thức phóng sinh được tổ chức quy mô lớn hơn nhiều so với trước. Các vật 

phóng sanh đa dạng hơn, gồm các loài chim (chim sẻ, chim bồ câu), các loài cá, ốc… 

- Lễ vật dâng cúng 

Lễ vật dâng cúng trong lễ hội thờ Cô hồn về cơ bản vẫn giữ như trước, gồm 

nhiều nghi lễ, lễ vật dâng cúng rất đa dạng, gồm trái cây, hoa tươi, hương, đèn, chè, 

cháo, gạo muối, khoai sắn, đậu luộc, hột nổ, áo binh, giấy ngũ sắc, cau trầu rượu… 

Ngày nay, người dân còn chuẩn bị thêm cơm nắm, cơm cuộn, các loại bánh, kẹo được 

đóng gói đủ màu sắc. 
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- Thành phần tham gia/ Chủ thể lễ hội và trang phục lễ hội 

Thành phần tham gia lễ hội về cơ bản không thay đổi so với trước đây. Các 

thành viên của làng tham gia buổi lễ đều có mặt đông đủ, thành kính trang nghiêm, 

và họ thường mang những trang phục màu đen, xám, trắng để tỏ rõ sự thương cảm 

của buổi lễ. Tuy nhiên, hiện nay có thể các khách du lịch, người dân ở làng khác trong 

vùng cũng đến dự. 

- Trò diễn/ Trò chơi dân gian 

Hoạt động phóng sinh và thả hoa đăng cuối buổi lễ là dấu gạch nối giữa phần 

lễ - hội. Sau nghi thức tế lễ, làng mở tiệc lớn để con dân cả làng cùng vui. 

- Kiêng kị 

Những kiêng kỵ liên quan đến lễ hội thờ Cô hồn về cơ bản không thay đổi; 

vẫn như trước là trang phục đơn sắc hoặc tối màu, đi nhẹ nói khẽ, không la hét, cười 

đùa trong thời gian diễn ra tế lễ. 

Bảng 3.5. Đối sánh giữa truyền thống và biến đổi của lễ hội thờ cô hồn 

STT 

QUY TRÌNH 

LỄ HỘI THỜ 

CÔ HỒN 

TRUYỀN THỐNG BIẾN ĐỔI HIỆN NAY 

1 Thời gian lễ hội 
Thường tổ chức vào rằm 

tháng 7 ÂL. 

Không thay đổi. 

2 
Không gian lễ 

hội 

Thường diễn ra tại miếu Âm 

linh của làng. 

Không thay đổi địa điểm, chỉ 

khác là không gian lễ hội có 

trang trí cờ tổ quốc, phướn… 

3 Mục đích lễ hội 

Cầu mong các vong hồn vô 

chủ, bất hạnh và các đấng 

thần linh, âm hồn phù hộ cho 

dân làng khoẻ mạnh, làm ăn 

thuận lợi. 

Không thay đổi. 

4 
Quá trình chuẩn 

bị lễ hội 

Ban trị sự phân công cụ thể 

cho các thành viên của làng. 

Cờ phướn, đèn lọng và nghi 

trượng được trang trí tôn 

nghiêm nơi tổ chức lễ hội.  

Kinh phí được lấy từ quỹ của 

làng và nếu cần thu thêm từ 

các suất đinh và sự hỗ trợ của 

chính quyền. 

Không thay đổi. 

Có sự tham gia của đại diện 

chính quyền địa phương và 

có sự hỗ trợ một phần 

nguồn kinh phí tổ chức của 

chính quyền và con cháu đi 

làm ăn xa. 
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5 Các lễ nghi  

Lễ Túc yết: Chánh tế và ban 

tế lễ đọc bài văn tế thỉnh mời 

các Cô hồn, Cô bác, các vong 

hồn về chứng lễ 

 Lễ Chánh tế: Chủ lễ và Ban 

tế lễ kính báo với các vong 

hồn những ước vọng của dân 

làng. 

Lễ đăng đàn cầu siêu và 

nghi thức phóng sinh 

Không thay đổi. 

Làng có mở tiệc lớn và lễ 

đăng đàn chẩn tế và nghi 

thức phóng sinh được tổ 

chức quy mô lớn hơn nhiều 

so với trước. 

6 
Lễ vật dâng 

cúng 

Chè, cháo, gạo muối, trái 

cây, hoa, khoai sắn, đậu luộc, 

hương, nhang trầm, hột nổ, 

áo binh, giấy ngũ sắc, cau 

trầu rượu, một thùng nước 

chè và một đống lửa cạnh 

bàn thờ. 

Cơ bản không thay đổi, 

nhưng nay thêm lễ vật 

mang tính hiện đại, như 

cơm cuộn, bánh kẹo nhiều 

màu sắc được đóng bao bì 

sẵn… 

7 

Thành phần 

tham gia lễ hội/ 

Chủ thể lễ hội và 

trang phục lễ 

hội 

Cơ bản giống như các lễ hội 

Cầu ngư, Cầu an, Nghênh 

Ông, nhưng ở tế lễ này, các 

vị sư làm chủ lễ tế vong hồn 

và nghi lễ phóng sinh. 

Không thay đổi, nhưng nay 

có thể có du khách và người 

dân ở các làng khác trong 

vùng tới tham dự. 

8 
Trò diễn/ Trò 

chơi dân gian 

Phóng sinh và thả thuyền 

giấy, hoa đăng như là gạch 

nối giữa phần lễ và phần hội. 

Về cơ bản không thay đổi, 

nhưng lễ đăng đàn chẩn tế 

và nghi thức phóng sinh 

được tổ chức quy mô lớn 

hơn nhiều so với trước. 

9 
Kiêng kỵ (nếu 

có) 

Những người tham gia tế lễ 

không được mang trang phục 

lòe loẹt, cử chỉ đi đứng, nói 

năng nhỏ nhẹ, nếu không các 

vong sẽ quở trách. 

Không thay đổi. 

Tóm lại, mặc dù do nhiều nguyên nhân (sẽ đề cập đến ở Mục 3.4) nên lễ hội của 

cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế đã có sự biến đổi ít nhiều, nhưng nhìn 

chung mục đích, lễ nghi, lễ vật, trò diễn được giữ gìn, ít biến đổi so với truyền thống. 

Điểm biến đổi nhiều nhất là môi trường lễ hội được chuẩn bị khang trang hơn, thời gian 

lễ hội được rút gọn, lễ vật có sự xuất hiện các vật phẩm công nghiệp hiện đại, thành 

phần tham gia lễ hội có bổ sung khách du lịch và người dân các làng khác trong vùng, 
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sự xuất hiện các trò chơi mới và liên hoan văn nghệ, quỹ chi phí cho lễ hội nhiều hơn 

vì có sự hỗ trợ từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, trang phục các thành phần tham gia 

hội cũng có sự lộn xộn giữa trang phục hiện đại/ truyền thống… 

3.3. SỰ HÌNH THÀNH MỘT SỐ LỄ HỘI MỚI 

Một cộng đồng cho dù chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau như biến 

động lịch sử, đồng hóa, giao lưu, giao thoa hay tiếp biến văn hóa… thì đời sống văn 

hóa tinh thần thể hiện qua sinh hoạt lễ hội cũng vẫn là tấm gương phản chiếu khá 

trung thực loại hình kinh tế cơ bản của họ. Nói một cách khác, với một cộng đồng, 

loại hình sinh hoạt kinh tế của họ như thế nào thì tín ngưỡng, lễ hội như một thuộc 

tính song hành sẽ như thế ấy [28, tr. 91 -105]. 

Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay, có 

những lễ hội biến mất do không còn phù hợp với thực tế xã hội lẫn nhu cầu cộng 

đồng, có những lễ hội chuyển mình thay đổi theo hướng thích nghi để tồn tại, cũng 

có những lễ hội mới xuất hiện trên nền tảng nhu cầu lẫn thực tế nảy sinh của cộng 

đồng và bối cảnh xã hội. Sự hình thành và phát triển một số lễ hội mới đã thu hút 

được sự quan tâm của công chúng và khẳng định được vị thế của mình trong đời sống 

cộng đồng. 

3.3.1. Lễ hội “Lăng Cô - huyền thoại biển” 

Nằm cách thành phố Huế khoảng 60km về phía nam, Lăng Cô (thị trấn Lăng 

Cô, huyện Phú Lộc) là một trong những vịnh biển có điều kiện tự nhiên và phong 

cảnh đẹp nhất Việt Nam, nơi mà vua chúa trước đây ví như “chốn bồng lai tiên cảnh” 

của dải đất duyên hải miền Trung. Với diện tích 42km2, bãi biển dài hơn 10km, cát 

trắng mịn, nước trong xanh, vịnh Lăng Cô hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để 

phát triển nhiều loại hình du lịch như: nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái vùng đầm 

phá, thể thao biển... Bãi biển Lăng Cô là một danh lam thắng cảnh của tỉnh Thừa 

Thiên Huế, từ lâu đã nổi tiếng là bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh 

vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. 

Lăng Cô được định hướng phát triển gắn kết lâu dài với cảng nước sâu, khu 

công nghiệp và thương mại quốc tế Chân Mây, đô thị Chân Mây, bảo đảm phát triển 

bền vững và toàn diện một đô thị lớn để nghỉ ngơi, sinh sống và làm việc. Với bãi 

tắm dài ngút tầm mắt, biển Lăng Cô đang là điểm dừng chân của du khách trong và 

ngoài nước. Từ năm 2005, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo dựng thương hiệu “Lăng Cô 

- Huyền thoại biển” với những lễ hội và các hoạt động văn hóa thu hút du khách. 

Lễ hội “Lăng Cô - Huyền thoại biển” được xem là dịp để đánh thức tiềm năng 

của vùng biển Lăng Cô - Hải Vân, một thắng cảnh biển nổi tiếng bậc nhất đất nước 

Việt Nam. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên trong hai ngày 20 và 21/8/2005, bao gồm 
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các hoạt động văn hóa như biểu diễn thời trang biển, nghệ thuật sắp đặt, triển lãm 

nghệ thuật nhiếp ảnh về biển, điêu khắc cát; biểu diễn và thi đấu các môn thể thao 

biển như: thuyền kayak, đua trải, bóng đá, bóng chuyền bãi biển... và nhiều chương 

trình ca nhạc, vũ hội trên bãi biển. 

Chiều 7/6/2006, trong khuôn khổ Festival Huế 2006, Lễ hội Lăng Cô - Huyền 

thoại biển lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Lăng Cô (huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong khuôn khổ hoạt động của lễ hội, người dân và du khách 

thưởng thức và tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật quần chúng như dù lượn, 

lướt ván, bóng chuyền bãi biển, đua thuyền, bóng đá, kéo co, đua xe đạp bãi biển, cuộc 

thi Vua bia... 

Ngày 6/6/2009, Lăng Cô đã được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới 

(Worldbays Club) trao danh hiệu vịnh đẹp thế giới31. Lễ công bố và đón nhận danh 

hiệu "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới" đã được tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức 

chiều 6/6/2009 tại thị trấn Lăng Cô. Tối cùng ngày, lễ hội Lăng Cô - Huyền thoại 

biển chính thức khai mạc. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động vui chơi, 

giải trí cùng các hoạt động thể thao quần chúng và dân gian như đua thuyền của cư 

dân các làng xung quanh như An Cư Đông, An Cư Tây đến tham gia, các trò chơi lắc 

thúng, kéo co, chọi gà, các hoạt động biễu diễn ca múa, nhạc; trưng bày triển lãm 

hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, ảnh nghệ thuật về Lăng Cô xưa và nay... đã 

diễn ra sôi động và thu hút khá lớn một lương khách du lịch trong và ngoài nước đến 

tham quan du lịch. 

Lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” năm 2014 với chủ đề “Lăng Cô - Khúc 

tình ca phố biển”, được tổ chức nhằm hưởng ứng Festival Huế 2014, đồng thời kỷ 

niệm 5 năm vịnh Lăng Cô được Câu lạc bộ Vịnh biển thế giới (Worldbays Club) bầu 

chọn và vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới vào năm 2009 cũng 

đem lại nhiều hiệu ứng tích cực cho kinh tế du lịch của địa phương. Lễ hội tiếp tục 

được diễn ra đều đặn những năm về sau như những sự kiện thường niên để kích cầu 

và quảng bá văn hóa, phát triển kinh tế bền vững của cộng đồng. 

Theo định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 đến 2025, Lăng Cô nằm 

trong nhóm tài nguyên đặc biệt quan trọng, có giá trị cao đóng vai trò quyết định đối 

với sự phát triển của du lịch Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Lăng Cô còn là một phần của 

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 

2025 trở thành trung tâm giao thương quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung, và là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quốc gia và quốc tế. Với những tiềm năng 

 
31 Đây là vịnh biển thứ ba của Việt Nam, cùng với Nha Trang và Hạ Long, nằm vào danh sách 30 vịnh biển 

đẹp nhất thế giới. 
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phát triển đó, Lăng Cô nói riêng cũng như Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nói 

chung đang trên bước đường hình thành nên một đô thị cảng, một trong những trung 

tâm giao thương quốc tế lớn và hiện đại, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm cỡ 

quốc gia, quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới”32 là dịp tôn vinh các giá trị kinh tế, văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái của vịnh Lăng Cô; đồng thời khẳng 

định vị thế và tiềm lực phát triển của vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; hướng đến 

mục tiêu xây dựng thương hiệu khu du lịch Lăng Cô mang tầm quốc gia và quốc tế, 

thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

3.3.2. Lễ hội “Phong Hải biển nhớ” 

“Phong Hải biển nhớ” - tên gọi một lễ hội vừa mang sắc màu của một lễ hội 

truyền thống là lễ hội Cầu ngư của cư dân làng ven biển Hải Nhuận, xã Phong Hải, 

vừa mang những sắc màu hiện đại của một festival thu hút khách du lịch đến với địa 

phương. Lễ hội được hình thành và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011, kết hợp với 

các kì festival của Huế. Thông qua những sắc màu trẻ trung của ngày hội, Phong Hải 

đã trở thành một điểm đến được nhiều người biết đến và yêu thích. 

Lễ hội Phong Hải biển nhớ được tổ chức vào khoảng tháng 8 - 9 dương lịch 

(thường trùng thời điểm tháng 7 âm lịch, là thời điểm tổ chức lễ hội Cầu ngư của cư 

dân làng Hải Nhuận). Đây là lễ hội do chính quyền địa phương đứng ra tổ chức và 

huy động sự tham gia của cộng đồng cư dân các làng, thôn trong địa phận của xã. 

Quy mô lễ hội lớn hơn nhiều so với lễ hội Cầu ngư của làng, do có sự hỗ trợ từ các 

cấp chính quyền và sự góp mặt của nhiều trò chơi, nhiều loại hình diễn xướng đương 

đại như ca nhạc, múa hiện đại, các trò bơi lội, kéo co, đua thuyền, các lễ hội ẩm thực, 

hội chợ ẩm thực giới thiệu và thưởng thức hải sản của địa phương… 

Quy mô lễ hội Phong Hải biển nhớ cũng gồm phần lễ là nghi thức cúng tế thần 

linh được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm tại bờ biển do các vị bô lão có uy tín tiến 

hành. Tiếp theo là đám rước thần với đầy đủ cờ lọng, nghi trượng, kiệu hoa và các 

biểu tượng hải sản cá, tôm, mực diễu hành từ bờ biển quanh các thôn xóm đến đình 

làng Hải Nhuận. Phần hội với hoạt cảnh làm trò trên cạn, tái hiện lại cảnh đánh bắt 

và mua bán cá tôm của một số làng chài ven biển, khắc họa nét chân chất, mộc mạc 

của ngư dân, dù vất vã nhưng đầy niềm tin, tự hào, với quyết tâm bám biển, xây dựng 

và bảo vệ quê hương. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa nghệ 

thuật như thi đan lưới, kéo co, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, thả hoa đăng trên biển... 

 
32Lễ hội “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới” (ban đầu có tên là lễ hội “Lăng Cô - Huyền thoại biển”) được tổ chức 

lần đầu tiên vào năm 2005. Từ đó đến nay, lễ hội thường xuyên được tổ chức đã để lại ấn tượng trong lòng du 

khách trong nước và bạn bè quốc tế.   
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đã thu hút nhiều người dân và du khách gần xa đến với lễ hội. 

Mục đích của lễ hội là thu hút nguồn du khách đến với vùng biển - đầm phá 

Ngũ Điền, nơi có cảnh sắc thiên nhiên trù phú, cùng với sự đa dạng trong lễ thức cộng 

đồng. Thông qua đó, hình ảnh và nét đẹp của lễ hội Cầu ngư - một lễ hội đặc sắc trong 

sinh hoạt văn hóa của cư dân ngư nghiệp vùng ven biển Thừa Thiên Huế được tôn 

vinh. Những giá trị văn hóa truyền thống được đề cao, làm sống dậy và thỏa mãn 

những niềm tin tín ngưỡng của đời sống tâm linh, không chỉ đối với cộng đồng dân 

cư địa phương mà cả những người dự hội. 

Lễ hội “Phong Hải biển nhớ” không những tôn vinh những giá trị văn hóa của 

dân tộc, mà còn ý nghĩa về mặt tâm linh của người dân vùng biển nói chung và xã 

Phong Hải nói riêng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương đất nước. 

Thông qua lễ hội, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng 

xã Phong Hải trở thành xã nông thôn mới. 

3.4. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI LỄ HỘI 

Trong những năm gần đây, lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có 

những biến đổi nhất định như đã phân tích ở trên. Những biến đổi đó xuất phát từ 

nhiều nguyên nhân, như sinh kế thay đổi, đời sống kinh tế nâng cao, tiếp nhận những 

thành tựu về khoa học công nghệ và những chính sách có liên quan đến vùng ven biển 

của Nhà nước, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, biến đổi khí hậu… 

3.4.1. Đời sống kinh tế người dân được nâng cao 

Trong những năm gần đây, sự phát triển về kinh tế là yếu tố quan trọng tác 

động đến sự biến đổi văn hóa, lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế. Kinh tế phát triển khiến đời sống cư dân ven biển Thừa Thiên Huế được nâng 

cao, họ có điều kiện đóng góp tiền bạc cho các hoạt động lễ hội của làng. Bên cạnh 

đó không thể không nói đến nguồn hỗ trợ đáng kể từ những người con xa xứ - bộ 

phận kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, hoặc đi làm ăn xa, như ở làng An Cư 

Đông, làng Hải Nhuận, làng Thai Dương Hạ. Mặt khác, kinh tế phát triển, nhu cầu 

đời sống tinh thần nâng cao, người dân có điều kiện được tiếp xúc và hưởng thụ nhiều 

thành tựu văn hóa mới lạ, nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, và hệ quả là lễ 

hội truyền thống ít nhiều có sự biến đổi, đồng thời xuất hiện một số lễ hội hiện đại để 

đáp ứng nhu cầu, thị hiếu mới của người dân (Hộp 3.1). 

 

 

 

 

 

Hộp 3.1. Ý kiến của người dân (Ông T.T, năm sinh 1951, làng Hải Nhuận) về 

nguyên nhân biến đổi của lễ hội do tác động của đời sống kinh tế xã hội hiện nay: 

“Các hộ gia đình trong làng đều có con em ở nước ngoài nên hàng năm đều gửi 

tiền về cho người thân. Làng cũng có quỹ để tiếp nhận quyên góp của con dân 

trong làng để tổ chức các hoạt động cộng đồng. Rồi việc đánh bắt với tàu công 

suất lớn nên người dân đi đánh bắt xa bờ hơn, thu nhập cũng cao hơn nên ai cũng 

mong muốn tổ chức lễ hội cúng thần linh với hình thức, quy mô to lớn hơn trước 

đây” 

 (Nguồn: Tg, pvs, 2020) 
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Có thể thấy, chính nhờ đời sống kinh tế được cải thiện, người dân ven biển Thừa 

Thiên Huế càng có điều kiện quay trở lại phục hồi các lễ hội làng truyền thống, như 

vừa để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, những vong hồn đã khuất, để giao tiếp với thần 

linh, mong được trời yên biển lặng, vừa là để thụ hưởng các giá trị văn hóa lễ hội như 

thỏa mãn đời sống tâm linh, thắt chặt quan hệ cộng đồng, kích cầu du lịch… Và quá 

trình phục hồi đó, tất yếu sẽ có những biến đổi nhất định trong không gian tổ chức, lễ 

vật, lễ nghi của lễ hội. 

3.4.2. Sự phát triển của khoa học - công nghệ 

Cùng với sự phát triển về kinh tế tại các làng ven biển, các phương tiện, ngư 

cụ của nghề biển ở Thừa Thiên Huế hiện nay cũng đã thay đổi do có sự trợ giúp của 

khoa học công nghệ. Thuyền máy và dàn lưới hiện đại, la bàn, radio đã thay thế cho 

ghe nan, ghe bầu với những dàn mành, lưới rê xưa cũ. Ngày càng nhiều tàu thuyền 

có công suất lớn được đưa vào sử dụng, mang lại sản lượng và năng suất đánh bắt 

cao. Như làng Thai Dương Hạ nay đầu tư nhiều tàu công suất lớn để ngư dân ra khơi 

đánh bắt, mở rộng vùng khai thác vào tận Quảng Ngãi, Bình Định. Làng Hải Nhuận 

nay tập trung công nghệ nuôi tôm trắng trên cát và nghề làm nước mắm, đem lại nhiều 

thay đổi về kinh tế. 

Và, như là sự tất yếu, công nghệ đánh bắt được hỗ trợ, nâng cao, hiện đại đã 

khiến những tri thức dân gian, niềm tin tín ngưỡng của con người vào các thế lực siêu 

nhiên, các vị thần biển dường như dần bị mai một. Hệ thống các miếu Ngư ở làng Hải 

Nhuận nay đã xuống cấp trầm trọng, miếu Ngư làng Thai Dương Hạ cũng bị đánh 

sập sau những cơn bão và vẫn chưa được xây dựng lại. Theo đó, lễ hội truyền thống 

với không gian tâm linh sâu lắng cũng ít nhiều bị biến đổi và có xu hướng lãng quên, 

nhất là tầng lớp thanh thiếu niên. 

3.4.3. Các chính sách liên quan đến vùng ven biển của Nhà nước và chính quyền 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nhận thức được vai trò quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, đã xác định Chiến lược phát 

triển bền vững vùng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bên cạnh 

các mục tiêu về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, vấn đề văn hóa của các cộng 

đồng dân cư sống liên quan đến vùng sinh thái biển, là “Giữ gìn giá trị, phát huy 
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truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi đôi với xây dựng xã hội gắn kết, thân 

thiện với biển”33. Thực hiện Chiến lược đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể hóa bằng 

những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ 

trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, nâng cao đời sống của 

nhân dân và đi liền với việc “xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với 

biển”34. Theo đó, các hình thức sinh hoạt văn hóa lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế có cơ sở và điều kiện được phục hồi và phát huy giá trị. Và, quá trình phục 

hồi và phát huy đó chắc chắn sẽ có những biến đổi nhất định để thích nghi, phù hợp 

với môi trường tự nhiên và xã hội mới. 

Thêm vào đó, với chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biển, đảo 

của Đảng, nhiều hoạt động văn hóa ở vùng biển đảo nói chung và cư dân ven biển 

nói riêng sẽ được chú trọng. Trong những năm qua, vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên 

Huế, như bãi biển Thuận An, Lăng Cô, Hải Dương, Phong Hải… nhiều lễ hội du lịch, 

lễ hội văn hóa thể thao được tổ chức, như lễ hội Lăng Cô - huyền thoại biển, Lăng Cô 

vịnh đẹp, Thuận An biển gọi, Lễ hội lướt ván, bóng chuyền bãi biển… đã thu hút và 

kích cầu du lịch tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho cư dân vùng 

ven biển Thừa Thiên Huế. 

3.4.4. Quá trình giao lưu, ảnh hưởng văn hoá, văn minh hiện đại 

Trong những năm gần đây, ở vùng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đã diễn 

ra quá trình giao lưu, ảnh hưởng văn hóa hiện đại, nhất là văn hoá phương Tây cũng 

như quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây cũng là nhân tố dẫn đến xu hướng 

biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, như sự thay đổi trang phục, ẩm 

thực, các phương tiện máy móc hiện đại trong lễ hội truyền thống, sự xuất hiện các 

lễ hội mới, trò chơi mới… 

Rõ ràng, nếu như trước đây, cộng đồng dân cư Thừa Thiên Huế về cơ bản mọi 

giá trị của lễ hội đều được bảo tồn trong cơ chế tự quản và thích ứng với môi trường 

biển, ngày nay môi trường biển có sự hay đổi, văn hóa và văn minh hiện đại tác động 

đến đời sống của người dân, nên văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội cũng được 

biến đổi để tạo nên sự cân bằng giữa con người với xã hội và giữa con người với môi 

trường tự nhiên. Trong tình hình đó, có khi cái mới chưa được lựa chọn đã tác động 

đến đời sống lễ hội của người dân ven biển Thừa Thiên Huế, làm cho hoạt động văn 

hóa này vốn linh thiêng, sâu lắng đã xuất hiện những vết nhòa, vết gợn, thể hiện rõ 

 
33 http://baochinhphu.vn/Bien-Viet-Nam/Nghi-quyet-Trung-uong-8-ve-Chien-luoc-phat-trien-kinhte (TC. 

25/3/2021) 
34 https://baotainguyenmoitruong.vn/thua-thien-hue-phat-trien-kinh-te-bien-dam-pha-ben-vung (TC. 

25/3/2021) 

http://baochinhphu.vn/Bien-Viet-Nam/Nghi-quyet-Trung-uong-8-ve-Chien-luoc-phat-trien-kinhte%20(TC
https://baotainguyenmoitruong.vn/thua-thien-hue-phat-trien-kinh-te-bien-dam-pha-ben-vung
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nhất ở trang phục của những người tham gia lễ hội bị lai căng, kệch cởm; yến tiệc tổ 

chức linh đình, tốn kém; nhạc cụ, loa phóng thanh công suất lớn làm náo động cả một 

vùng quê, thậm chí có trường hợp, văn hóa lễ hội mất đi những giá trị “linh thiêng” 

cốt lõi (Hộp 3.2). 

  
Hộp 3.2. Ý kiến của người dân (Ông T.Đ.R, sinh năm 1992, làng Thai Dương 

Hạ) về biến đổi lễ hội do ảnh hưởng văn hóa, văn minh hiện đại: “Trong làng 

có những hộ kinh doanh rạp, loa máy, trang trí phông màn như cửa hang của 

chú Nam, anh Nghĩa… nên mỗi khi làng tổ chức lễ hội cũng thuê họ đến trang 

trí. Những năm tổ chức lớn thì thuê các đoàn văn nghệ, các ca sĩ như Vân Khánh, 

Quang Linh… về hát. Các món ăn đồ uống cũng có thể mua sẵn nên không còn 

giữ được những nét truyền thống như trước đây”. 

(Nguồn: tg, pvs, 2020) 
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3.4.5. Sự phát triển của kinh tế thị trường 

Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, đất nước Việt Nam bước sang nền kinh 

tế thị trường, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các cộng đồng dân cư trên đất 

nước Việt Nam, trong đó có người dân ở ven biển Thừa Thiên Huế có sự biến đổi. 

Kinh tế thị trường đã làm cho các quan hệ tư hữu tài sản, chủ nghĩa cá nhân, lối sống 

ích kỷ có điều kiện để hình thành trong nếp nghĩ của người dân. Giờ đây, thần linh 

của làng, của biển, hay cả cộng đồng làng không đủ sức để che chở họ, mang lại cho 

họ những may mắn trong nền kinh tế thị trường đầy may rủi. Bởi vậy, bên cạnh dựa 

vào cộng đồng, thần của làng, của biển, họ còn phải tự mình tách ra khỏi cộng đồng 

để tìm những mưu sinh mới, những vị thần mới, mà mưu sinh và vị thần đó chỉ mang 

lại may mắn và lợi ích cho riêng họ. Chính sự nghiệt ngã của kinh tế thị trường, như 

là một tất yếu làm giảm đi tính cộng đồng, sự gắn bó lẫn nhau, và theo đó đời sống lễ 

hội của cư dân làng ven biển Thừa Thiên Huế cũng ít nhiều biến đổi, thậm chí có 

những lễ hội bị mờ nhạt, lãng quên (Hộp 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Biến đổi khí hậu 

Nếu như coi văn hoá là sản phẩm của sự thích ứng và thích nghi với môi trường 

tự nhiên, thì một trong những căn nguyên đầu tiên làm biến đổi lẽ hội truyền thống 

của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế chính là sự thay đổi hệ sinh thái tự nhiên vùng 

Hộp 3.3. Ý kiến của người dân (Ông T.C.C., sinh năm 1950, làng An Cư Đông) về 

sự biến đổi lễ hội do tác động của kinh tế thị trường, cho rằng: “Bây giờ người trẻ 

trong làng ít làm nghề đi biển mà chủ yếu là khai thác các dịch vụ du lịch gắn với 

biển như mở khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn phục vụ khách tắm biển, dự 

lễ hội… Sự thay đổi đời sống kinh tế theo kinh tế thị trường, có người giàu, người 

nghèo, rồi tư duy nhận thức của cộng đồng về lễ hội truyền thống thay đổi nên nhu 

cầu tổ chức, quy mô lễ hội cũng khác nhau, rồi tiền hỗ trợ từ con cháu đi làm ăn xa 

nên việc tổ chức lễ hội có những thay đổi so với trước”. 

(Nguồn: tg, pvs, 2020) 
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biển nơi đây. Sự thay đổi đó trước hết do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu làm 

cho biển xâm lấn vào đất liền, mưa bão khắc nghiệt, khó lường, nguồn hải sản cận 

bờ, cận duyên ngày càng vơi cạn… Những dấu ấn di tích đền, miếu gắn với thực hành 

tín ngưỡng của cư dân bị phai nhòa, thậm chí là mất đi, ví dụ như miếu Ngư làng Thai 

Dương Hạ, miếu Ngư làng Hải Nhuận, sự chia tách làng Thai Dương Hạ… đã dẫn 

đến sự thay đổi trong lối ứng xử với lễ hội hiện nay. 

Rõ ràng, biến đổi khí hậu đã làm cho cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có 

những sự thay đổi về lối sống để thích nghi với môi trường mới. Biển không còn là 

không gian sinh kế duy nhất của người dân. Họ thay đổi phương thức mưu sinh sang 

các hoạt động kinh tế du lịch biển, làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, quán ăn 

dọc ven biển… Ở làng Hải Nhuận, truyền thống đánh bắt cá gần bờ trong những năm 

gần đây không đủ nguồn thu nhập, người dân vì vậy, vừa tiếp tục duy trì hoạt động 

đánh bắt cá trong tình trạng bấp bênh, vừa tìm kiếm những công việc mới khi có cơ 

hội. Hiện nay, làng trở thành làng nghề nước mắm và có công suất sản xuất lớn, xuất 

đi nhiều tỉnh thành, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. 

Ở làng An Cư Đông, là nơi có thu nhập sản lượng và giá trị hải sản lớn 

nhất, với truyền thống đánh bắt xa bờ, nay được củng cố thêm bởi chiến lược 

vươn khơi, bám biển nhằm góp phần thực thi nhiệm vụ giữ gìn lãnh thổ biển đảo 

của Tổ quốc, cho nên, cuộc sống ngày càng gắn chặt hơn với môi trường biển. 

Tuy nhiên, nằm kề cận thành phố Đà Nẵng, một đô thị đang phát triển mạnh mẽ, 

cư dân ven biển An Cư Đông có điều kiện tiếp cận nhiều công ăn việc làm có thu 

nhập ổn định hơn so với nghề biển. Do vậy, nhiều người dân có sự thay đổi nhất 

định sinh kế của mình. Đó là phát triển các dịch vụ kinh doanh như nhà hàng hải 

sản, nhà nghỉ, khách sạn, bán các sản phẩm hải sản phơi khô, chuẩn bị đạo cụ 

như thuyền, xích đu, máy ảnh để chụp ảnh cho du khách đến  ngắm cảnh tại đầm 

An Cư… 

Làng Thai Dương Hạ trong thời gian gần đây, bên cạnh nghề đi biển, người 

dân rất chú trọng phát triển du lịch. Cầu Ca Cút hoàn thành khiến quãng đường đến 

làng được rút ngắn, bờ kê bao quanh vị trí làng tạo nên những góc cảnh quan đẹp 

khiến du khách yêu thích, làng Thai Dương Hạ do đó mọc lên nhiều dịch vụ buôn 

bán, kinh doanh tắm biển, ăn uống hải sản… trở thành hoạt động sinh kế có hiệu 

quả cao. 

Như vậy, một khi môi trường biển có sự biến động, sinh kế theo đó ít nhiều 

thay đổi và như là tất yếu, lễ hội gắn với niềm tin vào thần linh của biển cũng có 

phần suy giảm. 

Như vậy, quá trình biến đổi lễ hội truyền thống của cộng đồng dân cư ven 
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biển Thừa Thiên Huế trong những năm gần đây bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. 

Trong đó có những biến đổi thuộc về nguyên nhân này, có biến đổi thuộc về nguyên 

nhân khác, có nghĩa là một lễ hội nào đó chịu sự biến đổi không bắt buộc phải có 

nhiều nguyên nhân. Theo đó, có 87,8% người dân ở ba điểm nghiên cứu (Hải Nhuận, 

Thai Dương Hạ, An Cư Đông) đồng tình nguyên nhân do tác động kinh tế thị trường, 

77,6% do tác động của khoa học công nghệ, 53,2% do tiếp thu văn hóa hiện đại, 

47,7% do biến đổi khí hậu, 41,3% do đời sống nâng cao, 29,3% do chính sách của 

Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương. Các thông số đó ít nhiều phản ánh 

mức độ các nguyên nhân tác động đến sự biến đổi lễ hội hiện nay ở vùng ven biển 

Thừa Thiên Huế (Biểu đồ 3.2). 

Biểu đồ 3.2. Các nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của lễ hội hiện nay 

 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát năm 2020) 

Rõ ràng, sự biến đổi lễ hội hiện nay ở các cộng đồng dân cư ven biển Thừa 

Thiên Huế là một điều tất yếu, nó có tác dụng vừa tích cực là động lực kích thích thúc 

đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo tồn các giá trị truyền thống trong xu 

hướng hiện đại hoá, vừa tiêu cực do cơ chế thị trường, sự hội nhập một cách ồ ạt thiếu 

sàng lọc của cái mới, cái hiện đại, làm cho một số lễ hội truyền thống tồn tại những 

yếu tố lai tạp, thậm chí có lễ hội bị đứt gãy, lãng quên… 

3.5. CÁC XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA LỄ HỘI 

Vận dụng Lý thuyết Biến đổi văn hóa và Sinh thái văn hóa vào việc nghiên 

cứu các xu hướng biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong thời gian 

qua, có thể thấy rằng, biến đổi lễ hội của cư dân ven biển nơi đây theo các xu hướng 

sau: 
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- Xu hướng duy trì, phục hồi lễ hội truyền thống nhưng đã thay đổi một số yếu 

tố trong quy trình tổ chức lễ hội 

Trong những năm gần đây quá trình CNH, HĐH được mở rộng/ ảnh hưởng đến 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế nên việc tiếp nhận khoa học kĩ thuật, công nghệ mới 

vào cuộc sống. Theo đó, những đội thuyền có công suất lớn đánh bắt cá xa bờ ngày 

càng nhiều, các phương tiện và kỹ thuật chế biến, bảo quản hải sản cũng được cải tiến… 

Tất cả những điều đó đã làm cho đời sống vật chất của người dân được nâng lên đáng 

kể. Thêm vào đó, hiện tượng di cư lao động của các tầng lớp thanh niên, trung niên 

hoặc lên các thành phố như Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh… hoặc tham gia lao động ở 

các nước trong khu vực và trên thế giới, đã mang về một nguồn thu nhập đáng kể cho 

gia đình, dòng tộc ở vùng đất này. Bởi vậy, đời sống vật chất có phần dồi dào hơn và 

theo đó, người dân có điều kiện để đóng góp kinh phí cho các hoạt động tâm linh của 

làng, như xây dựng, tu bổ lại đình làng, đền miếu, nhà thờ họ, lễ hội… Đó là lý do xu 

hướng phục hồi lễ hội truyền thống được cộng đồng người dân ven biển Thừa Thiên 

Huế đặc biệt coi trọng trong những năm gần đây, đó là lễ hội Cầu ngư, lễ hội Cầu an, 

lễ hội đua thuyền, lễ hội thờ Nữ thần… Bên cạnh đó, các lễ hội có quy mô từng dòng 

tộc, như tảo mộ, cúng họ, nhớ công đức tiền hiền… cũng được người dân nơi đây phục 

hồi, phát huy. Các lễ hội này về cơ bản được người dân giữ nguyên các giá trị truyền 

thống, được thể hiện ở nguồn gốc, ý nghĩa, lễ nghi, như lễ hội Cầu ngư gắn với mong 

muốn biển khơi thuận hòa, phù hộ cho cư dân của làng “cá tôm đầy khoang, bình yên 

trở về”; lễ hội Cầu an được tổ chức vào mùa xuân trước khi cư dân của làng ra khơi đi 

biển cũng với mong muốn biển khơi yên lặng để người dân của làng bội thu cá tôm; lễ 

hội thờ Nữ thần bảo vệ sự bình yên của vùng đất biển khơi cho người dân được ấm no 

hạnh phúc; lễ hội đua thuyền vừa là một nét sinh hoạt văn hóa của vùng sông nước biển 

cả, vừa là mong muốn một cuộc sống bình yên vui tươi… 

Tuy nhiên, một xu hướng biến đổi lễ hội hiện nay của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế là các yếu tố trong từng lễ hội có sự thay đổi ít nhiều, những thay đổi đó 

được thể hiện như sau: 

+ Thời gian tổ chức lễ hội có phần rút gọn hơn, nếu như trước đây, các lễ hội 

tổ chức từ 2 đến 3 ngày, thì hiện nay các lễ hội thường được tổ chức 1 ngày 1 đêm. 

+ Không gian lễ hội cũng được thay đổi ít nhiều do quá trình đô thị hóa nên 

nơi tổ chức lễ hội không còn như trước. Nếu như trước đây, tổ chức lễ hội thường 

diễn ra ở đình làng, miếu Ngư, nay các làng thường tổ chức lễ hội ở sân trung tâm 

văn hóa của làng, hoặc một bãi đất trống gần biển. 

+ Trang phục trong lễ hội có những thay đổi nhất định, các trang phục truyền 

thống như khăn đóng áo dài chỉ còn được giữ lại ở những người chủ lễ, chủ xướng, 
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còn lại người dân và du khách trang phục lai tạp, lộn xộn, người áo cánh quần tây, 

người áo phông quần bò… 

+ Về lễ vật dâng cúng, nếu như trước đây chủ yếu là lễ vật được người dân tự 

mình chuẩn bị, ngày nay các lễ vật pha tạp những món đồ ăn nhanh được chế biến 

hiện đại, như bánh mì, bún, bơ, sữa, bia, các loại rượu, bia, bánh kẹo được đóng gói 

sẵn nhiều màu sắc… 

+ Không gian trang trí cho lễ hội xuất hiện các yếu tố mới, như khẩu hiệu, cờ 

đảng, cờ tổ quốc, băng rôn nhưng ít đi các loại cờ phướn cổ xưa. 

+ Các trò diễn, trò chơi dân gian trong lễ hội, bên cạnh các trò chơi truyền thống 

như múa bông, chèo cạn, chợ bán cá tôm, hội bài chòi… nay xuất hiện những trò chơi hát 

múa hiện đại với sân khấu, thuê các nghệ sĩ về biểu diễn, tổ chức yến tiệc với các rạp sân 

khấu được dựng sẵn, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, công suất lớn… 

- Lãng quên một số lễ hội truyền thống 

Do sự phát triển của nền kinh tế thị trường cùng sự mở rộng của hệ thống giao 

thông, truyền thông khiến cường độ của giao lưu, ảnh hưởng văn hóa bên ngoài được 

mở rộng và mạnh mẽ hơn. Sự thay đổi sinh kế cũng khiến những nếp sống mới, những 

quan niệm mới, những thói quen mới hiện đại dần định hình. Ngày nay, xu hướng tiếp 

nhận cái mới đang ngày càng lấn át trong đời sống phong tục tập quán của cộng đồng 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, và như một sự tất yếu, lễ hội truyền thống có xu 

hướng bị lãng quên, hoặc lãng quên việc tổ chức lễ hội, hoặc lãng quên nguồn gốc, 

mục đích, ý nghĩa của lễ hội, như trường hợp lãng quên/ không tổ chức lễ hội thờ Nữ 

thần ở một số làng ven biển Thừa Thiên Huế; ví dụ như tại làng Thai Dương Hạ trước 

đây, lễ hội thờ Bà Thai Dương phu nhân tổ chức rất lớn, nhưng hiện nay, do mực nước 

biển dâng, làng bị chia làm hai, miếu thờ Bà nằm ở thôn Thai Dương, nay là thị trấn 

Thuận An, nên làng Thai Dương Hạ hiện nay không tổ chức lễ hội thờ Bà, hoặc nhiều 

thanh thiếu niên khi tham gia lễ hội nhưng không rõ lễ hội đó tổ chức với mục đích gì; 

khi được hỏi, họ chỉ biết trả lời tổ chức để vui chơi... Bản thân những người trưởng 

làng, trong quá trình đi khảo sát, họ cũng không nắm rõ và nhiều khi là nhầm lẫn về 

mục đích, tính chất của ngày lễ hội của làng mình, quy trình trước sau cũng không nắm 

tường tận, những văn bản sắc phong được lưu giữ, niêm yết nhưng không mấy ai hiểu 

rõ giá trị của nó. Đó thật là điều đáng buồn đối với di sản văn hóa của cộng đồng. 

- Xu hướng hình thành lễ hội mới 

Trong những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế rất chú trọng đến hoạt động 

du lịch, xem du lịch là hướng phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh. Ngoài việc khai 

thác tiềm năng du lịch của hệ thống di sản thế giới, tỉnh Thừa Thiên Huế còn tập trung 

đầu tư các tour du lịch biển như đầu tư xây dựng con đường ven biển từ Thai Dương 
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Hạ/ Thuận An đến An Cư Đông/ Lăng Cô. Dưới sự hướng dẫn của các Sở, Ban ngành 

chuyên môn, cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đã tổ chức các hoạt động lễ hội mới 

nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch biển của vùng đất này. Đó là lễ hội Sóng nước 

Tam Giang, Phong Hải biển nhớ, Thuận An biển gọi, Lăng Cô huyền thoại biển, Lăng 

Cô vịnh đẹp… mà nội dung là sự kết hợp giữa các lễ nghi truyền thống và các hoạt 

động văn hóa nghệ thuật đương đại, vừa kết hợp những hoạt động vui chơi như tổ 

chức hội cờ người, hội thả diều, hội thi kéo co, bóng chuyền bãi biển, đua thuyền…  

Bên cạnh đó, các lễ hội đua thuyền được tổ chức nhân các sự kiện lịch sử của dân tộc, 

như ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày Lễ độc lập 02/9, lễ tết Dương lịch với các 

nghi lễ truyền thống nhưng thời gian, hình thức tổ chức khác nhiều so với trước đây. 

3.6. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI LỄ HỘI ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  

Như đã nêu ở trên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã có những biến đổi nhất định. Những biến 

đổi đó tác động ít nhiều đến đời sống dân cư ven biển Thừa Thiên Huế, trên các 

phương diện kinh tế, văn hóa - xã hội. 

- Về kinh tế 

Về phương diện kinh tế, trong những năm qua cùng với quá trình CNH, HĐH, 

ngành công nghiệp du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều khởi sắc, mang lại nguồn 

thu đáng kể cho địa phương. Tài nguyên du lịch nơi đây không chỉ là quần thể di tích 

cố đô Huế mà còn là tiềm năng văn hóa sinh thái biển. Bởi vậy, hoạt động lễ hội của 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Nếu như trước 

đây, lễ hội được tổ chức chủ yếu trong quy mô làng và phục vụ cho nhu cầu tâm linh, 

đời sống tinh thần của cư dân ven biển, như lễ hội Cầu ngư để cầu mong biển thuận, 

gió hòa, cá tôm đầy thuyền; lễ hội Cầu an để cầu mong vụ mùa đánh bắt hải sản được 

may mắn… Nhưng nay, lễ hội còn là dịp để mọi người dân trong vùng và khách du 

lịch tham gia. Hiện nay, các làng, địa phương đều có những kênh thông tin như trang 

website, fanpage của làng để kết nối, giới thiệu lễ hội đã tạo điều kiện quảng bá, mở 

rộng và biến hoạt động văn hóa đặc sắc này thành sản phẩm du lịch.  

Những đổi mới với các hình thức quảng bá các lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế trong thời gian qua đã tạo sức bật mới, đưa lễ hội thành sản phẩm du lịch, 

thu hút du khách gần xa cả trong nước và quốc tế tham dự. Như lễ hội Lăng Cô - 

Huyền thoại biển có tổ chức hội thi đan lưới, qua đó các nghệ nhân, các vị già làng 

có điều kiện biểu diễn nghề truyền thống và tay nghề của mình cho du khách thưởng 

ngoạn. Qua đó, không những giá trị của hoạt động văn hóa này được mở rộng, mà 

còn tạo nguồn thu cho chính quyền địa phương và người dân tại chỗ. Theo báo cáo 

của UBND Thị trấn Lăng Cô, nơi có làng An Cư Đông về tình hình phát triển kinh tế 
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- xã hội năm 2020, dịch vụ du lịch chiếm 73,8% tổng thu ngân sách trên địa bàn35. 

- Về văn hóa - xã hội 

Về phương diện văn hóa - xã hội, biến đổi đời sống lễ hội ở cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã mở rộng ảnh hưởng văn hóa biển nói chung 

và lễ hội truyền thống nói riêng đến nhiều vùng miền trong, ngoài nước. Thông qua 

phương tiện internet, báo chí truyền thông mà hoạt động lễ hội biển ở làng Thai Dương 

Hạ, làng Hải Nhuận36, làng An Cư Đông37 được quảng bá, giới thiệu rộng rãi. 

Rõ ràng, biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong những năm 

qua bằng việc sử dụng truyền thông đa phương tiện đã giúp hoạt động văn hóa này 

của cư dân vùng ven biển Thùa Thiên Huế nói riêng và văn hóa biển đảo Việt Nam 

nói chung được mở rộng ảnh hưởng đến nhiều vùng miền trong nước và trên thế giới. 

Thông qua đó, tăng cường tính giá trị văn hóa biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển 

đảo thiêng liêng của tổ quốc. 

Biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong thời gian qua còn mang 

đến sinh khí mới là lồng ghép việc tổ chức lễ hội với việc tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của Đảng và Chính phủ về quyền lợi và nghĩa vụ của ngư dân khi ra khơi bám biển, 

về chủ quyền biển đảo của Việt Nam… Thông qua các hoạt động lễ hội, dịp có nhiều 

người dân ven biển tham gia, cán bộ địa phương và các người già trong làng đã lồng 

ghép các nội dung tuyên truyền biển đảo, nhắc nhở bà con biết được vùng lãnh hải của 

đất nước để chủ động trong đánh bắt và bảo vệ chủ quyền đất nước, như mọi tàu thuyền 

đánh bắt cá phải trang bị máy bộ đàm, máy định vị, phải nhắc nhở và hỗ trợ nhau khi 

gặp nguy cơ, phải xác định được vùng “Lãnh hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam rộng 12 hải lý, ở phía ngoài đường cơ sở”38. 

Tuy nhiên, biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong thời gian 

qua cũng còn tồn tại những mặt hạn chế, như yếu tố thương mại trong tổ chức lễ hội đã 

làm cho chức năng cộng đồng của hoạt động văn hóa này có phần giảm sút so với trước 

đây. Đó là việc nhiều người dân trong làng di cư lao động ra nước ngoài hoặc vào các 

thành phố lớn, khi trở về làng tham gia lễ hội, họ gây quỹ quyên góp và mở rộng quy mô 

 
35 Thu ngân sách ở thị trấn Lăng Cô, năm 2020, Dịch vụ du lịch: 785.786 triệu, chiếm 73,8%; Tiểu thủ công 

nghiệp: 145.000 triệu, chiếm 13,7%;  Ngư nghiệp: 134.069 triệu, chiếm 12,5% (UBND thị trấn Lăng Cô, Báo 

cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Lăng Cô tháng 12 năm 2020). 
36 Lễ hội Cầu ngư của làng Hải Nhuận được giới thiệu trên internet gồm 2 phần: Phần chính là Lễ tế thần linh được 

tổ chức hết sức trang nghiêm, tôn kính. Mục đích của Lễ tế này là cầu cho sóng yên gió lặng, tôm cá đầy ghe. Phần 

Hội với nhiều hoạt động tái hiện cảnh sinh hoạt của bà con ngư dân như: hội thi làm trò trên cạn, bủa lưới giăng câu; 

hội thi đan lưới; hội thi bơi lội, đua thuyền; thả hoa đăng trên biển; hội diễn quần chúng về thơ, ca, hò vè hát về quê 

hương đất nước, biển đảo… (Theo https://baogialai.com.vn/channel/742/201308/thua-thien-hue-doc-dao-le-hoi-

cau-ngu-lang-chai-2257794/) 
37 Lễ hội Cầu ngư tại Làng An Cư Đông được đăng tải trên intener với nội dung: Thời gian tổ chức vào tháng 

Giêng hằng năm. Tính chất cầu an, cầu ngư thể hiện rõ trong lễ hội này. Đặc biệt, trong lễ hội có diễn trò bủa 

lưới đánh bắt trên biển và buôn bán cá; cảnh các chủ thuyền khiêng thuyền tre và bủa lưới vây bắt trẻ em (tượng 

trưng cho cá). Sau đó “cá” bắt được đem ra rao bán với một không khí náo nhiệt và vui vẻ (theo: 

https://airbooking.vn/15-le-hoi-dan-gian-tieu-bieu-cua-xu-hue.html 
38 https://thanhdong.edu.vn/hoat-dong-doan/tuyen-truyen-ve-bien-dao-viet-nam/vn 
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tổ chức lễ hội, đặc biệt là phần hội, yến tiệc, văn nghệ với sự tham gia của các tổ chức 

sự kiện chuyên nghiệp. Theo đó, họ có nhiều đặc quyền hơn những người dân khác trong 

làng. Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế vì vậy cũng giảm đi ít nhiều tính thiêng 

và giá trị cố kết cộng đồng. 

 

Tiểu kết Chương 3 

 

Thời gian qua, cùng với Chiến lược phát triển bền vững vùng biển của Đảng 

và tác động của quá trình CNH, HĐH, đời sống của cộng đồng ven biển Thừa Thiên 

Huế ngày càng được nâng cao. Thêm vào đó, sự biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng 

mạnh mẽ, môi trường biển cũng có nhiều thay đổi, lũ bão thường xuyên, hải sản gần 

bờ có xu hướng khan hiếm... Tất cả những điều đó là nhân tố tác động đến sự thay 

đổi đời sống lễ hội của cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế. Những thay 

đổi đó diễn ra theo nhiều xu hướng: hoặc là tiếp nhận một số yếu tố văn hóa bên 

ngoài để hình thành lễ hội mới, hoặc ảnh hưởng đời sống hiện đại làm thay đổi một 

số mặt trong lễ hội truyền thống, hoặc đứt gãy/ lãng quên làm mất đi một số lễ hội 

truyền thống... 

Nhìn chung, lễ hội hiện nay ở cộng đồng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế 

diễn ra theo các xu hướng khác nhau dẫn đến sự thay đổi một số yếu tố trong lễ hội 

truyền thống, như thời gian lễ hội rút ngắn, lễ vật đơn giản hơn, trò chơi trong lễ hội 

có sự pha tạp giữa truyền thống và hiện đại, phương tiện tổ chức lễ hội hiện đại. 

Những thay đổi đó là phù hợp quy luật phát triển của xã hội, nhưng cũng có 

những sự lai căng khiến lễ hội hiện nay mang theo những vết gợn, vết nhòa như trang 

phục người dự hội, cách thức tổ chức, lễ vật tế tự, trò chơi... Vì vậy, cần phải tìm hiểu 

những điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức của sự biến đổi lễ hội hiện nay 

ở cộng đồng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế để tạo cơ sở khoa học cho công tác 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội trong bối cảnh hiện nay ở cộng đồng cư dân 

nơi đây. 
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CHƯƠNG 4 

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ LỄ HỘI CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN 

THỪA THIÊN HUẾ 

 

Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, cả truyền thống và biến đổi hiện 

nay đều mang trong mình những giá trị đặc trưng. Những giá trị đó cần phải được 

khẳng định, bảo tồn và phát huy. NCS trên cơ sở tìm hiểu các lễ hội truyền thống và sự 

biển đổi của nó trong bối cảnh CNH, HĐH, mong muốn xác định một cách cụ thể các 

giá trị đặc trưng của lễ hội và luận bàn cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm bảo tồn, 

phát huy giá trị hoạt động văn hóa này của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

4.1. CÁC GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI  

Trên nền tảng lễ hội truyền thống, trong những năm gần đây, do nhiều nguyên 

nhân, hoạt động văn hóa này có những biến đổi nhất định. Nhưng dù truyền thống 

hay biến đổi, lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đều có cùng những giá trị 

đặc trưng sau đây: 

- Giá trị cộng đồng 

Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, như lễ hội Cầu ngư, lễ hội Cầu 

an, lễ hội Nghênh Ông… trước hết là hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, sau là những 

hoạt động vui chơi, hội hè, giải trí mang tính chất tập thể, bởi lễ hội có sức hấp dẫn 

với mọi người và cũng đòi hỏi sự tham gia của mọi thành viên trong làng. Trên bình 

diện cả làng, lễ hội được duy trì trên nền của tín ngưỡng, tôn giáo của làng. Đó là tín 

ngưỡng thờ Ngư Ông, thờ Nữ thần, Tứ Vị Thánh Nương, thờ Thành hoàng, thờ các 

cô hồn… Về nhu cầu hưởng thụ và thỏa mãn đời sống tâm linh, lễ hội đã có sự tham 

gia của tất cả thành viên trong làng. Trong quá trình thực hiện lễ hội, các dòng họ, 

các gia đình có trách nhiệm đóng góp lễ vật để dâng cho thần linh, tham gia chuẩn bị 

cơ sở vật chất và cùng nhau tiến hành các trò diễn xướng cho quá trình lễ hội. Và cuối 

cùng, họ chia sẻ nhau những “lộc” Thánh, coi như chung hưởng niềm may cho năm 

mới an lành, phát triển. Lễ hội còn biểu hiện sức mạnh cộng đồng, mối quan hệ ứng 

xử, giao tiếp tốt đẹp giữa các thành viên với nhau, giữa cá nhân với cộng đồng… Và 

rồi, sau phần lễ là phần hội với các trò diễn bủa lưới, hội đua trải, đua ghe truyền 

thống, tạo nên một môi trường hồ hởi, là phút giây “cộng cảm” của cả cộng đồng. Tất 

cả điều đó đã tạo nên giá trị cộng đồng của lễ hội cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Giá trị giáo dưỡng lòng tự hào dân tộc và biết ơn các vị tiền nhân 

Lễ hội và các tín ngưỡng đi liền với lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế, như Lễ hội Nghênh Ông với tín ngưỡng thờ cá Ông, lễ hội Cầu ngư với tín 

ngưỡng thờ thần Thành hoàng, thờ cá Ông, lễ hội Cầu an, cầu siêu… là những hoạt 
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động văn hóa tinh thần thể hiện tình cảm của con người với thần thánh, tổ tiên để 

cầu mong mọi lực lượng siêu nhiên phù hộ cho biển yên, gió lặng, cá tôm đầy 

thuyền, nghề đánh cá phát đạt, con người khỏe mạnh, bình an. Bằng nội dung của 

mình, lễ hội bao giờ cũng chứa đựng trách nhiệm nhắc nhở mọi thành viên của 

cộng đồng những bài học về đạo lý của ông cha, về lịch sử của làng, về tinh thần 

lạc quan, yêu cuộc sống, yêu biển đảo. Qua đó, lễ hội giúp cho các thành viên của 

làng nhớ đến bổn phận và trách nhiệm của mình với tổ tiên và sống sao cho xứng 

đáng với ông bà, dòng tộc. Bởi vậy, lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế 

nói riêng và các vùng miền khác trên đất nước Việt Nam nói chung có tác dụng 

rất to lớn trong việc giáo dục đạo đức, truyền thống cho mọi thành viên của làng, 

nhất là tầng lớp thanh thiếu niên. Hiện nay, các làng ven biển Thừa Thiên Huế đều 

mong muốn xây dựng bản địa bạ của làng, thành lập bản hương ước để ghi nhận 

và trao truyền những giá trị lịch sử của làng, những lễ hội truyền thống của cộng 

đồng để các thế hệ trẻ tiếp nối, như làng Hải Nhuận hiện có một Tập san với mục 

đích kết nối, tuyên dương thành tích những người con ưu tú của làng, gây quỹ cho 

các hoạt động hội lễ, xây dựng làng; Làng Thai Dương Hạ, làng An Cư Đông hay 

làng biển Thuận An đều là những làng có người dân di cư ra hải ngoại rất nhiều, 

đóng góp nhiều cho hoạt động tín ngưỡng tế tự và xây dựng xóm làng của địa 

phương. 

- Giá trị phản ánh hiện thực cuộc sống và bảo tàng văn hóa truyền thống 

Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế là một hình thức tái hiện cuộc 

sống quá khứ và hiện tại bằng các hình thức lễ tế và trò diễn, như trò diễn bủa lưới, 

hội đua trải, trò rước giả định trong lễ hội Nghênh Ông… Đó đều là cuộc sống hiện 

thực của cư dân biển được thể hiện dưới dạng những hoạt động văn hóa tinh thần vô 

cùng sinh động. Theo đó, các hình thức tế lễ, trang phục truyền thống, cờ phướn, 

những bài văn tế, những món ăn cổ truyền, những điệu múa, hát, nhạc cụ dân gian… 

cũng được bảo tồn và phát huy giá trị. Nhờ những hoạt động tâm linh và văn nghệ 

dân gian đó mà các kiến trúc đình, chùa, đền, miếu của dòng họ, của làng cũng được 

chú ý tu tạo, bảo tồn. 

Thông qua lễ hội, các kinh nghiệm lao động sản xuất, kinh nghiệm sống của 

cha ông, nhất là kinh nghiệm ứng phó với thiên tai nơi biển cả, kinh nghiệm đánh bắt 

được sưu tầm, biên soạn, trao truyền cho cháu con như tri thức dân gian khi có bão 

“Xa bờ là sống, gần bờ là chết”, “Chắn sóng mà đi”, “Chim hải âu lượn thấp quanh 

con nước biển là nơi đó có đàn cá đang di chuyển”… 

- Giá trị thỏa mãn đời sống tâm linh 

Cư dân ven biển Thừa Thiên Huế luôn phải chứng kiến những bất trắc, may rủi 
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rình rập, hôm nay ra khơi trở về đầy tôm cá, ngày mai rất có thể họ không bao giờ trở 

về. Do đó, nhu cầu lễ hội và thực hiện những niềm tin tín ngưỡng là cần thiết để họ an 

tâm trên mỗi hành trình ra khơi bám biển. Lễ hội đã đáp ứng nhu cầu tâm linh và đời 

sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư. Trong quá trình lao động sáng tạo, để đáp 

ứng nhu cầu cuộc sống của mình, cộng đồng cư dân không chỉ có biến đổi cái tự nhiên 

để tạo ra sản phẩm văn hóa mà còn hòa vào với thế giới hữu hình và vô hình trong tự 

nhiên. Và không ít trường hợp con người bất lực trước sức mạnh tự nhiên, họ phải nhờ 

đến sự phù hộ, che chở của các thế lực siêu nhiên. Họ cầu mong thần linh phù hộ cho 

cuộc sống bình an, biển thuận gió hòa, cá tôm đầy khoang, có thành quả trong nghề 

nghiệp và cảm tạ thần linh đã phù hộ cho họ với lòng ngưỡng mộ chân thành. Chỉ có với 

lễ hội, các cộng đồng cư dân vùng ven biển nơi đây mới có dịp được thỏa mãn đời sống 

tâm linh, được nghỉ ngơi và vui chơi hưởng thụ các giá trị văn hóa. Với cộng đồng cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế, người dân không ra khơi khi chưa tổ chức lễ hội Cầu an 

để cáo yết các vị thần linh che chở, bảo hộ. Trước và sau mỗi chuyến hải trình, người 

ngư dân các làng biển Hải Nhuận, An Cư Đông, Thai Dương Hạ39… đều đến trước miếu 

Ngư để cầu xin chuyến đi thành công. 

- Giá trị kinh tế 

Giá trị kinh tế của lễ hội thể hiện ở hai mặt: làm cho con người vui tươi, lạc 

quan, hăng say hơn trong quá trình lao động, ra khơi bám biển đánh bắt cá tôm và tạo 

nên môi trường du lịch văn hóa hết sức hấp dẫn. Ở mặt thứ nhất, lễ hội như là một 

nhân tố tạo nên sự thỏa mãn đời sống tinh thần, là sự biểu hiện cách ứng xử văn hóa 

giữa con người với tự nhiên, với thần thánh và với cộng đồng xã hội. Mỗi con người, 

khi tham gia vào các hoạt động lễ hội đều tìm thấy cho mình sự bình yên, sự hồ hởi, 

những cảm xúc tràn ngập sự vui tươi, lạc quan. Trên tinh thần đó, lễ hội có tác dụng 

thúc đẩy quá trình lao động sáng tạo làm cho con người thêm tin tưởng vào sức mạnh 

của sự bảo vệ của các đấng thần linh, tạo cho họ động lực và niềm tin các chuyến tàu 

thuyền ra khơi sẽ đầy tôm cá. Ở mặt khác, lễ hội là một sản phẩm văn hóa đặc biệt, 

nhằm giới thiệu cho du khách gần xa về mảnh đất và con người vùng ven biển Thừa 

Thiên Huế hôm qua, hôm nay thông qua những giá trị văn hóa đặc sắc ẩn chứa trong 

tầng sâu các lễ nghi, trò diễn, các câu ca, điệu múa, các lễ vật cúng tế. Từ sâu trong 

tâm thức, con người vẫn có nhu cầu thực hành các niềm tin tín ngưỡng thông qua việc 

tham gia các lễ hội, cầu mong một cuộc sống bình an cho bản thân, cho gia đình và 

cộng đồng. Người ta đến với lễ hội để tìm hiểu văn hóa truyền thống của cư dân vùng 

ven biển, để tham quan cảnh sắc xinh đẹp, kì thú của làng biển, để yêu quý hơn vùng 

 
39 Làng Thai Dương Hạ không còn miếu Ngư của làng nhưng vẫn còn miếu Ngư của vạn và khu lăng mộ của 

cá Ông nên ngư dân vẫn đến đây làm lễ trước và sau khi đi biển về. 
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biển đảo thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam… Tất cả những điều đó là lời mời gọi 

thiết tha các du khách đến với lễ hội biển của cư dân. Thông qua đó, du lịch biển và 

lễ hội vùng biển trở thành một sản phẩm văn hóa, vừa đa dạng hóa các sản phẩm du 

lịch của địa phương Thừa Thiên Huế, vừa góp phần phát triển bền vững đời sống kinh 

tế, văn hóa, xã hội của cư dân ven biển.   

Như vậy, lễ hội cả truyền thống và biến đổi hôm nay ở cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế là hình thức phản ánh khát vọng của con người muốn vươn đến cuộc sống 

vui tươi, ấm no, hạnh phúc, đồng thời nó cũng phản ánh tình cảm thiêng liêng chân 

thành của các lớp dân cư nơi đây đối với những người có công với dân, với nước, với 

những lực lượng siêu nhiên vô hình phù hộ cho họ trong nghề nghiệp. 

4.2. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA 

LỄ HỘI  

Hoạt động lễ hội nói chung ở Việt Nam và ở cộng đồng dân cư ven biển Thừa 

Thiên Huế nói riêng hiện nay phải tuân thủ hệ thống nguyên tắc của các văn bản 

pháp lý của Đảng, Chính phủ và các Bộ, Sở liên quan ban hành, cụ thể: 

Các quy định về lễ hội hiện nay dựa trên các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, 

cụ thể một số văn bản hướng dẫn, sau đây: 

- Luật di sản văn hóa, Số 32/2009/QH12 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2009, 

điều 25 quy định: 

Nhà nước tạo điều kiện duy trì và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội truyền 

thống thông qua các biện pháp sau đây: 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội; 

+ Khuyến khích việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền 

thống gắn với lễ hội; 

+ Phục dựng có chọn lọc nghi thức lễ hội truyền thống; 

+ Khuyến khích việc hướng dẫn, phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước ngoài 

về nguồn gốc, nội dung giá trị truyền thống tiêu biểu, độc đáo của lễ hội. 

- Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 27- 

CT/TW, ngày 12/1/1998, Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội… là: 

+ Lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí, phiền nhiễu 

+ Chống khuynh hướng kinh doanh, vụ lợi 

+ Xoá bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan40 

- Chính phủ ban hành Nghị định số: 110/2018/NĐ-CP, Quy định về quản lý và 

 
40 Bộ Chính trị BCHTƯĐCSVN, số 27 - CT/TW, ngày 12/1/1998, Chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội… 
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tổ chức lễ hội, gồm một số nội dung sau đây: 

+ Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy 

mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch 

sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. 

+ Thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội theo quy định tại 

Nghị định này và thực hiện theo nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận. 

+ Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc… [18, tr. 118 - 121]. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 04/2011, ngày 21/1/2011, Quy 

định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là: Lễ 

hội phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền 

thống văn hoá dân tộc41. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 15, ngày 22/12/2015 Về tổ 

chức lễ hội là: 

+ Không tổ chức các lễ hội có nội dung kích động bạo lực, truyền bá các hành 

vi tội ác bao gồm những hoạt động trong đó thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu 

hoà bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam, cụ thể: Mô tả cảnh đâm chém, kích động 

bạo lực… 

+ Nghi lễ được tiến hành trang trọng, trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp. 

Phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức, phù hợp với quy mô 

tính chất, đặc điểm của lễ hội; khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

dân gian truyền thống”42. 

-Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL về việc bãi bỏ một số văn bản quy định 

pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng BVHTTDL… 

Trên cơ sở đó, lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế nên: 

- Theo hướng vừa trang nghiêm, vừa tiết kiệm lễ vật, hạn chế về thời gian, quy 

mô tổ chức. 

- Giảm các chi phí, các vật phẩm như lợn, gà, trâu, bò vào những hoạt động 

cúng tế, lễ nghi, lễ hội. 

- Không nên giết trâu bò phục vụ việc dâng hiến thần linh, chỉ nên dùng lợn, 

gà để phục vụ các hoạt động hiến tế. 

4.3. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỀ LỄ HỘI VÀ 

 
41 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 04/2011, ngày 21/1/2011, Quy định về việc thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 
42https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-15-2015-TT-BVHTTDL-to-chuc-le-hoi-

299411. (TC.25/4/2021) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-15-2015-TT-BVHTTDL-to-chuc-le-hoi-299411
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-15-2015-TT-BVHTTDL-to-chuc-le-hoi-299411
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VIỆC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

Vận dụng các lý thuyết Biến đổi văn hóa, lý thuyết Văn hóa sinh thái như trong 

Chương 1 đã nêu, chúng ta thấy rằng, giá trị của lễ hội và việc bảo tồn, phát huy giá trị 

đó của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, không nên “hóa thạch” lễ hội truyền thống, 

cũng không nên bảo tồn bằng cách tách biệt nó ra khỏi môi trường tự nhiên đã có nhiều 

biến đổi và sự phát triển, thay đổi, vận động của xã hội, nơi sản sinh ra nó. Nói cách 

khác, giữ nguyên gốc lễ hội truyền thống là một cách tiếp cận không còn phù hợp trong 

bối cảnh hiện nay. Thêm vào đó, công tác bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội hiện nay ở cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế không nên coi là công việc riêng của các cơ quan, sở, 

ngành chuyên môn mà sự tham gia của cộng đồng càng ngày càng đóng vai trò quan 

trọng có tác động lớn đến hiệu quả của công tác bảo tồn phát huy di sản lễ hội này. 

Hiện nay, môi trường biển có những biến động, điều kiện xã hội của dân cư 

vùng biển Thừa Thiên Huế cũng có nhiều chuyển biến do quá trình CNH, HĐH. Đó là 

những yếu tố nội tại và ngoại cảnh tác động đến sự biến đổi của lễ hội. Những biến đổi 

đó có những ưu điểm và cũng tồn tại những hạn chế nhất định cần được nghiên cứu và 

đề cập trước khi đưa ra bất cứ đề xuất, giải pháp nào cho việc nâng cao hiệu quả công 

tác bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội hiện nay ở cộng đồng dân cư ven biển Thừa 

Thiên Huế. Đánh giá SWOT43 được áp dụng như một công cụ hiệu quả để khái quát bối 

cảnh lễ hội hiện nay ở cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế. 

4.3.1. Điểm mạnh và điểm yếu 

Hoạt động lễ hội hiện nay và việc bảo tồn, phát huy giá trị của nó ở cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế có nhiều điểm mạnh sau đây: 

Một là, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các Sở, Ban, Ngành ở địa 

phương Thừa Thiên Huế về phát triển bền vững vùng biển đã thúc đẩy công tác quản 

lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản lễ hội của cư dân vùng biển Việt Nam nói chung 

và vùng biển Thừa Thiên Huế nói riêng; Cụ thể Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, đã 

xác định Chiến lược phát triển bền vững vùng biển Việt Nam. Thực hiện Chiến lược 

đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi 

trường biển, nâng cao đời sống của nhân dân và đi liền với việc “xây dựng văn hóa 

biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển”. Qua đó, các hình thức sinh hoạt văn hóa lễ 

hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có cơ sở và điều kiện được phục hồi và phát 

huy giá trị. Tuy vậy, quá trình phục hồi và phát huy đó chắc chắn sẽ có những biến đổi 

nhất định để thích nghi, phù hợp với môi trường tự nhiên và xã hội mới của vùng biển 

 
43 Mô hình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của di sản lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế với sự phát triển của cộng đồng, xã hội hiện nay. 
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Thừa Thiên Huế. 

Hai là, trong thời gian qua, Đảng, Chính Phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều 

văn bản có tính định hướng, hướng dẫn cho việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, 

như Chỉ thị số 27- CT/TW Bộ Chính trị BCHTƯĐCSVN, Thông tư số 04/2011, 

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTD, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, Quy định về 

quản lý và tổ chức lễ hội... Những văn bản hành chính đó giúp cho việc tổ chức lễ hội 

của người dân ở ven biển Thừa Thiên Huế trong thời gian qua phù hợp với môi trường 

sống mới hiện nay. 

Ba là, các lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế về cơ bản 

vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị, mục đích, ý nghĩa của lễ hội vẫn được giữ gìn, 

như lễ hội Nghênh Ông, Cầu ngư, Cầu an, lễ hội thờ Nữ thần, thờ Cô hồn... Nhìn chung, 

giá trị cốt lõi của các lễ hội truyền thống vẫn được bảo tồn vì mục đích cầu sự bình an, 

ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Bốn là, hoạt động lễ hội hiện nay của cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên 

Huế luôn nhận được sự tôn trọng và tình cảm thiêng liêng của người dân, đặc biệt là 

người cao tuổi. Lớp người này là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống 

và đổi mới, nên họ là những người đề xuất tổ chức, điều hành các bước tiến hành lễ hội 

và động viên cháu con cùng hưởng ứng tham gia. Thông qua đó, người dân càng yêu 

quê hương biển đảo hơn và càng vững tin cho vụ mùa đánh bắt hải sản bội thu, cuộc 

sống ấm no. 

Năm là, việc tổ chức lễ hội hiện nay của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có 

những biến đổi tích cực, như thời gian tổ chức lễ hội được rút gọn (1 - 2 ngày), lễ vật 

đơn giản hơn, nhiều khách thập phương tham dự, hình thành các lễ hội mới, môi trường 

tổ chức lễ hội đàng hoàng, khang trang... 

Sáu là, các lễ hội mới, như lễ hội Sóng nước Tam Giang, Lăng Cô huyền thoại, 

Lăng Cô vịnh đẹp... đều mang đến sinh hoạt văn hóa vui chơi, tạo nên không khí rộn 

ràng, nhộn nhịp, không chỉ thu hút khách du lịch, tạo nguồn thu cho người dân địa 

phương mà còn có tác dụng phát triển bền vững môi trường xã hội vùng ven biển 

Thừa Thiên Huế (Hộp 4.1) 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, hoạt động lễ hội hiện nay và việc bảo tồn, phát huy giá trị của nó ở 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế vẫn tồn tại những điểm yếu sau đây: 

Hộp 4.1. Ý kiến của người dân (Ông B.C.T., sinh năm 1956, làng An Cư Đông) về 

điểm mạnh của lễ hội hiện nay: “Ngày nay, lễ hội được tổ chức khang trang hơn, 

có nhiều khách ở các làng bên cạnh, khách du lịch đến tham dự nên cứ mỗi lần có 

lễ hội là dân làng nhộn nhịp, vui tươi hơn trước đây nhiều”. 

(Nguồn: tg, pvs, 2020) 
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Một là, công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống chưa được các 

cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm đúng mức, nhất là việc tổ chức các lễ hội truyền 

thống ở quy mô làng. Các hoạt động lễ hội đó, chính quyền và các Sở, Ngành địa 

phương Thừa Thiên Huế chưa có sự hướng dẫn, quy định, còn phó mặc cho các cộng 

đồng và các công ty tổ chức sự kiện tổ chức. Đặc biệt, chính quyền và các Sở, Ngành 

Thừa Thiên Huế chưa xây dựng đề án, kế hoạch, bộ quy tắc cho việc quản lý, bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội hiện nay. Thêm vào đó, chính quyền cấp xã lại tham gia vào 

việc quản lí lễ hội, như phê duyệt kế hoạch, thời gian, qui mô lễ hội, nên phần nào đã 

làm giảm đi tính tự chủ của người dân và tính thiêng của lễ hội truyền thống của cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế theo đó cũng bị giảm sút. 

Hai là, hiện nay, chủ thể lễ hội được biến đổi theo chiều hướng ít nhiều mang 

yếu tố tiêu cực, đó là việc người dân trong làng ít được tham gia chuẩn bị tổ chức lễ 

hội. Nếu như trước đây, mọi người trong làng đều tham gia gánh vác một công việc 

nào đó để tổ chức lễ hội, như người khiêng kiệu, chuẩn bị lễ vật, rước lễ... thì hiện nay, 

lễ hội được giao cho ban tổ chức thuê các công ty sự kiện đứng ra chuẩn bị, dân làng 

chỉ góp tiền, hoặc kinh phí tổ chức do các mạnh thường quân hỗ trợ. Tình hình đó làm 

cho vai trò chủ thể của lễ hội là người dân của các làng ven biển Thừa Thiên Huế bị 

giảm sút. 

Ba là, có một số lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế bị 

giảm sút quy mô và hình thức so với trước đây, như lễ hội Nghênh Ông ở làng Hải 

Nhuận mặc dầu vẫn còn tổ chức, nhưng quy mô, hình thức không còn như trước, miếu 

thờ, lăng thờ ngư Ông bị sóng biển, gió bão và thời gian làm xuống cấp, hư hỏng, không 

được trùng tu, nâng cấp. 

Bốn là, lễ vật dâng hiến cho thần linh trong các lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế được dùng các thức ăn đồ uống công nghiệp, như bánh mỳ, bánh bao, bia, 

rượu...  và việc ăn uống trong thời gian tổ chức của một số lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế còn lãng phí, người dân phải đóng góp tiền của tốn kém, như riêng 

làng Thai Dương Hạ, kinh phí chuẩn bị cho lễ hội Cầu ngư năm 2021 bị hao hụt hơn 

400 triệu đồng khi lễ hội không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Năm là, trong lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế tồn tại những yếu tố 

tiêu cực, như chỉ trừ những người “chủ lễ, đông xướng, tây xướng”, còn lại người tham 

gia lễ hội, trang phục lai căng, lễ vật dâng hiến thần linh mang tính hiện đại, sử dụng 

các phương tiện máy móc làm giảm ít nhiều tính thiêng của lễ hội... 

Sáu là, sự tham gia của các công ty tổ chức sự kiện vào việc trang trí không gian 

lễ hội với sân khấu, phông, màn, cờ, băng rôn khẩu hiệu làm cho lễ hội của cư dân vùng 

ven biển Thừa Thiên Huế mang tính trình diễn phục vụ du lịch hơn là đáp ứng nhu cầu 
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tâm linh, tính thiêng của lễ hội do vậy cũng có phần suy giảm. Người tham dự lễ hội 

hiện nay ở các làng ven biển Thừa Thiên Huế được mở rộng ngoài phạm vi làng, nhiều 

thanh thiếu niên, khách du lịch từ các nơi khác nhau do hiếu kỳ đã tìm đến tham quan 

lễ hội. Nhiều người tham dự lễ hội nhưng rất mơ hồ, không hiểu hết giá trị, ý nghĩa, 

nguồn gốc của lễ hội. Họ đến với lễ hội chỉ để đáp ứng thị hiếu vui chơi nên phần nào 

đó coi nhẹ yếu tố tâm linh của lễ hội. 

Bảy là, các trò chơi trong lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế còn đơn 

điệu, một số trò chơi truyền thống ít được tổ chức trong lễ hội, như đu tiên, hò đối đáp... 

nhưng lại xuất hiện nhiều trò chơi, hát hò hiện đại, như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, 

hát nhạc mới với dàn loa phóng thanh công suất lớn, thậm chí có lễ hội còn thuê các ca 

sĩ chuyên nghiệp về biểu diễn. Điều đó ít nhiều làm mất đi tính linh thiêng của lễ hội. 

Tám là, các cơ sở vật thể phục vụ cho lễ hội, như đền thờ, lăng thờ ngư Ông, 

đình làng, miếu thờ Thành hoàng làng, miếu bà Dàng chưa được chú trọng trùng tu, 

chỉnh sửa để không gian tâm linh đó trang nghiêm hơn, dẫn đến tình trạng xuống cấp 

của các di tích gắn liền với đời sống lễ hội truyền thống của cộng đồng (Hộp 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Cơ hội và thách thức 

Hoạt động lễ hội hiện nay và việc bảo tồn, phát huy giá trị của nó ở cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế có những cơ hội sau đây: 

Một là, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về 

xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc 

Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương. Mục 

tiêu đó tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế được thuận lợi hơn. Từ 01/7/2021, làng Thai Dương Hạ (xã Hải 

Dương), làng biển Thuận An thay đổi đơn vị hành chính, trở thành những đơn vị trực 

thuộc thành phố Huế, sẽ thuận lợi hơn trong các chính sách đầu tư cơ sở vật chất hạ 

tầng, phát triển du lịch. 

Hai là, với xu thế phát triển văn hóa biển đảo, tạo cơ hội cho việc phục hồi, bảo 

Hộp 4.2. Ý kiến của người dân (Ông Đ.T., sinh năm 1952, làng Thai Dương Hạ, 

Hải Dương) về điểm yếu của lễ hội hiện nay: “Lễ hội hiện nay có nhiều người của 

các làng xung quanh, khách thập phương đến tham dự, lối ăn mặc hở hang làm mất 

đi tính linh thiêng. Tôi thích lễ hội chỉ những người dân trong làng tổ chức và tham 

gia. Tôi không thích lễ hội trang trí phông màn, sân khấu, loa đài ồn ào…” 

(Nguồn: tg, pvs, 2021) 
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tồn, phát huy các lễ hội truyền thống và tổ chức các lễ hội mới ở vùng dân cư ven biển 

Thừa Thiên Huế, lễ hội được đánh giá cao về tầm quan trọng đối với tiềm năng phát 

triển bền vững xã hội của cư dân ven biển, phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình 

ảnh tốt đẹp về biển đảo Việt Nam. Điều đó càng thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy giá 

trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Ba là, nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ 

hội gắn với việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của chính quyền 

địa phương và người dân ngày càng được nâng cao. Điều đó làm cho việc bảo tồn và 

phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế ngày càng được chú trọng. 

Bốn là, hoạt động du lịch nói chung và du lịch gắn với văn hóa, thiên nhiên vùng 

biển đảo ngày càng được chú trọng khai thác. Đó là nhân tố thúc đẩy lễ hội của cư dân 

ven biển Thừa Thiên Huế có điều kiện được tổ chức thường xuyên hơn. 

Năm là, do tác động của quá trình CNH, HĐH, đời sống kinh tế của các cộng 

đồng dân cư vùng ven biển Thừa Thiên Huế ngày càng cải thiện, nhu cầu tinh thần 

theo đó được nâng cao, người dân có điều kiện vật chất để bảo tồn và phát huy giá 

trị lễ hội. 

Bên cạnh đó, hoạt động lễ hội hiện nay và việc bảo tồn, phát huy giá trị của nó 

ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có những thách thức như sau: 

Một là, một số lễ hội truyền thống hoặc bị suy giảm, hoặc thay đổi, nhưng lớp 

người già có nhiều am hiểu về lễ hội đó ngày càng ít, trong khi chúng ta không có kế 

hoạch truyền dạy, nghiên cứu ghi chép, mô tả lại nên sẽ gây ra những khó khăn trong 

công tác phục hồi, bảo tồn các lễ hội truyền thống đúng như mong đợi. 

Hai là, biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp (gia tăng về tần suất 

và cường độ) như lũ lụt, gió bão, biển tiến, mất đa dạng sinh học, tài nguyên biển cạn 

kiệt... Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Ba là, một số người di cư lao động ở nơi xa về và do tác động của kinh tế thị 

trường nên một bộ phận người dân, nhất là tầng lớp trẻ không mấy mặn mà với lễ hội 

làng quê. 

Bốn là, do tác động của khoa học - công nghệ với sự tham gia những đội tàu 

công suất lớn, máy bộ đàm, định vị, máy dự báo thời tiết, máy đo lượng cá tôm dưới 

biển... Tất cả những điều đó làm cho yếu tố tâm linh, niềm tin thần bảo trợ của biển cả 

có phần giảm rút trong người dân, nhất là lớp trẻ. 

Năm là, nhiều ngành nghề khác xuất hiện trong làng biển, hay nói cách khác sự 

hình thành những sinh kế mới thay nghề biển như làng Hải Nhuận nay đầu tư nghề sản 

xuất nước mắm, nuôi tôm trắng trên cát, làng Thai Dương Hạ phát triển các ngành dịch vụ 
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du lịch, nhà hàng, quán ăn phục vụ khách tắm biển, tham quan... Những điều đó đã làm 

giảm đi ít nhiều yếu tố tâm linh của môi trường biển, ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống lễ 

hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế (Bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức về hoạt động 

lễ hội hiện nay và việc bảo tồn, phát huy giá trị  

Điểm mạnh Điểm yếu 

- Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 

của các Sở Ban Ngành ở địa phương về 

phát triển bền vững vùng biển đã thúc 

đẩy công tác quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế. 

- Có hệ thống văn bản hành chính làm 

cơ sở cho việc tổ chức lễ hội hiện nay ở 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Hoạt động lễ hội luôn nhận được sự tôn 

trọng và tình cảm thiêng liêng của người 

dân, đặc biệt là người cao tuổi. 

- Một số biến đổi trong lễ hội hiện nay ở 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có yếu 

tố tích cực.  

- Các lễ hội truyền thống về cơ bản vẫn 

được bảo tồn và phát huy giá trị, mục 

đích, ý nghĩa của lễ hội vẫn được giữ 

gìn, đều vì mục đích cầu sự bình an, ấm 

no, hạnh phúc cho nhân dân.  

- Các lễ hội mới đều mang đến sinh hoạt 

văn hóa vui chơi, tạo nên không khí rộn 

ràng, nhộn nhịp, không chỉ thu hút 

khách du lịch, tạo nguồn thu cho người 

dân địa phương, mà còn có tác dụng 

phát triển bền vững môi trường xã hội 

vùng ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Đáp ứng nhu cầu tâm linh, đời sống 

tinh thần để người dân càng yêu quê 

hương biển đảo hơn và càng vững tin 

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

lễ hội truyền thống chưa được các cơ 

quan quản lý Nhà nước quan tâm, còn 

phó mặc cho các cộng đồng làng. 

- Thiếu kế hoạch, đề án cụ thể cho việc 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội 

và việc tổ chức các lễ hội mới. 

- Có một số lễ hội truyền thống bị giảm 

sút về quy mô và hình thức so với trước 

đây. 

- Lễ vật dâng hiến cho thần linh và ăn 

uống trong thời gian tổ chức của một số 

lễ hội còn lãng phí, người dân phải đóng 

góp tiền của tốn kém. 

- Tổ chức lễ hội tồn tại những yếu tố tiêu 

cực trong trang phục, ẩm thực, trình 

diễn... 

- Trang trí không gian lễ hội sặc sỡ làm 

cho hoạt động này mang tính quảng diễn 

phục vụ du lịch. 

- Vai trò chủ thể lễ hội của dân làng ít 

nhiều bị giảm sút; người tham dự lễ hội 

còn mơ hồ, không hiểu hết giá trị, ý 

nghĩa, nguồn gốc của lễ hội. 

- Các lễ hội mới nặng về kịch bản, sân 

khấu chuyên nghiệp, ít có phần tham gia 

của người dân. 

- Các trò chơi trong lễ hội còn đơn điệu, 

một số trò chơi truyền thống ít được tổ 
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cho vụ mùa đánh bắt hải sản bội thu, 

cuộc sống ấm no. 

chức trong lễ hội, nhưng lại xuất hiện 

nhiều trò chơi hiện đại. 

- Các cơ sở vật thể phục vụ cho lễ hội, 

như đền, miếu thờ, đình làng chưa chú 

trọng trùng tu, chỉnh sửa để không gian 

tâm linh đó trang nghiêm hơn. 

Cơ hội Thách thức 

-  Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 

54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về xây 

dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng 

Thừa Thiên Huế trở thành thành phố 

trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa 

phương. 

- Với xu thế phát triển văn hóa biển đảo, 

tạo cơ hội cho việc phục hồi, bảo tồn, 

phát huy các lễ hội truyền thống và tổ 

chức các lễ hội mới ở dân cư ven biển 

Thừa Thiên Huế. 

- Hoạt động lễ hội được đánh giá cao về 

tầm quan trọng đối với tiềm năng phát 

triển bền vững xã hội của cư dân ven 

biển, phát triển kinh tế - xã hội và quảng 

bá hình ảnh tốt đẹp về biển đảo. 

- Nhận thức về tầm quan trọng của công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn 

với việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ 

chủ quyền biển đảo của chính quyền địa 

phương và người dân ngày càng được 

nâng cao. 

- Hoạt động du lịch nói chung và du lịch 

gắn với văn hóa, thiên nhiên vùng ven 

biển ngày càng được chú trọng khai thác. 

Đó là nhân tố thúc đẩy lễ hội của cư dân 

- Một số lễ hội truyền thống bị thu hẹp 

quy mô và hình thức tổ chức, nhưng lớp 

người già có nhiều am hiểu về lễ hội đó 

ngày càng ít, trong khi chúng ta không 

có kế hoạch truyền dạy, nghiên cứu ghi 

chép, mô tả lại nên sẽ gây ra những khó 

khăn trong công tác phục hồi, bảo tồn 

các lễ hội truyền thống đúng như mong 

đợi. 

- Dưới sức ép của quá trình CNH, HĐH, 

sức ép của kinh tế thị trường... sẽ gây 

nên những khó khăn, trở ngại cho việc 

giữ gìn và phát huy giá trị lễ hội. 

- Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày 

càng phức tạp (gia tăng về tần suất và 

cường độ), đã ảnh hưởng rất lớn đến 

việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội 

của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Một số người di  cư lao động ở nơi xa 

về và do tác động của kinh tế thị trường, 

nên một bộ phận người dân, nhất là tầng 

lớp trẻ không còn mặn mà với lễ hội 

truyền thống. 

- Do tác động của khoa học - công nghệ 

làm cho yếu tố tâm linh, niềm tin thần 

bảo trợ của biển cả có phần giảm sút 

trong nhân dân, nhất là lớp trẻ. 

- Nhiều ngành nghề khác xuất hiện trong 

làng biển, sự hình thành những sinh kế 
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ven biển Thừa Thiên Huế có điều kiện 

được tổ chức thường xuyên hơn. 

- Đời sống kinh tế ngày càng cải thiện, 

nhu cầu tinh thần theo đó nâng cao, người 

dân ven biển Thừa Thiên Huế có điều 

kiện để bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. 

mới thay nghề biển làm giảm đi ít nhiều 

yếu tố tâm linh của môi trường biển, ảnh 

hưởng gián tiếp đến đời sống lễ hội của 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

 

Trên cơ sở đó, chúng tôi có những cuộc khảo sát điều tra về những ưu điểm trong 

đời sống lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế hiện nay, ở ba làng ven biển là làng 

Hải Nhuận, làng Thai Dương Hạ và làng An Cư Đông. Theo đó, có 79,7% đồng tình lễ 

hội hiện nay vẫn bảo tồn các giá trị lễ hội truyền thống, 91% đáp ứng nhu cầu thắt chặt 

tình làng nghĩa xóm, 92,1% đáp ứng nhu cầu tâm linh, 71% tiết kiệm thời gian, 55,3% 

lễ vật gọn nhẹ, 60,7% đáp ứng nhu cầu du lịch, 30,3% rút gọn nghi lễ cúng tế, 31,8% 

phần hội vui hơn, 13,9% tính thiêng của lễ hội.  Các số liệu đó ít nhiều phản ánh mức độ 

đánh giá của người dân về các ưu điểm của lễ hội hiện nay (Biểu đồ 4.1.). 

Biểu đồ 4.1. Những ưu điểm của lễ hội hiện nay 

 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát năm 2020) 

 

Còn đối với hạn chế về các mặt trong lễ hội hiện nay của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế, có 54,3% số người được hỏi ở ba điểm nghiên cứu (làng Hải Nhuận, làng 

Thai Dương Hạ, làng An Cư Đông) đồng tình hạn chế về trang phục, 76,3% đồng tình 

hạn chế về không gian tổ chức lễ hội,  47,1% về lễ vật, 19,7% về lễ nghi, 26,2% về 

phần hội, 22,8% về tâm linh, 12,7% về thời gian tổ chức lễ hội và 55,3% về quan hệ 
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cộng đồng. Những số liệu đó ít nhiều phản ánh mức độ đánh giá của người dân về 

hạn chế của lễ hội hiện nay ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế (Biểu đồ 4.2). 

Biểu đồ 4.2. Những hạn chế của lễ hội hiện nay 

 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát năm 2020) 

4.4. GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI  

Trên cơ sở các Quy định, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động lễ hội 

của Đảng, Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương và những điểm 

yếu, điểm mạnh, cơ hội, thách thức về lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, 

thiết nghĩ muốn làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế trong tình hình hiện nay cần phải nắm vững những quan điểm cơ bản 

về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội và thực hiện một số giải pháp cụ thể sau đây. 

4.4.1. Quan điểm về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội 

Về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội hiện nay cần chú ý một số quan điểm sau 

đây: 

- Lễ hội là di sản của ông cha tạo dựng nên qua suốt chiều dài lịch sử lao động 

và dựng xây quê hương nên việc bảo tồn và phát huy giá trị của nó là điều cần thiết, 

nhưng bảo tồn như thế nào trong xu thế môi trường tự nhiên và xã hội có nhiều biến 

động là một câu hỏi không dễ có lời giải. Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa nói chung 

và lễ hội nói riêng hiện nay có bốn cách là bảo tồn nguyên vẹn, bảo tồn thích nghi, 

bảo tồn tĩnh, bảo tồn động.  

Bảo tồn nguyên vẹn giá trị gốc vốn có của lễ hội đó, nghĩa là bảo tồn đúng 

như những gì lễ hội ông cha đã tiến hành; Bảo tồn biến đổi/ thích nghi là hình thức 

bảo tồn chỉ giữ lại những yếu tố gốc và chấp nhận điều chỉnh các yếu tố không còn 



129 

phù hợp với xã hội và môi trường hiện nay, có thể thay thế một số yếu tố mới, nhưng 

không đánh mất đi giá trị đặc trưng vốn có của nó, như thay thế một số yếu tố trong 

trang phục, lễ vật, trò chơi...; Bảo tồn động là bảo tồn giá trị lễ hội đó trong cộng 

đồng dân cư; Bảo tồn tĩnh là bảo tồn dưới dạng “bảo tàng hóa”, số hóa, tài liệu hóa... 

- Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội cần phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn văn 

hóa vật thể (đình làng, đền, miếu, lăng...) và văn hóa phi vật thể (lễ tế, điệu múa 

hát...). Vì yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể trong lễ hội luôn có mối quan hệ gắn 

bó hữu cơ với nhau, gọi là không gian thiêng của lễ hội. 

- Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội phải gắn với công tác nghiên cứu khoa học 

và giáo dục cộng đồng. Nếu bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội đó không có những công 

trình nghiên cứu đi trước để lưu giữ lại các lễ nghi, lễ vật, trang phục, trò chơi vốn có 

của nó thì việc bảo tồn và phát huy giá trị sẽ dễ dàng đi lệch hướng và đánh mất chân 

giá trị của lễ hội truyền thống. Nếu bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội mà không chú 

trọng giáo dục cộng đồng để cộng đồng không nhận diện rõ được các giá trị đặc trưng 

của nó thì chính cộng đồng sẽ là người làm biến đổi lệch lạc lễ hội. 

- Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người 

dân tại chỗ. Có nghĩa là cộng đồng phải được hưởng lợi từ hoạt động lễ hội để vừa 

đáp ứng nhu cầu tâm linh, vừa phát triển du lịch bền vững. Từ đó, họ cảm thấy sự cần 

thiết và mong đợi hoạt động lễ hội để chung tay cùng các Sở, Ngành thực hiện công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. 

4.4.2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội 

Trên cơ sở phân tích các giá trị, các văn bản pháp lí, cũng như điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội, thách thức (mô hình SWOT) về lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế, NCS dựa trên quan điểm bảo tồn nguyên vẹn và bảo tồn thích nghi để đề 

ra các giải pháp cụ thể, sau đây: 

Thứ nhất, gắn công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội với việc phát triển 

bền vững xã hội cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế 

Nếu coi lễ hội là phần hồn cốt của văn hóa, thì việc bảo tồn và phát huy giá trị 

của nó không thể tách rời khỏi môi trường xã hội, khỏi sự ổn định và phát triển bền 

vững của một cộng đồng xã hội. Phát triển bền vững xã hội phải đảm bảo ba nhân tố: 

Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn các giá trị truyền thống. Trong các 

giá trị truyền thống đó, đời sống lễ hội với các lễ nghi, lễ vật, trang phục, trò diễn dân 

gian sẽ là môi trường lý tưởng cho việc bảo tồn các giá trị truyền thống. Bởi vậy, bảo 

tồn và phát huy giá trị lễ hội ở một cộng đồng dân cư không thể tách rời khỏi sự phát 

triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thiếu một trong những nhân tố đó, việc bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội sẽ không đi đúng hướng của sự phát triển bền vững. Như trò 
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diễn “bủa lưới”, điểm nhấn trong lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ, dù có những 

biến đổi, nhưng trang phục của chủ thuyền và thằng hề, hay đám trẻ trong vai “bầy 

cá” vẫn theo lệ xưa, phục trang và trang điểm theo lối hài hước, khiến người dân vui 

cười thỏa chí như niềm vui được mùa tôm cá. Đây cũng là mục đích lễ hội hướng 

đến. 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng phối hợp 

với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương tiến hành nhiều dự án đầu tư, 

khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các làng biển ở Thừa Thiên 

Huế nói chung và làng Hải Nhuận, làng Thai Dương Hạ, làng An Cư Đông nói riêng, 

trong đó có việc khôi phục lễ hội truyền thống và tổ chức các lễ hội mới. Theo đó, 

các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm, 

ổn định đời sống nhân dân được chú trọng và thực hiện lồng ghép với việc bảo tồn và 

phát triển đời sống văn hóa tinh thần, trong đó có lễ hội, như Chương trình hỗ trợ vay 

vốn đóng tàu công suất lớn, Chương trình kích cầu phát triển du lịch biển, Chương 

trình xây dựng cụm văn hóa cơ sở, Chương trình xây dựng làng văn hóa… Tất cả 

đang tạo điều kiện cho cư dân vùng biển Thừa Thiên Huế phát triển bền vững xã hội 

trên cả kinh tế biển, môi trường biển và văn hóa biển. Nhờ vậy, hoạt động lễ hội sẽ 

có điều kiện bảo tồn và phát huy. 

Thứ hai, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội phải đặt trong môi trường cộng đồng 

dân cư ven biển Thừa Thiên Huế, có nghĩa là phải tăng cường vai trò người dân, để mọi 

người cùng có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng hưởng thụ các giá trị của nó 

Trong quan điểm bảo tồn có bảo tồn tĩnh là bảo tồn trong thư viện, bảo tàng, 

nhà truyền thống, bảo tồn động là bảo tồn trong cộng đồng, để giá trị văn hóa đó tự 

người dân/ cộng đồng chọn lựa, giữ gìn. Mọi hình thức bảo tồn đều có mặt tích cực 

của nó, nhưng bảo tồn động có mặt tích cực cao hơn, vì thông qua hình thức bảo tồn 

này, hiện tượng văn hóa được giữ gìn trong môi trường xã hội mà nó nảy sinh và tồn 

tại, để nó tiếp tục biến đổi và phát huy vai trò dưới tác động của những điều kiện tự 

nhiên, xã hội cụ thể. Bảo tồn văn hóa trong trạng thái động, trong môi trường xã hội 

chính là thể hiện quan điểm chủ thể văn hóa trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá 

trị của nó. Điều đó có nghĩa nhân dân là người sáng tạo nên văn hóa và đồng thời là 

người bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đó. 

Các di sản văn hóa dân gian vốn sinh ra từ nhu cầu cuộc sống tinh thần của 

người dân và gắn chặt với môi trường sống nên bảo tồn tích cực có nghĩa là làm cho 

nó sống lại chính trong đời sống cộng đồng, gắn chặt bảo tồn với lợi ích của cộng đồng. 

Đối với đời sống lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế cũng vậy, cần phải kích 

thích, phục hồi nhu cầu hưởng thụ những giá trị đó chính trong cuộc sống của những 
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người dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Có thể thấy một mô hình thực hiện rất thành 

công phương pháp bảo tồn tích cực là phố cổ Hội An, một “bảo tàng sống”, ở đó người 

dân vẫn sống với cuộc sống đời thường, vẫn duy trì những nề nếp sinh hoạt truyền 

thống cổ xưa trong không khí của cuộc sống đương đại. Hay làng truyền thống Hanok 

Jeonju ở Hàn Quốc là ngôi làng kiểu mẫu, một bảo tàng sống, nơi lưu giữ những nếp 

sinh hoạt của người dân Hàn trên suốt chặng đường lịch sử cận đại. Tới đây du khách có 

thể tham quan, tìm hiểu và có thể cùng ăn, cùng ở với người dân (du lịch homestay) để 

hiểu về những phong tục tập quán truyền thống của người Hàn. 

Như vậy, có thể thấy rằng ở các làng ven biển Thừa Thiên Huế nếu gắn bảo 

tồn và phát huy giá trị lễ hội với lợi ích của cộng đồng sẽ tăng cường tối đa những 

mặt tốt đẹp của nó trong đời sống người dân. Qua đó sẽ tái dựng và khôi phục lại 

những lễ hội truyền thống và hình thành những lễ hội mới đầy tính nhân sinh cao cả 

để tạo nên một nét đẹp văn hóa của cộng đồng cư dân làng ven biển nơi đây. 

Rõ ràng bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội ở cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế dựa vào cộng đồng, do vậy vừa tăng cường khả năng nhận thức tôn trọng những 

giá trị tốt đẹp của truyền thống, vừa tạo nên một môi trường văn hóa lành mạnh cho 

mục tiêu phát triển bền vững xã hội vùng ven biển Việt Nam. Để làm được điều này 

đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng ý kiến của người dân, nhất là các già làng và có một 

kế hoạch định hướng cho người dân bảo tồn, khôi phục những lễ hội tiêu biểu của 

ông cha đã tạo dựng nên từ bao đời nay. 

Thứ ba, xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong lễ hội nói chung và ở cộng 

đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng 

Chính quyền và các Sở, Ngành liên quan cùng với người dân cần sớm bàn bạc 

xây dựng các quy định ứng xử văn hóa mang tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt 

động lễ hội theo hướng phát triển bền vững. Hình thành các quy tắc về lễ vật, lễ nghi, 

về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, về trang phục tham dự lễ hội. Loại bỏ mọi 

hình thức thương mại hóa, cá nhân hóa, vật chất hóa trong lễ hội. Xây dựng lối ứng 

xử văn hóa trong môi trường lễ hội của người dân địa phương, chính quyền, các doanh 

nghiệp và du khách. Xây dựng đời sống lễ hội lành mạnh, thỏa mãn những giá trị tâm 

linh đặc sắc và là sản phẩm văn hóa của cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế. 

Bộ quy tắc ứng xử với lễ hội phải được phổ biến thường xuyên trên phương 

tiện thông tin địa phương, đồng thời là nội dung sinh hoạt của các tổ, đội trong làng.  

Thông qua đó, môi trường văn hóa lành mạnh của lễ hội được tuyên truyền và thực 

hiện, nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của đời sống lễ hội cho hôm nay và mai sau. 

Thứ tư, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội phải gắn với việc xây dựng mô hình 

làng văn hóa ở cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế 
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Trong định hướng xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

thì mục tiêu xây dựng làng văn hóa cũng là một hướng phấn đấu của nhân dân các 

làng ven biển Thừa Thiên Huế. Theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 

tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, một làng đạt tiêu chuẩn 

của làng văn hóa khi hội đủ những điều kiện sau: 

- Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển 

- Có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh 

- Có môi trường cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng 

Xây dựng làng văn hóa do đó không đơn thuần là đề ra một mô hình cứng nhắc 

áp dụng cho tất cả như một khuôn mẫu mà phải căn cứ vào tình hình cụ thể, chủ yếu 

là từ cơ sở văn hóa làng để chọn lọc cái hay, loại trừ cái chưa được, nhìn nhận những 

yếu tố mới để đưa vào cho phù hợp với hoàn cảnh từng nơi, đúng với chủ trương 

đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mô hình xây dựng làng văn hóa ở vùng 

dân cư ven biển Thừa Thiên Huế, như làng Hải Nhuận, làng Thai Dương Hạ, làng 

An Cư Đông nằm trong chương trình mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

Việc xây dựng bản quy ước trong mô hình làng văn hóa cũng có giá trị như bản 

Hương ước làng xã ngày xưa, tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh, một mối quan 

hệ tốt đẹp giữa người với người nhằm hướng đến xây dựng làng xã ngày càng giàu đẹp, 

bảo tồn và phát huy những thuần phong mỹ tục trong đó có việc bảo tồn và phát huy 

giá trị lễ hội của quê hương. Quy ước làng có nội dung quy định những việc cần làm 

và không nên làm trong việc tổ chức lễ hội hàng năm. Các quy ước đó được dân làng 

trực tiếp góp ý. Ở làng các làng Hải Nhuận, làng Thai Dương Hạ, làng An Cư Đông, 

ban biên soạn bản quy ước ngoài những người am hiểu phong tục tập quán địa phương 

còn có sự tham gia góp ý của các đoàn thể như mặt trận, phụ nữ, các cựu chiến binh, 

những bậc trưởng lão, những người xuất thân từ làng được trọng vọng như nhà nghiên 

cứu Phan Thuận An44 là người làng Thai Dương Hạ, rất am hiểu và tâm huyết với quá 

trình sưu tầm, phục hồi các giá trị lễ hội truyền thống của cộng đồng. Đặc biệt là tranh 

thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của các cơ quan hành chính của địa phương. Quá trình thảo 

luận, trao đổi ý kiến để thống nhất các điều khoản trong bản quy ước chính là dịp để 

nhân dân địa phương có ý thức thực hiện tốt vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng. Tất 

cả nhằm hướng đến xây dựng một đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần ổn định và phát 

 
44 Nhà nghiên cứu Phan Thuận An nổi tiếng với nhiều ấn phẩm nghiên cứu về Huế như Kinh thành Huế, Kiến 

trúc Cố đô Huế… 
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triển bền vững, xây dựng văn hóa làng và làng văn hóa kiểu mẫu của địa phương các 

làng ven biển trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế 

gắn với việc xây dựng dựng làng văn hóa sẽ tạo điều kiện thúc đẩy những mặt tốt 

đẹp, tích cực của nó, tránh những việc làm khiên cưỡng, duy ý chí của một số người; 

đồng thời coi việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội đó là một nội dung quan trọng 

trong việc xây dựng lối sống mới, con người mới văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ 

gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Thứ năm, xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân 

ven biển Thừa Thiên Huế 

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để làm khơi dậy tiềm năng vật chất và tinh thần 

của cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế, gắn dân cư với phong tục tập quán, 

lễ hội có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước về điều kiện cơ sở vật chất, như các thiết 

chế văn hóa mới được xây dựng, những di tích mới được tu sửa... Đặc biệt, cần tránh 

khuynh hướng thương mại hóa cũng như tình trạng mê tín dị đoan để xây dựng một 

đời sống tinh thần lành mạnh, hình thành nên một nếp sống văn minh và hiện đại ở 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Đối với các cơ quan ban ngành liên quan cần kết hợp với các doanh nghiệp hỗ 

trợ kinh phí để tu sửa đình, miếu, lăng mộ ngư Ông, xây dựng nhà văn hóa của làng 

để tạo môi trường văn hóa khang trang và khi tổ chức lễ hội, các nhà hảo tâm trợ giúp 

chuẩn bị phông màn, sân khấu, loa phóng thanh, ánh sáng và các phương tiện kỹ thuật 

hiện đại khác. 

Đối với cộng đồng cư dân địa phương các làng ven biển Thừa Thiên Huế, cần 

đánh thức vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân có vị trí rất quan trọng trong các giải 

pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội cũng như văn hóa truyền thống nói 

chung. Đây là một công tác quan trọng vì cá nhân là chủ thể sáng tạo của văn hóa và 

cũng là chủ thể có quyền chọn lựa, loại bỏ hoặc bổ sung cái mới trong hoạt động lễ hội 

để giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của hoạt động văn hóa này. Nếu không nhìn nhận 

đúng vai trò sáng tạo của cộng đồng, sẽ dẫn đến việc hiểu không đúng về công tác xã 

hội hóa trong việc gìn giữ phát huy giá trị lễ hội của từng người trong cộng đồng đó. 

Đồng thời, phong trào xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, sẽ giúp 

cho từng người và cộng đồng sẽ tự mình nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của 

việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội hiện nay, khi những mặt trái của nền kinh tế thị 

trường đang làm tăng lối sống cá nhân, ích kỷ của một bộ phận người trong xã hội. 

Thứ sáu, tổ chức nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế 
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Việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội ở vùng dân cư ven 

biển Thừa Thiên Huế trong bối cảnh xã hội hiện nay phải được tiến hành trên cơ sở 

khoa học. Phải nhận thức được vấn đề một cách toàn vẹn và cụ thể, bảo tồn lễ hội 

nào, bảo tồn và phát huy như thế nào... Nhiều lễ hội của người dân ven biển Thừa 

Thiên Huế theo thời gian, hoặc do tác động của điều kiện sống mới đã bị mai một, 

biến dạng. Vì vậy, muốn bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân nơi đây phải 

có những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên ngành để tìm hiểu, 

ghi chép, mô tả một cách chân thực và tương đối đầy đủ quy trình tổ chức các lễ 

hội. Trên cơ sở đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội mới đảm bảo tính khách 

quan chân thực, không bị bóp méo, lai căng. Vì vậy công tác nghiên cứu khoa học 

về việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội của người dân vùng ven biển Thừa Thiên 

Huế cần phải tiến hành như sau: 

- Cần có sự nghiên cứu cụ thể, đầy đủ và chân thực các loại hình lễ hội của cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế, từ nguồn gốc, mục đích, ý nghĩa đến lễ nghi cúng tế, 

lễ vật dâng hiến, trang phục lễ hội, các trò chơi trong lễ hội... 

- Nghiên cứu sự biến đổi các loại hình lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế để thấy được mặt phù hợp và chưa phù hợp của hoạt động văn hóa này trong xu 

hướng phát triển và tâm lý của người dân hiện nay. 

- Tuyên truyền, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở địa phương và người dân về giá 

trị và quy trình tổ chức lễ hội trong hoàn cảnh mới, khi môi trường tự nhiên và xã hội 

có sự thay đổi, cần giữ gìn cái gì trong lễ hội và biến đổi cái gì trong lễ hội, để tăng 

cường những mặt tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực trong đời sống lễ hội. 

- Tổ chức in ấn, xuất bản, số hóa các tư liệu mô tả quy trình lễ hội truyền thống 

của người dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Đề xuất các giải pháp có tính hợp lý cho việc phục dựng, bảo tồn, phát huy 

hoạt động lễ hội hiện nay cho người dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Thứ bảy, lựa chọn hình thức thích hợp để bảo tồn giá trị lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế 

Trong bốn hình thức bảo tồn hiện nay là bảo tồn nguyên vẹn, bảo tồn thích 

nghi, bảo tồn tĩnh, bảo tồn động, theo chúng tôi trong việc bảo tồn lễ hội của người 

dân ven biển Thừa Thiên Huế cần kết hợp cả ba hình thức bảo tồn: Bảo tồn thích 

nghi, bảo tồn tĩnh, bảo tồn động. Bảo tồn thích nghi để giữ cái gốc, cái chính của lễ 

hội, còn có thể thay đổi một số yếu tố nhất định, như trang phục du khách tham dự lễ 

hội, một số lễ vật có thể dùng các món ăn hiện đại (bánh mỳ, bia, nước ngọt...), dùng 

loa, điện chiếu sáng... Bảo tồn động để mọi hoạt động lễ hội phải được sống trong cộng 

đồng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, phải được người dân trực tiếp chuẩn bị, cúng 
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tế, tham dự và thụ hưởng. Bảo tồn tĩnh để thư viện hóa, số hóa các loại hình lễ hội của 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 

Như vậy, muốn thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân 

ven biển Thừa Thiên Huế, thiết nghĩ các hình thức bảo tồn trên đều cần thiết, hỗ trợ bổ 

sung cho nhau. Bảo tồn tĩnh vừa là tư liệu lưu giữ các hình thức lễ hội, vừa cung cấp tư 

liệu để phục dựng lễ hội, bảo tồn động và bảo tồn thích nghi là cần thiết và bắt buộc của 

việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của người dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Thứ tám, xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế 

Để việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của người dân ven biển Thùa Thiên 

Huế có kế hoạch, hiệu quả và lâu dài, thiết nghĩ phải xây dựng Đề án chính sách bảo 

tồn và phát huy giá trị lễ hội cho người dân ven biển Thừa Thiên Huế. Đề án này gồm 

có những nội dung cơ bản như sau: 

- Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội: Bao gồm kế hoạch tổ chức lễ 

hội truyền thống hàng năm cho từng làng và kế hoạch tổ chức các lễ hội mới. 

- Chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội: Hỗ trợ một phần kinh 

phí cho từng loại lễ hội. 

- Chính sách phát triển du lịch: Đưa các lễ hội vào các tour, tuyến du lịch; xây 

dựng mô hình kết hợp bảo tồn lễ hội với phát triển du lịch bền vững. 

- Một số quy định quản lý lễ hội: Dựa trên các văn bản hành chính, cần có những 

hướng dẫn quy định những việc nên làm và không nên làm cho hoạt động lễ hội. 

- Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội: Người 

dân phải là chủ thể của việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Vì vậy, họ phải có trách 

nhiệm và quyền lợi trong quá trình diễn ra các hoạt động lễ hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề án bảo tồn và phát huy 
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Vai trò của cộng đồng 

trong hoạt động lễ hội 
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Sơ đồ 4.1. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội  

[Nguồn: Tác giả] 

Thứ chín, tránh các hình thức trình diễn, sân khấu hóa và những mặt trái trong 

việc tổ chức lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế hiện nay  

Hiện nay, trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế xảy ra vấn đề cần điều chỉnh là sân khấu hóa, trình diễn lễ hội để phục 

vụ du lịch. Việc sân khấu hóa, trình diễn lễ hội của các nghệ sĩ chuyên nghiệp vô hình 

đã làm giảm, thậm chí là mất đi mục đích, ý nghĩa đích thực của lễ hội và trong trường 

hợp như vậy, các màn trình diễn, những trò diễn xướng, những đám rước, các nghi lễ, 

nghi thức sẽ được “thưởng thức” hoàn toàn với tư cách của người ngoài cuộc, trong 

khi những hình thức sinh hoạt lễ hội phải là của người dân, của cộng đồng. Ví dụ, lễ 

hội Cầu ngư thường kết hợp với lễ cúng Thành hoàng làng và thờ ngư Ông là một hình 

thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. Có thể 

nói, nếu lễ cúng Thành hoàng, cúng ngư Ông là phần lễ, thì bủa lưới, đua ghe là phần 

hội, phần vui chơi của cộng đồng cư dân nơi đây. Hai yếu tố “lễ” và “hội” ấy hợp lại 

với nhau mới phát huy đầy đủ những giá trị cũng như những niềm tin, sự ngưỡng vọng 

của nhân dân. Và “hội” là sự tham gia của tất cả cộng đồng, trên bờ dưới vạn, không 

phân biệt địa vị xuất thân, gia cảnh giàu nghèo... Và đám rước - một phần quan trọng, 

là điểm giao thoa giữa “lễ” và “hội” sẽ tạo nên một bức tranh ngày hội làng rất sống 

động và đặc sắc. Vì vậy, nếu “sân khấu hóa” lễ hội này thì phải chăng, yếu tố cộng 

đồng sẽ bị phai nhạt. 

Thêm vào đó, hiện nay trong hoạt động lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế cần phải giảm bớt đi đến loại bỏ những mặt trái làm giảm yếu tố tâm linh, linh 

thiêng của lễ hội, như trang phục của một số du khách, người tham dự lễ hội không 

phù hợp, trang hoàng cho không gian lễ hội quá hoành tráng, phô trương với băng 

rôn, cờ, hoa, loa công suất lớn, đèn chiếu sáng... 

Thứ mười, tăng cường công tác quản lý và quy hoạch hoạt động lễ hội của cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế 

Hiện nay, trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế chưa được phân cấp quản lý, giám sát, còn tồn tại tình trạng làng 

nào làng ấy làm nên xảy ra những mặt tiêu cực trong quá trình tổ chức lễ hội. Vì vậy, 

nên phân cấp quản lý, giám sát của các cấp địa phương đối với các hoạt động lễ hội 

ở cộng đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế. 

Từ đó, tác giả luận án đã xác định mô hình quản lý các bên liên quan đến công 
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tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gồm các cơ quan Nhà nước (Sở Văn hóa và Thể 

thao, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã), cộng đồng các làng ven biển Thừa 

Thiên Huế (Sơ đồ 4.2). Sự hợp tác của các bên liên quan thể hiện trên tất cả các phương 

diện, từ văn bản quy định đến vai trò trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội, cụ 

thể: 

- Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản quy định cụ thể những việc cần 

làm và không nên làm trong lễ hội và quy hoạch các hoạt động lễ hội hàng năm. 

- Phòng Văn hóa thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các 

hoạt động lễ hội của các cộng đồng dân cư làng ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Cộng đồng chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội theo đúng phong tục và quy định 

có tính pháp lý của chính quyền. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Sơ đồ 4.2. Quản lý và quy hoạch lễ hội  

[Nguồn: Tác giả] 

Thứ mười một, phát triển mô hình du lịch lễ hội ở cộng đồng dân cư ven biển 

Thừa Thiên Huế  

Một trong những giải pháp có hiệu quả không chỉ bảo tồn mà đặc biệt là phát 

huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế là phát triển mô hình du lịch 

lễ hội. Muốn làm được điều đó cần phối hợp với các doanh nghiệp du lịch lữ hành 

trong thiết kế tour du lịch lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế (tuyến du lịch 

đường bộ và đường sông, biển), kết nối với các tour du lịch sinh thái biển, du lịch 

nghĩ dưỡng… nhằm đưa du khách trong và ngoài nước đến tham quan các lễ hội, góp 

phần làm phong phú và đa dạng loại hình du lịch văn hóa biển trên địa bàn Thừa 

Thiên Huế. Nghiên cứu này đề xuất một số tour du lịch tham quan các lễ hội của cư 

Quản lý, Quy hoạch 

 lễ hội 

Sở Văn hóa và Thể thao 

Ban hành văn bản 

Phòng Văn hóa và Thông tin 

Hướng dẫn, giám sát 

Cộng đồng tổ chức 
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dân ven biển Thừa Thiên Huế như sau: 

- Tuyến du lịch đường bộ và đường sông - biển (phương tiện bằng xe đạp, xe 

máy, ô tô, thuyền): Huế - Làng Thai Dương Hạ (bãi biển Hải Dương) - Rừng ngập 

mặn Rú Chá 

- Tuyến du lịch đường bộ (phương tiện bằng xe đạp, xe máy, ô tô): Tuyến du 

lịch Huế - Lễ hội đua thuyền làng Hải Nhuận - Rừng ngập mặn Rú Chá 

- Tuyến du lịch đường bộ (phương tiện bằng xe đạp, xe máy, ô tô): Tuyến du lịch 

Huế - Lễ hội đua thuyền và lễ cầu an làng An Cư Đông - Đầm Lập An. 

Thứ mười hai, phát huy vai trò của người cao tuổi và trao trả vai trò chủ thể của 

lễ hội truyền thống về cho cộng đồng.  

Có thể thấy rằng, người cao tuổi là bộ phận am hiểu và tâm huyết nhất đối với 

văn hóa truyền thống, văn hóa lễ hội. Họ am hiểu tường tận về quy trình, nghi thức tế tự 

và những ý nghĩa tâm linh tín ngưỡng của sinh hoạt lễ hội đó với cộng đồng. Đứng trước 

những biến động của điều kiện kinh tế xã hội đến đời sống văn hóa truyền thống, họ là 

những người mong mỏi giữ lại những nét nguyên bản đặc sắc của văn hóa lễ hội. Tôn 

trọng ý kiến người cao tuổi sẽ giúp việc tổ chức lễ hội tránh được những sự lai căng, méo 

mó về trang phục, lễ nghi, lễ vật, trò chơi dân gian, thậm chí là ý nghĩa của lễ hội… Qua 

quá trình điền dã dân tộc học, NCS đã được nghe, được hiểu và cảm nhận được những 

sự nuối tiếc và mong mỏi của một bộ phận những già làng về sự kế thừa trong tri thức 

dân gian nghề biển, sự gìn giữ những tinh túy và bản sắc của văn hóa dân gian làng ven 

biển trong tổ chức lễ hội của cộng đồng… Họ mong có sự thấu hiểu, chấp nhận và có 

quyền tự chủ trong các vấn đề tổ chức lễ hội truyền thống của cộng đồng, trên cơ sở vẫn 

tôn trọng và đảm bảo tính văn minh trong quá trình tổ chức. Thiết nghĩ, lễ hội là sinh 

hoạt của cộng đồng và trả lại quyền tự chủ, tôn trọng vai trò chủ thể của cộng đồng trong 

tổ chức lễ hội sẽ là cách để chúng ta làm lễ hội được sống lại và phát triển chính trong 

môi trường sản sinh ra nó. 



139 

Tiểu kết Chương 4 

 

Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, cả truyền thống và biến đổi đều 

mang trong mình những giá trị đặc trưng: Giá trị cộng đồng, giá trị tâm linh, giá trị 

giáo dục, giá trị văn hóa, giá trị kinh tế... Những giá trị đó đang được các cộng đồng 

dân cư ven biển Thừa Thiên Huế bảo tồn và phát huy. Tuy nhiên, đời sống lễ hội 

của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế hiện nay bên cạnh những điểm mạnh, như lễ 

hội luôn nhận được sự tôn trọng và tình cảm thiêng liêng của người dân, các lễ hội 

truyền thống về cơ bản vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị, lễ hội mới đều mang 

đến sinh hoạt văn hóa vui chơi lành mạnh... thì vẫn tồn tại những điểm yếu, như một 

số lễ hội truyền thống bị thu hẹp quy mô, hình thức, lễ vật dâng hiến cho thần linh 

và ăn uống trong thời gian tổ chức của một số lễ hội còn lãng phí, tồn tại những yếu 

tố tiêu cực trong trang phục, trình diễn, trong trang trí không gian lễ hội, người tham 

dự lễ hội còn mơ hồ, không hiểu hết giá trị, ý nghĩa, nguồn gốc của lễ hội, các lễ 

hội mới nặng về kịch bản, sân khấu... Bên cạnh những cơ hội, như xu thế phát triển 

văn hóa biển đảo, tạo cơ hội cho việc phục hồi, bảo tồn, phát huy các lễ hội  của cư 

dân vùng ven biển, nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị lễ hội gắn với việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của 

chính quyền địa phương và người dân ngày càng được nâng cao, hoạt động du lịch 

thúc đẩy lễ hội, đời sống kinh tế ngày càng cải thiện, nhu cầu tinh thần theo đó nâng 

cao, cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có điều kiện để bảo tồn và phát huy giá trị lễ 

hội... vẫn tồn tại những thách thức, như lớp người già có nhiều am hiểu về lễ hội đó 

ngày càng ít dần, sức ép của quá trình CNH, HĐH, sức ép của kinh tế thị trường... 

Trên cơ sở phân tích những giá trị, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

thách thức của lễ hội hiện nay ở cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, NCS đã nêu lên 

các nguyên tắc bảo tồn và đề xuất có tính bàn luận về các giải pháp nhằm bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, như gắn công cuộc 

bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội với việc phát triển bền vững xã hội, bảo tồn và 

phát huy giá trị lễ hội phải đặt trong môi trường cộng đồng, bảo tồn và phát huy 

giá trị lễ hội phải gắn với việc xây dựng mô hình làng văn hóa, xây dựng bộ quy 

tắc ứng xử văn hóa trong lễ hội, xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ 

hội, lựa chọn hình thức thích hợp để bảo tồn giá trị lễ hội, xây dựng Đề án bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội, tăng cường công tác quản lý và quy hoạch hoạt động lễ 

hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Vấn đề ở đây là phải nghiên cứu khảo sát tường tận lịch sử hình thành, mục 

đích, giá trị và quy trình tổ chức lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế và trên cơ sở môi trường sống nhiều biến đổi hiện nay, để tìm ra những hình 

thức bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của người dân ven biển Thừa Thiên Huế, 

nhằm không chỉ phát triển bền vững xã hội của các cộng đồng dân cư nơi đây mà 

còn góp phần thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước 

Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 

Qua việc tìm hiểu lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, từ truyền thống 

đến biến đổi, chúng ta có thể rút ra những kết luận cơ bản sau đây: 

1. Thừa Thiên Huế có đường bờ biển dài trên 120km, với nhiều cảng nước sâu, 

vịnh đẹp và đặc biệt biển nơi đây nằm trong bối cảnh chung của vùng biển Trung Bộ 

rất phong phú nguồn lợi hải sản. Thêm vào đó, do dãy núi Trường Sơn chạy dọc theo 

hướng Đông Nam, có nơi lan ra tận biển, nên đồng bằng nơi đây eo hẹp, sinh kế nông 

nghiệp không đảm bảo mưu sinh cho người dân. Vì vậy, những người Chămpa tiền 

trú ở vùng đất này vừa làm nông vừa giỏi nghề biển, và theo dòng chảy của lịch sử, 

người Việt theo Chúa Nguyễn Hoàng vào khai phá miền đất này đã chú trọng chiếm 

lĩnh vùng ven biển để mưu sinh. Họ không “quai đê lấn biển” như ở Bắc Bộ, mà tập 

trung công sức, trí tuệ, học hỏi kinh nghiệm đi biển của người Chămpa và dần đúc 

rút nhiều kinh nghiệm đóng thuyền đi biển, đánh bắt cá không chỉ “cận bờ, cận 

duyên”, mà vươn ra ngoài khơi xa. Những cộng đồng dân cư đó đã hình thành những 

làng quê thơ mộng, trữ tình ven biển, với sinh kế chính là nghề đánh bắt và chế biến 

hải sản. Theo đó, đời sống văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế mang sắc 

thái, chất biển rất sâu sắc, như phương tiện đi biển, ngư cụ lưới mành, nghề chế biến 

mắm, ruốc, miếu thờ, lăng thờ ngư Ông, các tín ngưỡng dân gian, các loại hình lễ hội 

thờ cá Ông, thờ Nữ thần... Trong các làng ven biển Thừa Thiên Huế có ba làng rất 

đặc trưng mà luận án chọn làm điểm nghiên cứu, đó là làng An Cư Đông, làng Hải 

Nhuận, làng Thai Dương Hạ. Đây là những làng vừa có phong cảnh thiên nhiên hữu 

tình, người dân của làng sống chủ yếu bằng nghề biển và đời sống văn hóa tinh thần, 

nhất là lễ hội rất phong phú. 

2. Tiếp thu những giá trị truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước, cộng 

đồng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong quá trình định cư, họ quen dần với nghề 

biển, kinh tế biển và theo đó tính biển, văn hóa biển của con người nơi đây ngày một 

sâu đậm. Một trong những biểu hiện của văn hóa biển sâu đậm của cộng đồng cư dân 

này là đời sống lễ hội. Lễ hội truyền thống của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế mang 

tính biển, văn hóa biển của con người nơi đây. Đó là hệ thống những lễ hội gắn với tín 

ngưỡng thờ thần biển, thần bảo trợ nghề nghiệp của cộng đồng như lễ hội Cầu ngư, lễ 

hội Nghênh Ông, lễ hội Cầu an, lễ hội thờ Nữ thần, lễ hội thờ Cô hồn... Mỗi lễ hội đều 

có ý nghĩa riêng và ít nhiều có sự khác nhau về lễ nghi, lễ vật, trò diễn, nhưng đều cùng 

chung một mục đích là cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng đánh bắt được nhiều 

cá tôm, đi biển được bình an, dân làng được ấm no, hạnh phúc. 
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Không gian văn hóa lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế bảo lưu những 

giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống, như lễ vật, trang phục, ẩm thực, 

nhạc cụ, các điệu múa hát, trò chơi dân gian, kiến trúc đền miếu, lăng, đình... Trải 

qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử vẫn không làm phai mờ vẻ đẹp tinh tế đầy tính 

nghệ thuật, kết tinh thành nét đẹp văn hóa lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

Và hơn thế nữa, lễ hội còn là môi trường thắt chặt quan hệ cộng đồng, tình làng, nghĩa 

xóm, là nơi truyền dạy những tri thức/ kinh nghiệm đi biển, ứng phó với thiên tai, là 

nơi để người dân giao cảm với thần linh để mong được chở che, phù hộ trong cuộc 

sống trước biển khơi đầy may rủi. Vì vậy, lễ hội truyền thống của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế được xem là di sản văn hóa phi vật thể sống động và đã thực sự trở 

thành nét đẹp trong đời sống của người dân vùng biển Thừa Thiên Huế. Có biết bao 

nhiêu điều thú vị, bí ẩn đằng sau phần nổi của các lễ hội truyền thống khiến du khách 

thập phương khi đến thăm vùng biển Thừa Thiên Huế không khỏi bị cuốn hút muốn 

được thưởng lãm, khám phá. 

3. Trong những năm qua, cùng với Chiến lược phát triển bền vững vùng biển 

đảo của Đảng, Nhà nước Việt Nam và tác động của quá trình CNH, HĐH, đời sống 

của cộng đồng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế ngày càng được nâng cao. Thêm vào 

đó, sự biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh mẽ nên môi trường biển cũng có 

nhiều thay đổi, như lũ bão thường xuyên, hải sản gần bờ có xu hướng khan hiếm... 

Tất cả những điều đó là nhân tố tác động đến sự thay đổi đời sống lễ hội của cộng 

đồng dân cư ven biển Thừa Thiên Huế. Những thay đổi đó diễn ra theo nhiều xu 

hướng, hoặc là tiếp nhận một số yếu tố văn hóa bên ngoài để hình thành lễ hội mới, 

hoặc ảnh hưởng đời sống hiện đại làm thay đổi một số mặt trong lễ hội truyền thống, 

hoặc đứt gãy/ lãng quên làm mất đi một số lễ hội truyền thống... 

Lễ hội hiện nay ở cộng đồng cư dân ven biển Thừa Thiên Huế diễn ra theo các 

xu hướng, như xuất hiện lễ hội mới, thay đổi một số yếu tố trong lễ hội truyền thống, 

thời gian lễ hội rút ngắn, lễ vật đơn giản hơn, trò chơi trong lễ hội có sự pha tạp giữa 

truyền thống và hiện đại, phương tiện tổ chức lễ hội hiện đại...  

Những thay đổi đó có thể là bình thường, hợp lý, mang nhiều tác động tích 

cực, như thúc đẩy kích cầu du lịch, quảng bá văn hóa biển đảo Việt Nam ra nhiều 

vùng miền trong và ngoài nước, kết hợp tuyên truyền, phổ kiến kiến thức, pháp luật 

về biển đảo nhưng cũng có những thay đổi mang tác động tiêu cực, như thương mại 

hóa lễ hội, làm suy giảm tính thiêng, tính cộng đồng trong lễ hội. Thêm vào đó, có 

những biến đổi tạo nên những vết gợn, vết nhòa trong đời sống lễ hội của cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế như trang phục của người tham dự lễ hội, cờ phướng truyền 

thống trong môi trường lễ hội không được chú trọng, lễ vật là sản phẩm mang tính 
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công nghiệp, các trò chơi trong lễ hội cũng lai căng nửa cũ nửa mới... 

4. Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, từ truyền thống đến biến đổi, đều 

mang những giá trị đặc trưng, như giá trị cộng đồng, giá trị giáo dục, giá trị tâm linh, giá 

trị kinh tế... Theo đó, hoạt động lễ hội hiện nay và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị 

lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế có được những điểm mạnh, như sự quan tâm 

của Đảng và Nhà nước, lễ hội luôn nhận được sự tôn trọng và tình cảm thiêng liêng của 

người dân, các lễ hội truyền thống về cơ bản vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị, lễ hội 

mới đều mang đến sinh hoạt văn hóa vui chơi lành mạnh, giá trị lễ hội gắn với việc phát 

triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo, hoạt động du lịch nói chung và du lịch 

gắn với văn hóa, thiên nhiên vùng ven biển ngày càng được chú trọng khai thác... Nhờ 

vậy, đời sống kinh tế của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế ngày càng được cải thiện, 

nhu cầu tinh thần theo đó được nâng cao và đến lượt mình, lễ hội có điều kiện để bảo tồn 

và phát huy giá trị... 

5. Tuy nhiên, môi trường lễ hội hiện nay của cộng đồng cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế cũng còn tồn tại nhiều điểm yếu và thách thức, như sự can thiệp của chính 

quyền địa phương ít nhiều làm giảm tính tự chủ/ tự quyết của cộng đồng trong hoạt động 

lễ hội; sự tham gia/ hỗ trợ của các công ty sự kiện tác động đến quá trình hiện đại hóa lễ 

hội; thiếu kế hoạch, đề án cụ thể cho việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội; lễ 

vật dâng hiến cho thần linh và ăn uống trong thời gian tổ chức của một số lễ hội còn lãng 

phí; tồn tại những mặt trái trong trang phục, trình diễn, trang trí không gian lễ hội, người 

tham dự lễ hội còn mơ hồ, không hiểu hết giá trị, ý nghĩa, nguồn gốc của lễ hội, các lễ 

hội mới nặng về kịch bản, sân khấu, sức ép của kinh tế thị trường, biến đổi khí hậu đang 

diễn biến ngày càng phức tạp... 

6. Trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cũng như 

dựa vào các văn bản pháp lý về việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế, công việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đó cần thực 

hiện tốt các giải pháp, như gắn công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội với việc phát 

triển bền vững xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội phải đặt trong môi trường cộng 

đồng, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội phải gắn với việc xây dựng mô hình làng văn hóa, 

xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, lựa chọn hình thức thích hợp để 

bảo tồn giá trị lễ hội, xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, tăng cường công 

tác quản lý và quy hoạch hoạt động lễ hội, phải nghiên cứu khảo sát tường tận lịch sử 

hình thành, mục đích, giá trị và quy trình tổ chức lễ hội truyền thống và trên cơ sở môi 

trường sống nhiều biến đổi hiện nay, để tìm ra những hình thức bảo tồn và phát huy giá 

trị lễ hội của người dân ven biển Thừa Thiên Huế, nhằm không chỉ phát triển bền vững 

xã hội của các cộng đồng dân cư nơi đây mà còn góp phần thực hiện tốt việc bảo vệ chủ 
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quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước Việt Nam. 

Với tinh thần đó, người thực hiện luận án “Lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế - Truyền thống và biến đổi” đề xuất những vấn đề cơ bản sau đây: 

- Tiến hành tổng kiểm kê, nghiên cứu đánh giá, số hóa thực trạng, giá trị hệ 

thống lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. Từ đó có cơ sở xây dựng Đề án 

bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đề nghị cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Xã hội hóa việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế, trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng. Lễ hội của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế phải được bảo tồn và phát huy trong đời sống cộng đồng và chỉ có 

thể được bảo tồn và phát huy giá trị bởi cộng đồng. Nhân dân là chủ thể đóng vai trò 

quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội đó một cách bền vững. Bởi 

vậy, điều quan trọng là phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá, tầm quan 

trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, 

qua đó nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao 

niềm tự hào, để cả cộng đồng cùng chung tay tham gia vào công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị lễ hội. 

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong lễ hội và kế hoạch bảo tồn và phát 

huy giá trị lễ hội có tính khoa học và thực tiễn để tránh những việc phục dựng, tổ 

chức lễ hội sai lệch, phản cảm, ảnh hưởng đến tính chân thực và giá trị của lễ hội của 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế. 

- Phát huy giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế theo hướng xây 

dựng các tour, tuyến du lịch văn hóa biển. Đồng thời, cần chú trọng giải quyết hài 

hòa mối quan hệ và quyền lợi của các bên tham gia, nhất là cộng đồng địa phương 

với tư cách là chủ nhân của sản phẩm du lịch lễ hội đó. 

Hy vọng, với nghiên cứu có tính hệ thống, chuyên sâu và những đề xuất cụ 

thể, thiết thực nêu trên sẽ góp phần làm sáng rõ hơn về các yếu tố truyền thống và 

biến đổi lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế để nâng cao hiệu quả việc bảo 

tồn và phát huy các giá trị lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong bối cảnh 

CNH, HĐH hiện nay. 
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PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ 

 

 

Bản đồ 1: Ảnh vùng ven biển Thừa Thiên Huế qua vệ tinh (chụp ngày 20/06/2021) 

(Nguồn:https://www.google.com/maps/place/Th%E1%BB%ABa+Thi%C3%AAn+Hu%E1%BA%

BF/@16.3516085,107.5439466,122057m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x31419c87726490f7:0xab

1c0fcaf7cb84b5!8m2!3d16.467397!4d107.5905326) 

  

Ảnh Bản đồ 2: hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (Nguồn: 

http://galaxylands.com.vn/ban-do-thua-thien-hue-kho-lon-phong-to-chi-tiet/) 
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Ảnh 3: Bản đồ hành chính huyện Phong Điền và điểm nghiên cứu 

(Nguồn: http://galaxylands.com.vn/ban-do-thua-thien-hue-kho-lon-phong-to-chi-tiet/) 

 

 

 
 

Ảnh 4: Bản đồ hành chính huyện Phú Lộc và điểm nghiên cứu  

(Nguồn: http://galaxylands.com.vn/ban-do-thua-thien-hue-kho-lon-phong-to-chi-tiet/) 
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Ảnh 5: Bản đồ hành chính huyện Hương Trà và điểm nghiên cứu  

(Nguồn: http://galaxylands.com.vn/ban-do-thua-thien-hue-kho-lon-phong-to-chi-tiet/) 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

 

PHIẾU 1.  KHẢO SÁT VỀ NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ 

CỦA BIẾN ĐỔI LỄ HỘI HIỆN NAY ĐỐI VỚI CƯ DÂN  

VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ 

(Mẫu khảo sát dành cho người dân cộng đồng địa phương) 

 

Lễ hội truyền thống của cư dân vùng ven biển đóng vai trò quan trọng trong đời 

sống văn hóa cư dân nơi đây. Lễ hội truyền thống đang biến đổi do nhiều nguyên nhân, 

để làm rõ những mặt tích cực và hạn chế của sự biến đổi lễ hội đối với cộng đồng 

cư dân, xin ông bà (anh chị) vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh 

dấu X vào các phương án phù hợp hoặc trình bày ý kiến của mình vào các câu hỏi 

có dấu (………). 

Họ và tên:………………………………………; Tuổi: ......  

Giới tính: Nam/Nữ 

Trình độ học vấn:……………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

1. Theo ông/bà, sự biến đổi của lễ hội hiện nay có ưu điểm/ tích cực nào so 

với lễ hội truyền thống? (có thể chọn nhiều nhiều phương án, theo các mức 

độ…)  

Stt Ưu điểm 
Đồng tình 

(%) 

Không đồng tình 

(%) 

1 Bảo tồn các giá trị lễ hội truyền thống   

2 Thắt chặt tình làng, nghĩa xóm   

3 Đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch   

4 Tiết liệm thời gian   

5 Lễ vật gọn nhẹ, tiết kiệm hơn   

6 Lễ nghi rút gọn hơn   

7 Đáp ứng nhu cầu tâm linh   

8 Phần hội vui hơn   

9 Tính thiêng của lễ hội sâu sắc hơn   
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2. Theo ông/bà, sự biến đổi của lễ hội hiện nay có hạn chế/ tiêu cực nào so với 

lễ hội truyền thống? (có thể chọn nhiều nhiều phương án, theo các mức độ…) 

STT Hạn chế 
Đồng tình 

(%) 

Không đồng tình 

(%) 

1 Trang phục trong lễ hội   

2 

 

Trang trí không gian lễ hội (phông 

màn, cờ, phướng, biểu ngữ…) 

  

3 Lễ vật dâng hiến trong lễ hội   

4 Lễ nghi cúng tế trong lễ hội   

5 Các trò chơi/ trò diễn trong lễ hội   

6 Thời gian tổ chức lễ hội   

7 Yếu tố tâm linh trong lễ hội   

8 
Yếu tố thắt chặt quan hệ cộng 

đồng, tình làng nghĩa xóm 

  

 

Xin chân thành cảm ơn ông/bà! 
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PHIẾU 2.  KHẢO SÁT VỀ NGUYÊN NHÂN SỰ BIẾN ĐỔI CỦA LỄ HỘI 

HIỆN NAY CỦA CƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN 

THỪA THIÊN HUẾ 

(Mẫu khảo sát dành cho người dân cộng đồng địa phương) 
 

Lễ hội truyền thống của cư dân vùng ven biển đóng vai trò quan trọng trong đời 

sống văn hóa cư dân nơi đây. Để làm rõ nguyên nhân sự biến đổi của lễ hội truyền 

thống trong xã hội hiện nay, xin ông bà (anh chị) vui lòng trả lời những câu hỏi 

sau bằng cách đánh dấu X vào các phương án phù hợp hoặc trình bày ý kiến của 

mình vào các câu có dấu (………). 

Họ và tên:………………………………………; Tuổi: 

Giới tính: Nam/Nữ 

Trình độ học vấn:……………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 
 

1. Ông/bà (anh/chị) biết đến lễ hội truyền thống nào tại làng của mình được tổ 

chức hiện nay có sự biến đổi ? 

STT Tên lễ hội 
Biến đổi 

nhiều 

Biến đổi 

ít 

Không 

biến đổi 

1 Lễ hội Cầu Ngư    

2 Lễ hội Nghênh Ông    

3 Lễ hội Cầu an    

4 Lễ hội thờ Mẫu    

5 Lễ hội thờ Cô hồn    
 

2. Theo ông/bà, lễ hội truyền thống của cư dân bị biến đổi do những nguyên 

nhân nào? (có thể chọn nhiều nhiều phương án, theo các mức độ…) 

STT Nguyên nhân biến đổi Đồng ý 
Không 

đồng ý 

1 Do tác động của kinh tế thị trường   

2 Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu   

3 Do tác động của khoa học công nghệ   

4 Do đời sống nâng cao   

5 Do tiếp thu các yếu tố văn hóa hiện đại   

6 
Do chính sách của Đảng, Chính phủ và 

chính quyền địa phương 
  

7. Các ý kiến khác: 

Xin chân thành cám ơn Ông/ Bà 
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      PHỤ LỤC 3:  

BẢN THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG PHỤNG THỜ ĐƯỢC BAN SẮC PHONG  

TẠI LÀNG THAI DƯƠNG HẠ 

 

Niên đại Năm (Dương lịch) Đối tượng được sắc phong 

Tự Đức thứ 33 
1880 

Quan Thánh Đế Quân, Nam Hải 

Long Vương 

Tự Đức thứ 33 1880 Nam Hải Tứ Vị 

Đồng Khánh thứ 2 
1887 

Thiên Y A Na, Nam Hải Long 

Vương đẳng thần 

Đồng Khánh thứ 2 1887 Quan Thánh Đế quân 

Đồng Khánh thứ 2 1887 Tứ vị Thượng đẳng thần 

Thành Thái thứ 2 
1890 

Thành Hoàng Trương Quý Công 

chi thần 

Thành Thái thứ 2 1890 Nam Hải cự Tộc Nhân ngư 

Duy Tân thứ 3 1909 Thai Dương Phu Nhân 

Duy Tân thứ 3 
1909 

Bổn thổ Thành Hoàng Trương Quý 

Công chi thần 

Duy Tân thứ 3 1909 Tứ vị Thượng đẳng thần 

Duy Tân thứ 3 
1909 

Nam Hải Long Vương Thượng 

đẳng thần 

Duy Tân thứ 7 
1913 

Khai khẩn Xử sĩ Hoàng Đại Lang 

chi thần 

Khải Định thứ 9 
1924 

Bổn thổ Thành Hoàng Trương Đại 

Lang 

Khải Định thứ 9 
1924 

Khai khẩn Xử sĩ Hoàng Đại Lang 

Tôn thần 

Khải Định thứ 9 1924 Thai Dương Phu Nhân 

Khải Định thứ 9 1924 Thiên Y A Na 

Khải Định thứ 9 1924 Quan Thánh Đế quân 

Khải Định thứ 9 
1924 

Nam Hải Long Vương Thượng 

đẳng thần 

Khải Định thứ 9 1924 Nam Hải cự Tộc Nhân ngư 

Khải Định thứ 9 1924 Tứ vị Thượng đẳng thần 
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  PHỤ LỤC 4: 

 VÈ THẤT THỦ THUẬN AN 

 

... Kể từ năm Ngọ kể lui45 

Mực sa xuống giấy dễ chùi mực ra 

Tiên triều trước có giao hòa 

Cho nên Tây chiếm hẳn Gia Định thành 

Chiếm rồi họ lại sử sanh 

Chiếm Gia Định thành Nhà nước suy vi 

Thánh Hoàng phán trước đơn trì 

Khuyến triều hỷ lạc vậy thì hân hoan 

Miến là mai táng sự hoàn 

Sanh an tử thuận thọ an nước nhà 

Bửa rằng tàu đậu Sơn Chà 

Bước qua mười sáu Tây ra Hải Thành (Thuận An) 

Tàu ra thời ấy bình minh 

Xin đôi vô cửa quan triều mình không cho 

Tây phiên dựng nước mưu đồ 

Xin qua thọ chế sau phò Nam vương 

Trước thời thọ chế Thánh Vương 

Sau thời thương tiếc cai đường quốc gia 

Quan Tiểu khi ấy truyền ra 

Vọng lâu cờ kéo vậy mà thông tin 

Nội chư đền lũy đều nhìn 

Tam tài cứ kéo thông tin phải phòng 

Sai người đệ bức thư phong 

Tin cùng Thánh đế với cùng bá quan 

Tây phiên đã tới Thuận An 

Hỏa tàu tám chiếc tợ ngàn thiên binh 

Thưa qua văn vỏ triều đình 

Nguyện xin hiệp chiến giao chinh thí tài 

Làm chi rày vãng mai lai 

Bảy ra yếm âm tốn hoài cua vua 

Quan triều phân binh hai tua 

 
45 1882 
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Đạo tiền đóng tự vùng chùa hoàng cung 

Lũy tả lũy hữu đạo trung 

Hãy còn đạo hậu đóng trong bãi dài 

Ngài truyền sùng vác có dài 

Quan triều khi ấy liệu bài can qua 

Cũng đều bố trận can qua 

Quan Tiểu46 trở lại đồn hòa một khi 

Ngài qua dò cửa một khi 

Truyền quân cơm nước vậy thì nghỉ ngơi 

Tưởng là nói rứa mà chơi 

Ai hay hắn ở ngoài vời bắn vô 

Thiên binh vạn mã hãi hồn 

Đều nghe tiếng súng bắn vô dộn dàng 

Đò dọc cho chí đò ngang 

Đều nghe tiếng súng tìm đàng lánh thân 

Hai bên phố xá xóm phường 

Đều nghe tiếng súng tìm đường chạy xa 

Phen này bỏ cửa bỏ nhà 

Phen này cũng bởi vậy mà giặc Tây 

Bắn hôm mười sáu nửa ngày 

Từ trưa đến tối súng rày lạnh tanh 

Trên thành khiển tướng điều binh 

Bước qua mười bày giao chinh đì đùng 

Quân Minh tã đột hữu xung 

Quan sai quân bắn, bắn không trúng gì! 

Khói lên hình tợ long phi 

Đạn ra ngoài biển trúng gì chẳng hay 

Tây bắn (vô) người lọi chân (kẻ lọi) tay 

Bể đầu lủng ruột khổ rày quân ta 

Sớ lên tâu gấp Chương tòa 

Tâu cùng thánh đế với mà bá quan 

Cho quân hậu tiếp hai ngàn 

Lựa người võ cử an đàng mới đi 

Thánh Hoàng hạ bút một khi 

 
46 Quan Tiểu phủ sứ Ông Ích Khiêm 
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Ngài phê quan tướng ra đi Hãi Thành 

Lự người giáo dưỡng anh danh 

Võ cử tùy phái hậu hành rất hung 

Ra tài tả đột hữu xung 

Nhứt sanh nhứt tử kéo công theo thầy 

Phen này quyết đánh cùng bay 

Thuận An thất thủ Trời rày hại ta 

Nửa đêm giờ Tý canh ba 

Truyền quân mở cửa Đông Ba tức thì 

Nửa đêm giờ Tý kéo đi 

Ngài xuống Phố Lỡ Ngài thì trở lui 

Sợ lên tâu gấp tức thời 

Tướng quân lâm bệnh Ngài ngồi bổn dinh 

Cờ lịnh nộp lại giao đình 

Bá quan văn vỏ làm thinh dân là 

Ai mà bày tội lệ ra 

Những than với trách giao tra Bộ Hình 

Việc Triều lại ở không minh 

Cưởng ngầm, nghịch lý, niết tình mà thôi 

Bửa hôm mười bảy tối trời 

Máy bay, phong vũ quân thời ngủ ngon 

Canh Năm trống điểm lầu son 

Truyền quân cơm nước gạo còn đầy ve 

Gió tây thổi xuống vo vo 

Phần thời sóng vỗ cái to bằng nhà 

Ước chừng làm chỗ phong ba 

Lạy trời phò hộ nước nhà một khi 

Quan quân lao khổ làm ri 

Ngày thời trải nắng, đêm thì dầm sương 

Quan quân lao khổ trăm đường 

Lạy Trời phò hộ Thánh vương Nam Trào 

Ai ngờ đánh trận Xà bao 

Nhắm chưng cửa lấp, nước vào nhảy vô 

Thiên binh vạn mã hải hồ 

Hắn lên phân toán, nó hô bắn liền 

Bắn thời phát thẳng phát xiêng 
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Nội quân đạo tiền chết hết một khi 

Hai ngàn lính Quảng, Trà My 

Cũng đều chết hết chẳng còn người đâu 

Người nhảy ra phá ngập đầu 

Người chết nằm sấp dãi dầu mà kinh 

Giờ mẹo nó đã giao chinh 

Hai bên thiên hạ thất kinh dân là 

Tưng bừng người khóc kẻ la 

Kêu trời vang đất khói ra bịt bùng 

Sung Tây nó bắn dì đùng 

Kho tàng cũng trúc, dừa cùng gảy tan 

Quan quân chẳng biết mấy ngàn 

Trời đã phò hộ cho đoàn lâu la 

Quan triều trở lại Đồn Hòa 

Kêu trời ba tiếng Trời đà thấu không 

Nam Triều cái cửa Hài Phòng 

Tây thành chiếm hãm khổ trong dạo đời 

Hai hàng nước mắt tuông rơi 

Ai xui Tây tặc hại người trung lương 

Xa vời khốn tính khốn đương 

Đem quân hậu tiến khó đường mở vây 

Hai hàng nước mắt chảy ngay 

Truyền quân khí giới bay rày kéo đi 

Sớ lân tâu gấp một khi 

Tâu cùng Thánh Đế với thì bá quan 

Tây phiên đã lấy Thuận An 

Quân thời chết hết mà Quan chẳng chừa 

Bốn bề súng bắn như mưa 

Oai thường cường nhược chẳng chừa chi ai 

Quan Hữu tử tại Đồn Đài 

Quan Lâm ở ngoài tử vận ngài đi 

Quan quân chết hết liên bì 

Triều đình văn vỏ mưu chi quân nhờ 

Triều đình nghe nói ngẩn ngơ 

Thuận An thất thủ bây giờ khốn trong 

Thiên hạ ai cũng đau lòng 
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Thương thay binh tưởng mắc vòng gian nan 

Bốn bề thiên hạ than van 

Bỗng đâu quân Tiểu băng ngàn kéo lên 

Ngài vô thọ tội trong đền 

Tàu Đức Hoàng Thượng căn duyên sự tình 

Cúi trăm lạy trước triều đình 

Tôi xin trói mình một lạy Thánh vương 

Xa vời khốn tính khốn đương 

Hổ thân chiến sĩ không đường lập công 

Đò ngang cẩu nổi cũng không 

Đại thương đoạt kẻ anh hùng tài danh 

Tôi tôi, tôi chịu đã đành 

Trăm lạy Triều đình nhứt thứ miễn dung 

Tôi xin vâng lệnh Cửu trùng 

Nội chư điếm lũy gắn công bổ bồi 

Ngày thời xây gạch gánh vôi 

Đêm thời gánh đất đổ bồi cho xong 

Vua quan khí giới phải phòng 

Thuận An thất thủ khổ trong nước nhà 

Bưa vừa Sắc hạ phê ra 

Phê quan Trần Thúc47 xuống hòa cho xong 

Ban cho một chiếc thuyền Bồng 

Thủy thủ một thập vậy cùng ra đi 

Quan Trần về Bộ một khi 

Bà (mầy) ơi Bà (mầy) hỡi (có) nghe thời chi không 

Tôi nay vâng lệnh Cửu Trùng 

Nhảy xuống thuyền Bồng hòa hợp với Tây 

Lão bà nước mắt chảy ngay 

Giặc kia mới đánh (ông) đi rày (cang) chi không? 

Bà nầy nói việc thiêng thông 

Nhảy xuống thuyền Bồng lính thủy mười tên 

Cơm vua nợ nước phải đền 

Ví dầu giặc đánh một bên cũng liều (mình) 

Làm người lánh chỗ giao chinh 

 
47 Trần Thúc Nhẫn 



 P8 

Làm quan triều đình mà nói nổi ai. 

Bà nầy cũng coi trong ngó ngoài 

Trầu phong, thuốc điếu vào dai sẵn sàng 

Linh dược hốt lấy vài thang 

Để khi nhiệt hàn lấy nó trì phong 

Dầu là Liên tử, Ô long 

Phải đem đi dọi để phòng hậu thân 

Nơi xa cho chí nơi gần 

Phòng khi hỷ lạc ái ân dân là 

Quan Trần khi ấy truyền ra 

Truyền quân điểm cộ vậy mà cho xong 

Giờ Thìn hãy xuống thuyền Bồng 

Bước qua giờ Tỵ chèo giông giữa vời 

Truyền quân cơm nước nghỉ ngơi 

Qua đầu giờ Ngọ tới vời Thảo Long 

Hai hàng nước mắt ròng ròng 

Ngó xuống Hải Phòng48 đền nát lũy tan 

Nam Triều cái cửa Thuận An 

Tới khi mành gỗ tàu đoàn công thương 

Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương 

Ngân sự thuế lệ tải thường về đây 

Thuận An cảnh thú vui vầy 

Trời đà phò hộ về Tây hỡi Trời 

Nguyện cùng Thiên Địa phá vời 

Nhứt định một lời nhảy xuống suối ba 

Tội gì y ước giao hòa 

Tây phiên tà tặc giết thần hại binh 

Bây giờ tình lại đoạn tình 

Tôi xin liều mình chín suối Diêm Vương 

Mặc lòng thiên hạ lo lường 

Tây phương tà tặc chẳng thương chi mình 

Nó mưu lấy nước hại binh 

Nó chẳng thương mình nó lấy Thuận An 

... 

 
48  Đền Hải Phòng ở cửa Thuận An (Huế). 
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Phen này người khóc kẻ la 

Con nít, trẻ, gia ai cũng đều lo 

Cách vời thì phải đi đò 

Người thì đi bộ tìm cho khắp toàn 

Rưng rưng nước mắt hai hàng 

Thiếp đi tìm chàng, con lại tìm cha 

Lao xao người khóc kẻ la 

Chú bác tìm cháu, anh em mà tìm nhau 

Thấy hình ruột lại quặn đau 

Nguyện xin đốt thẻ nhan tàn hồn hoa 

Sống thời trả nợ nước nhà 

Thác thời xiêu lạc thân ta chẳng toàn 

Trời cao soi xét dương gian 

Thương chi Tây tặc cả đoàn lu la 

Hại người bỏ mẹ bỏ cha 

Bò con, bỏ vợ vậy mà sanh sơ 

Người chết bãi, kẻ chết bờ 

Người chết dưới nước dật dờ linh đinh 

Ba ngày đã kỵ lại sinh 

Sống đời gió đập linh đinh suốt đời 

Hai hàng nước mắt tuông rơi 

Kêu đất, đất rộng kêu trời, trời cao 

Trách trong văn võ nội trào 

Làm sao quên nghĩ công lao dân tình 

Nó qua lấy nước hại binh 

Nó lại bắt mình dẫn việc chôn thay 

Phen này cực khổ với Tây 

Nước mắt giọt dài ngày cũng như đêm 

Việc trong nhà nước đã êm 

Mình đã chịu mềm Tây đánh nữa ư 

Ngày thời nó điệu như tù 

Đụng đâu (nó) đánh nấy, nổi u nổi nầng 

Ngùi ngùi thân lại tủy thân 

Ngày bắt đi mầng đêm bỏ thảm thương 

Bữa ăn bữa uống không thường 

Một ngày bát gạo, cơm lương muối vừng 
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Lo ăn lo uống cho xong 

Ăn kẻo đói lòng, ăn kẻo chết khô 

Bao nhiêu những giếng với hồ  

Kéo thây xuống dập chỗ mô cũng đầy 

Phen ngày kẻ Việt người Tây 

Lên xuống sum vầy buôn bán thông thương 

Quân quan lao khổ trăm đường 

Đêm ngày giãi nắng dầm sương võ vàng. 

*  *  * 
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PHỤ LỤC 5: 

VĂN CÚNG LỄ TẠI LÀNG THAI DƯƠNG HẠ [68] 

A. Văn bản 1: Chánh tế 

共和社會主義越南國。歲次。。。年正月建。。。朔越拾一日。 

承天省，富榮縣順安鎭邰陽下村 

今謹委祭主。。。 

仝本村人民内外國家大小等。 

兹因，三年到例，春首祈安。禮會求魚求財祿福德肅謁之禮。謹以

金銀清酌庶品之儀。 

敢昭吿于: 

大乾國家南海四位聖娘贈含弘光大至德溥博顯化莊徽翊保中興上等

尊神; 

本村陰陽上中下等列位諸靈尊神; 

本土城皇張貴公贈翊保中興靈扶端肅尊神; 

制作諸襼先師列位; 

制作魚襼先師; 

本村諸民始祖列位 

本村諸民先祖列位 

尊師處士黃大郎贈中順大夫贊治伊翰林院侍講學士加贈翊保中興靈

扶端肅之神; 

本村科宦諸先公列位 

曰恭惟,尊神: 

江山毓秀。海岳儲精。 
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附作化之權功垂萬世。 

熇乾坤之位普薦群生。巍巍靈應，九宵弗見弗聞。 

赫赫照明，六合無聲無處。 

兹因，春首到例三年。感寓為誠既禎既設。 

敢伝撰和加誠，尚祈隆鑑。庶嘉五福洪禧持本村兵民康泰人物禕禧。 

仰賴; 

尊神扶持之嘉惠也。暨及侍從部下 

本村陰靈孤魂戰爭陣亡難亡列位。 

本村員鄉職諸靈前後列位; 

拾貳枝派諸男婦老幼列位。 

咸來附享。 

謹告。 

Phiên âm 

Chánh tế 

Duy 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc. Tuế thứ... niên chính nguyệt kiến... 

sóc việt thập nhất nhật. 

Thừa Thiên tỉnh, Phú Vang huyện, Thuận An trấn, Thai Dương Hạ thôn. 

Kim cẩn ủy tế chủ... 

Đồng bản thôn nhân dân nội ngoại quốc gia đại tiểu đẳng. 

Tư nhân, tam niên đáo lệ, xuân thủ kì an. Lễ hội cầu ngư cầu tài, lộc, phước, 

đức. Chánh tế chi lễ. Cẩn dĩ kim ngân thanh chước thứ phẩm chi nghi. 

Cảm chiêu cáo vu: 

Đại Kiền Quốc Gia Nam Hải tứ vị Thánh nương tặng Hàm hoằng Quang đại Chí 

đức Phổ bác Hiển hóa Trang huy Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng tôn thần; 

Bản thôn âm dương thượng trung hạ đẳng liệt vị chư linh tôn Thần; 

Bản thổ Thành hoàng Trương Quý Công tặng Dực bảo Trung hưng Linh phò 

Đoan túc tôn thần; 
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Chế tác chư nghệ tiên sư liệt vị; 

Chế tác ngư nghệ tiên sư; 

Bản thôn chư thị thủy tổ liệt vị; 

Bản thôn chư thị tiên tổ liệt vị; 

Tôn sư xử sĩ Huỳnh Đại Lang tặng Trung Thuận Đại phu Tán trị Y hàn lâm viện 

Thị giảng học sĩ gia tặng Dực bảo Trung hưng Linh phò Đoan túc chi thần 

Bản thôn khoa họ thượng chư tiên công liệt vị. 

Viết cung duy Tôn thần: 

Giang sơn dục tú. 

Hải nhạc trữ tinh. 

Phụ tác hóa chi quyền, công thùy vạn thế. 

Hốc càn khôn chi vị, phổ tiến quần sanh. 

Nguy nguy linh ứng, cửu tiêu phất kiến phất văn. 

Hách hách chiếu minh, lục hợp vô thanh vô xứ. 

Tư nhân xuân thủ, đáo lệ tam niên. Cảm ngụ vi thành, kí trinh kí thiết. 

Cảm vân soạn hòa gia thành, thượng kì giáng giám. Thứ gia ngũ phước hồng 

hi, trò bản thôn binh dân khương thái, nhân vật y hi. 

Ngưỡng lại: 

Tôn thần phù trì chi gia huệ dã. 

Kị cập thị tòng bộ hạ; 

Bản thôn âm linh cô hồn chiến tranh trận vong nạn vong liệt vị; 

Bản xã viên hương chức chư linh tiền hậu liệt vị;  

Thập nhị chư phái chi nam phụ lão ấu liệt vị; 

Hàm lai phụ hưởng.  

Cẩn cáo. 

Dịch nghĩa: 

Chánh tế 

Duy  

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Ngày 12 tháng giêng năm..... 

Thôn Thái Dương Hạ, xã Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Nay nhân: đến lệ ba năm một lần làm lễ cầu an đầu xuân, lễ hội cầu ngư, cầu tài, 

lộc, phước, đức. nay lễ chánh tế, thành tâm sửa biện vàng bạc, rượu trong, cùng các 

thứ cúng dâng bày trước án 

Dám kình trình với: 
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Bốn vị Thánh nương Đại kiền Quốc gia Nam hải tặng Hàm hoằng Quang đại 

Chí đức Phổ bác hiển hoá Trang huy Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng tôn thần 

Âm dương thượng trung hạ đẳng liệt vị chư linh tôn Thần của bản thôn 

Ông họ Trương tôn quý được tặng Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Đoan Túc 

tôn Thần là vị Thần Thành Hoàng của bản thôn  

Các vị tiên sư chế tác ra các nghề 

Tiên sư chế tác nghề cá; 

Các vị thuỷ tổ các họ của bản thôn 

Các vị tiên tổ các họ của bản thôn  

Tôn sư xử sĩ Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ Huỳnh đại Lang được tặng là Trung 

thuận Đại phu Tán trị y, lại tặng thêm cho thần là Dực bảo Trung hưng Linh phò 

Đoan túc 

Các vị chư tiên khoa hoạn của bản thôn  

Kính thưa các vị tôn thần 

Đất nước nuôi dưỡng những điều tốt đẹp 

Sông núi chứa chất những điều tinh tuý 

Nhờ quyền uy mà tác hoá, công lao ấy mà rủ xuống muôn đời  

Hơi ấm các Thần trong trời đất, phổ độ bao quát quần sanh 

Vòi vọi uy linh, chín tầng trời cao rộng chẳng thấy nghe 

Rực rỡ soi sáng, sáu điều hạp vô thanh vô xứ 

Nay nhân, ba năm đến lệ đầu xuân, chút tình cảm ngụ ở tấm lòng thành xin bày 

xin tỏ. Dám soạn lời để tăng lòng thành kính, cầu xin hết thảy ơn trên rủ lòng chứng 

giám 

Ngõ hầu tăng thêm ngũ phước hồng hy, phù hộ cho dân binh bản thôn mạnh 

khoẻ, người vật tươi vui hạnh phúc 

Ngửa mặt mong chờ các vị tôn thần gia ban ơn huệ phù hộ độ trì 

Cùng với các thị tòng bộ hạ 

Các âm linh cô hồn chiến tranh trận vong của bản thôn 

Chư linh các vị hương chức, viên chức trước sau của bản thôn 

Chư linh các vị nam phụ lão ấu của mười hai chi phái 

Hết thảy cùng nhau đến hưởng 

Kính trình 
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B.Văn bản 2: Xuân thủ cô hồn cúng tại đình 

春首孤魂供在亭。 

共和社會主義越南國。歲次。。。年正月建。。。朔越拾一日。 

承天省，富榮縣順安鎭邰陽下村 

今謹委祭主。。。 

仝本村人民内外國家大小等。 

兹因，三年到例，春首祈安。求魚,求財,祿,福,德之禮。今則外備，

普施陰靈孤魂。 

謹以金銀，兵衣清酌庶品之儀。 

敢照告于: 

和瘟大聖康阜先生; 

沃焦山下煙燃大士焰口鬼王; 

牛頭馬面貳位大將軍; 

當境土地正神統嶺; 

伏為法界三拾六部，河沙男女無祀陰靈孤魂，自他先亡家身眷屬及

本處，遠近無祀陰靈孤墓列位;普召界内, 

幾次戰爭，志士忘軀，兵士陣亡，人民難亡，冤魂枉死，男女無祀

空行水陸列位; 

本村員人名氏過故列;本村孤墓無祀陰魂孤魂男婦老幼，古往今來上

山下水列位一切威靈。 

曰:嗚呼性屬五行，名稱拾類。 

為士農工商魚樵耕牧; 
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為僧尼巫衛儒醫里卜; 

生而為英;死而為靈; 

其毓者，其鍾者精; 

或艾歲，或妙靈; 

或蹈中履信，或吐節含貞 

或勤王而赴難; 

或殉國以捐生; 

或孤苦或漂靈; 

或山水或壽殀; 

或戰爭失命或無嗣泠汀; 

飄飄乎精爽譽難名; 

纍纍乎包寞譽佳成; 

此蹲此跡此境此情; 

能不望感懷想而動念; 

浮塵之廣漢遭之射聲。 

兹因春祭禮會求魚獻供孤 

寸誠菲禮。其飢者食，其寒者衣。願祀鑑格錫以繁昌，本村平安，

人民康泰，祿財盛利，福祿增降。 

仰賴; 

陰靈孤魂之扶持者也 

伏惟尚享。 

謹告 



 P17 

Phiên âm: 

Xuân thủ cô hồn cúng tại đình. 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc. Tuế thứ... niên chính nguyệt kiến... 

sóc việt thập nhất nhật. 

Thừa Thiên tỉnh, Phú Vang huyện, Thuận An trấn, Thai Dương Hạ thôn. 

Kim cẩn ủy tế chủ... 

Đồng bản thôn nhân dân nội ngoại quốc gia đại tiểu đẳng. 

Tư nhân, tam niên đáo lệ, xuân thủ kì an. Lễ hội cầu ngư cầu tài, lộc, phước, 

đức. Kim tắc ngoại bị, phổ thí âm linh cô hồn. 

Cẩn dĩ kim ngân, binh y ... thanh chước, thứ phẩm chi nghi. 

Cảm chiêu cáo vu: 

Hòa Ôn Đại Thánh Khương Phụ tiên sinh; 

Ốc Tiêu Sơn Hạ Yên Nhiên Đại Sĩ Diệm Khẩu Quỷ Vương; 

Ngưu Đầu Mã Diện nhị vị Đại tướng quân; 

Đương Cảnh Thổ địa Chính Thần thống lãnh; 

Phục vị Pháp giới tam thập lục bộ, hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn, tự tha 

tiên vong gia thân quyến thuộc cập bản xứ, viễn cận vô tự âm linh cô mộ liệt vị; 

Bản thôn viên nhân danh thị quá cố liệt vị; bổn thôn cô mộ vô tự, âm hồn cô hồn 

nam phụ lão ấu, cỏ vãng kim lai, thượng sơn hạ thủy liệt vị nhất thiết uy linh. 

Viết: 

Ô hô 

Tánh thuộc ngũ hành, danh xưng thập loại. 

Vi sĩ nông công thương ngư tiều canh mục; 

Vi tăng ni vu vệ nho y lí bốc; 

Sinh nhi vi anh; tử nhi vi linh; 

Kỳ dục giả tú, kỳ chung giả tinh; 

Hoặc ngải tuế, hoặc diệu linh; 

Hoặc đạo trung lí tín, hoặc thổ tiết hàm trinh; 

Hoặc cần vương nhi phó nạn; 

Hoặc tuẫn quốc dĩ quyên sinh; 

Hoặc cô khổ, hoặc phiêu linh;  

Hoặc sơn thủy, hoặc thọ yểu; 

Hoặc chiến tranh thất mạng, hoặc vô tự linh đinh; 

Phiêu tiêu hồ tinh sảng dự nan danh; 

Lũy lũy hồ bao mịch dự giai thành; 

Thử tồn thử tích, thử cảnh thử tình; 
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Năng bất vọng cảm hoài tưởng nhi động niệm; 

Phù trần chi quảng Hán, tao chi xạ thanh. 

Tư nhân, xuân tế lễ hội Cầu Ngư. Hiến chúng cô hồn thốn thành phỉ lễ. Kỳ cơ 

giả thực, kỳ hàn giả y. Nguyện kỳ giám cách, tích dĩ phồn xương, bản thôn bình an, 

nhân dân khang thái, lộc tài tình lợi, phước thọ tăng long. 

Ngưỡng lại: 

Âm linh cô hồn chi phù trì giả dã. 

Phục duy thượng hưởng.  

Cẩn cáo. 

 

Dịch nghĩa: 

Cúng Cô hồn đầu xuân tại đình 

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 12 tháng giêng năm... Thôn 

Thái Dương Hạ, xã Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Nay vị chủ tế là: 

Cùng nhân dân lớn nhỏ của bổn thôn ở trong và ngoài nước 

Nay nhân: ba năm đến lệ cầu an đầu xuân, lễ hội cầu ngư, cầu tài, lộc, phước, 

đức. 

Này là lễ phổ thí cho âm linh cô hồn. Thành tâm sửa biện vàng bạc, áo binh, 

rượu trong, ... cùng các thứ cúng dâng bày trước án.  

Dám kính trình với: 

Hoà Ôn Đại Thánh Khương Phụ tiên sinh 

Ốc Tiêu Sơn Hạ Yên Nhiên Đại Sĩ Diệm khẩu Quỉ Vương; 

Ngưu Đầu Mã Diện nhị vị Đại Tướng quân 

Đương Cảnh Thổ địa Chính Thần thống lĩnh 

Lại vì tất cả uy linh ba mươi sáu bộ trong pháp giới, hà sa nam nữ âm linh cô 

hồn không được thờ cúng, tiên vong thân cận trong nhà của mình của người ở xứ này, 

cho đến âm linh không ai thờ tự xa gần trong bản xứ đủ các vị 

Rộng mời các chí sĩ chiến tranh nhiều nơi trong thế giới, liệt sĩ mất thân, binh sĩ 

trận vong, nhân dân nạn vong, oan hồn uổng tử, nam nữ không ai thờ tự, các âm linh 

chết trên không, trên bộ đủ các vị 

Các vị viên nhân danh thị quá cố của bản thôn 

Các ngôi mộ cô hàn, âm hồn cô hồn nam phụ lão ấu xưa đến nay, trên núi dưới 

biển các vị nhất thiết uy linh 

Rằng: 

Than ôi! 
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Tánh thuộc ngũ hành, danh xưng thập loại, 

Là sĩ, nông, công, thương, ngư, tiều, canh, mục 

Là tăng, ni, vu, vệ, nho, y, lý, bốc, 

Sinh làm anh hùng, 

Chết làm uy linh, 

Nuôi khí sinh tài, hun đúc tinh anh, 

Hoặc ngãi tuế, hoặc diệu linh, 

Hoặc đạo trung lí tín, hoặc thổ tiết hàm trinh, 

Hoặc vì vua mà tử nạn, hoặc đền nợ nước mà quyên sinh, 

Hoặc cô khổ, hoặc phiêu linh, 

Hoặc sơn thủy, hoặc thọ yểu, 

Hoặc hoang mộ, hoặc hiển minh, 

Hoặc chiến tranh mất mạng, hoặc lênh đênh không ai thờ tự, 

Hàng hàng quạnh quẽ chốn nghĩa trang 

Lãng đãng chốn linh thiêng khó hỏi tên tuổi, 

Dấu vết này, cảnh ấy tình ấy, 

Nỡ nào không cảm động mà hoài thương tưởng nhớ, 

Xa xăm trời cao, tình cờ nghe tiếng 

Nay nhân kỳ xuân tế lễ hội cầu ngư. Hiến cúng cô hồn chút thành tâm lễ mọn 

Kẻ đói cho cơm ăn, kẻ lạnh cho áo mặc, 

Nguyện cầu chứng giám, ban phước cho phồn thịnh tốt tươi, bản thôn bình an, 

nhân dân khang thái, lộc tài thịnh lợi, phước thọ tăng cường. 

Ngưỡng mặt mong chờ, 

Âm linh cô hồn luôn phò trì vậy. 

Nép mình mời thượng hưởng, 

Kính trình 
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PHỤ LỤC 6: ẢNH  

 

 

Ảnh 1: Đình làng Hải Nhuận  

(Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 

Ảnh 2: Sân đình làng Hải Nhuận (nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 3: Nội thất điện thờ thần Thành hoàng và Thập nhị tôn phái - làng Hải Nhuận 

(Nguồn: Tác giả 2021) 

 

     
 

Ảnh 4: Trống đại, chiêng phục vụ lễ tế ở đình làng (Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 5: Miếu Bà Hỏa (làng Hải Nhuận) (Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 

 

Ảnh 6: Thần vị ở miếu Bà Hỏa (làng Hải Nhuận) (Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 7: Miếu Hội đồng (làng Hải Nhuận) (Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 

 

Ảnh 8: Miếu Hội đồng (làng Hải Nhuận) (Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 9: Miếu Ông Ngư của các thôn Hải Thành (xóm Ao), làng Hải Nhuận  

(Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 

 

Ảnh 10: Miếu Ông Ngư của các thôn Hải Đông (xóm C), làng Hải Nhuuận  

(Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 11: Đình làng An Cư Đông  (Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 

 

Ảnh 12: Nội thất gian thờ thần Thành hoàng làng - đình làng An Cư Đông  

(Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 13: Bến quan đua ghe trong Lễ hội Cầu ngư - làng An Cư Đông 

(Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 

Ảnh 14: Ghe đua trong lễ hội Cầu ngư - Làng An Cư Đông 

(Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 15: Miếu ông Ngư - Làng An Cư Đông (Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 

 

Ảnh 16: Khu mộ táng cá Ông (Miếu ông Ngư - Làng An Cư Đông)  

(Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 17: Hội đua thuyền trong Lễ hội Cầu ngư làng An Cư Đông  

(Nguồn: Tác giả 2021) 

 

 
 

Ảnh 18: Hội đua thuyền trong Lễ hội Cầu ngư làng An Cư Đông  

(Nguồn: Tác giả 2021) 
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Ảnh 19: Miếu Hà bá tôn thần làng An Cư Đông 

(Nguồn: ThS. Mai Văn Được - Khoa Lịch sử, ĐHKH Huế) 
 

 

Ảnh 20: Thần vị Miếu Hà bá tôn thần làng An Cư Đông 

(Nguồn: ThS. Mai Văn Được - Khoa Lịch sử, ĐHKH Huế) 
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Ảnh 21: Quang cảnh đình làng ngày hội Cầu ngư 2020 - làng Thai Dương Hạ 

(Nguồn: tác giả) 

 

 

Ảnh 22: Quang cảnh đình làng ngày hội Cầu ngư 2020 - làng Thai Dương Hạ 

(Nguồn: tác giả) 
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Ảnh 23: Đoàn rước kiệu lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ  

(Nguồn: Tác giả, năm 2020) 

 

 

Ảnh 24: Các vai diễn trong trò diễn “bủa lưới” của Lễ hội Cầu ngư làng Thai 

Dương Hạ (Nguồn: Tác giả, năm 2020) 
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Ảnh 25: Các con rỗi trong trò diễn “bủa lưới” của Lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương 

Hạ năm 2020 (Nguồn: Tác giả) 

 

 

Ảnh 26: “Đoàn cá” trong trò diễn “bủa lưới” của Lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương 

Hạ năm 2020  (Nguồn: Tác giả) 
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Ảnh 27: Hội đua trải của Lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ năm 2020   

(Nguồn: Tác giả) 

 

 

Ảnh 28: Hội “đua trải” trên phá trong Lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương Hạ  

năm 2020 (Nguồn: Tác giả) 
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Ảnh 29: Khu lăng mộ Cá Ông tại làng Thai Dương Hạ (Nguồn: Tác giả, 2021) 

 

 

Ảnh 30: Miếu Ông Ngư của Vạn tại làng Thai Dương Hạ ((Nguồn: Tác giả, 2021) 
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Ảnh 31: Miếu Âm linh làng Thai Dương Hạ (Nguồn: Tác giả, 2021) 

 

 

 

Ảnh 32: Miếu Âm linh làng Thai Dương Hạ (Nguồn: Tác giả, 2021) 
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Ảnh 33: Nghi thức cúng tế trong lễ hội Nghênh Ông làng Hải Nhuận 

 (Nguồn: UBND xã Hải Nhuận) 

 

 

Ảnh 34: Lễ cúng của các sư thầy trong lễ hội Nghênh Ông làng Hải Nhuận 

 (Nguồn: UBND xã Hải Nhuận) 



 P37 

 

Ảnh 35: Lễ cầu siêu của các sư thầy trong Lễ tế vong linh ở làng Hải Nhuận 

(Nguồn: Tác giả, 2020) 

 

 

 

 

Ảnh 36: Lễ tế vong linh ở làng Hải Nhuận 

(Nguồn: Tác giả, 2020) 
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Ảnh 37: Lễ hội Phong Hải biển nhớ năm 2014 

(Nguồn: UBND xã Hải Nhuận) 

 

 

 

 

Ảnh 38: Trò diễn bủa lưới trong Lễ hội Cầu ngư ở làng Hải Nhuận 

 (Nguồn: Tác giả) 

 

PHỤ LỤC 7. DANH SÁCH NHÂN CHỨNG ĐIỀN DÃ 
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1. Ông Trần Thỉnh – sinh năm 1951 - Trưởng Ban điều hành làng Hải Nhuận  

2. Ông Phạm Thanh Dy – sinh năm 1936 - Nguyên Trưởng Ban điều hành làng 

Hải Nhuận 

3. Bà Trần Thị Sương – sinh năm 1977 - Làng Hải Nhuận 

4. Ông Phan Thanh Tuấn – sinh năm 1981 – Ngư dân làng Hải Nhuận 

5. Anh Nguyễn Văn Dũng – sinh năm 1987 - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải, 

Phong Điền 

6. Ông Trần Tuấn - sinh năm 1960 - Nguyên Trưởng Ban điều hành làng Thai 

Dương Hạ, Hải Dương 

7. Ông Đào Thống - sinh năm 1952 - Nguyên Trưởng Ban điều hành làng Thai 

Dương Hạ, Hải Dương 

8. Anh Trương Đức Rin – sinh năm 1992 - Làng Thai Dương Hạ, Hải Dương 

9. Ông Nguyễn Đức Nam – sinh năm 1957 - Làng Thai Dương Hạ, Hải Dương 

10. Ông Nguyễn Văn Hoàng – sinh năm 1941 - Hội chủ làng An Cư Đông 

11. Ông Trương Công Chiến – sinh năm 1950 - Thư kí Ban Hội chủ làng An Cư 

Đông 

12. Ông Bạch Công Thận – sinh năm 1956 - Bồi bái Ban hội chủ làng An Cư Đông 

13.  Anh Nhật – sinh năm 1980 - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc 

14.  Anh Hạnh – Sinh năm 1983 - Ngư dân làng An Cư Đông 

15. Ông Lê Văn Hậu – sinh năm 1965 - Bồi bái Ban hội chủ làng An Cư Đông 

16. Ông Lê Hóa – sinh năm 1970 – Thủ quỹ Ban hội chủ làng An Cư Đông 

 


