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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay tìm hiểu về những di tích, lễ hội văn hóa truyền thống của dân
tộc là một trong những xu thế thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Trong
xu thế chung đó, ngoài việc tìm hiểu về giá trị của các di tích và lễ hội truyền
thống thì việc tìm hiểu dưới góc nhìn không gian văn hoá hay sự tương tác cộng
đồng trong không gian chung của lễ hội đã đóng góp một phần không nhỏ vào
việc xây dựng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh của
nền kinh tế nước nhà đang hội nhập và xã hội có nhiều đổi thay.
Trên bình diện không gian văn hoá nói chung của cả nước, Hải Dương
là vùng đất giàu truyền thống nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc bộ hiện nay.
Quê hương của những anh hùng hào kiệt, danh nhân lỗi lạc, nhiều thế kỉ trôi
qua, các giá trị tiêu biểu đó được gìn giữ và bảo lưu qua hệ thống văn hóa vật
thể, phi vật thể đặc sắc như di tích lịch sử, lễ hội, phong tục tập quán ... là một
tỉnh có đến 1089 di tích được phân bố hầu hết ở các làng, xã. Trong số đó có
2 di tích Côn Sơn và Kiếp bạc được xếp hạng di tích đặc biệt quan trọng của
quốc gia, 140 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 62 di tích được xếp hạng
cấp tỉnh. Cùng với thời gian và dòng chảy của sự phát triển kinh tế xã hội của
đất nước, hệ thống di tích của tỉnh đã được tu bổ, khôi phục và tôn tạo xứng
đáng với tầm vóc của các danh nhân đất nước và các giá trị lịch sử, văn hóa
và du lịch vốn có. Điển hình là khu di tích Công Sơn, Kiếp Bạc, đền thờ thầy
giáo Chu Văn An, đền Cao An Lạc huyện Chí Linh; khu di tích danh thắng
An Phụ ở Kinh Môn; đền thờ Khúc Thừa Dụ ở Ninh Giang..v.v.
Với không gian văn hoá chung của các di tích, danh lam thắng cảnh của
Hải Dương, Long Động hay tên Trang Sách xưa thuộc xã Nam Tân, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Một vùng đất khoa bảng có tiếng của tỉnh Hải
Dương, nơi có truyền thống hiếu học và học hành thành đạt. Ngay từ khi
Triều đại nhà Lý tổ chức thi chọn nhân tài cho đất nước, ở Long Động (khi đó
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gọi là Trang Sách thuộc xã Đống Cao) đã có 02 tiến sỹ đỗ đạt, năm 1304 niên
hiệu Hưng Long thứ 12, Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn.
Làm quan đến chức Nhập nội đại hành khiển kiêm nội thư gia, chi quân dân
trọng sự. Năm 1308 ông được cử đi sứ nhà Nguyên do tài văn thơ và đối đáp,
nhà Nguyên đã phong ông là trạng nguyên của Trung Hoa, ông trở thành
Lưỡng quốc Trạng nguyên. Mạc Đĩnh Chi đi vào sử sách và đi vào tiềm thức
của nhân dân không chỉ bằng tài năng văn chương lỗi lạc và còn bởi những
đóng góp về các lĩnh vực chính trị ngoại giao - văn hóa của ông đối với dân
tộc, khi ông mất, Vua Trần Dụ Tông đã sai quan về dự tế và ban cho dân sở
tại 500 quan tiền để xây dựng ngôi đền thờ. Qua biến cố của lịch sử, ngôi đình
bị thiêu hủy, sau này nhân dân trong làng đã góp tiền xây dựng lại Đền. Đền
thờ chung ba vị Trạng nguyên Mạc Hiển Tích, Mạc Kiến Quan, Mạc Đĩnh
Chi. Hiện nay trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật quý từ thời Lê, Nguyễn,
khu di tích đền thờ Mạc Đĩnh Chi đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử,
văn hóa cấp Quốc gia ngày 26/6/1995.
Cùng với sự đổi thay của thời gian, không gian và bối cảnh sống qua
nhiều thế hệ, lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi ngày nay vẫn được lưu truyền từ
đời này sang đời khác là nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của người dân nơi
đây cũng như con cháu khắp nơi của vùng đất Long Động - Trang Sách xưa
tìm về. Lễ hội truyền thống đền thờ Mạc Đĩnh Chi được tổ chức trong vòng
ba ngày từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trọng hội là
ngày mùng 10 tháng 2 - ngày mất của Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh
Chi. Đây là một hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phản ánh khá tập trung và tiêu
biểu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, đời sống tâm linh. Thời gian lễ hội
không mang tính tự phát mà là quy ước chung của làng. Cứ đến ngày này làng
Long Động lại mở cửa đền, dâng lễ vật cúng tế Thành Hoàng và diễn trình
những trò chơi dân gian nhằm mục đích tâm linh và giáo dục quần chúng,
nhất là cho thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn lịch sử dân tộc và tổ tiên, củng cố khối
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đoàn kết làng xã, tăng thêm lòng yêu quê hương đất nước và một trong những
tập quán tốt đẹp của nhân dân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần được gìn
giữ và phát triển. Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi do đó đã trở thành một không
gian nơi gặp gỡ, giao lưu và tương tác của cộng đồng.
Dù trên thực tế việc nghiên cứu di tích và lễ hội là một chủ đề khá quen
thuộc đối với chuyên ngành văn hóa học, tuy nhiên mỗi di tích và lễ hội lại có
những đặc trưng riêng góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt
Nam. Vì thế, việc nghiên cứu, tìm hiểu về di tích và lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh
Chi thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương dưới
góc nhìn không gian tương tác cộng đồng ít nhiều giúp chúng ta có một cái
nhìn toàn diện hơn về di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục tập
quán của người dân nơi đây, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị
văn hóa đã được kết tinh qua lịch sử lâu dài.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nam Sách, nhận thức về giá trị của di
tích và lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi là một di tích và lễ hội tiêu biểu mang
đặc trưng vinh danh truyền thống hiếu học trên quê hương Nam Sách, từ đó
tôi chọn đề tài: “Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi xã Nam Tân, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương: Không gian tương tác cộng đồng” là nội dung
nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Đã có rất nhiều nghiên cứu về lễ hội và được xuất bản (Trần Quốc
Vượng 1986, Đinh Gia Khánh và Lê Hữu Tầng 1994, Ngô Đức Thịnh 2007,
Nguyễn Quang Lê 2001, Lê Hồng Lý 2001 …), mà trong đó cho thấy lễ hội
là nơi thể hiện rõ đời sống tinh thần phong phú và trình độ thẩm mỹ cao của
dân gian, những đặc điểm văn hoá truyền thống hiếu học của dân tộc, những
giá trị lịch sử hào hùng của cha ông ta trong quá trình dựng nước và giữ nước,
cũng như những đặc trưng cố kết của cộng đồng thông qua lễ hội. Trong
những năm gần đây việc tổ chức lễ hội không chỉ là nhu cầu của một bộ phận
3

nhân dân mà còn là thực tại xã hội đặc biệt luôn gắn với đời sống văn hóa,
chính trị, xã hội, như cuốn Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam
do Ngô Đức Thịnh chủ biên đã viết: Văn hóa người Việt ở đồng bằng bắc bộ
là văn hóa lâu đời và tiêu biểu nhất của văn hóa truyền thống dân tộc Việt,
thể hiện qua đời sống tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng, các snh hoạt văn hóa
cộng đồng, tiêu biểu nhất là lễ hội . . . [56, tr118]
Mặc dù đã có nhiều cuốn sách và các công trìng nghiên cứu về lễ hội,
nhưng riêng về di tích và lễ hội đền thời Mạc Đĩnh Chi xã Nam Tân, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho đến nay có không nhiều công trình đi sâu
nghiên cứu cụ thể, ngoài một số tác phẩm bàn đến nhân vật Mạc Đĩnh Chi
(Hoàng Lê 1996, Ban Liên lạc họ Mạc 2001, Nguyễn Minh Tường 2005).
Đáng kể là những cuộc hội thảo cấp quốc gia về danh nhân văn hoá Mạc Đĩnh
Chi và những cuộc hội thảo cấp tỉnh bàn về những vấn đề liên quan đến khu
di tích đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (thôn Long Động, xã
Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), trong đó có phần lễ hội. Tiêu
biểu như Hội thảo “Cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hoá Mạc Đĩnh
Chi” ngày 08/9/2004 dưới sự đề dẫn của nhà sử học Dương Trung Quốc …
Việc tiếp cận không gian và cụ thể là sự tương tác cộng đồng trong không
gian của lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi cũng chưa được đề tài nào thực sự quan
tâm, mặt khác trong xu hướng hiện nay việc tiếp cận không gian là một cách phân
tích quan trọng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, qua không gian để
có cái nhìn đa chiều hơn từ không gian vật thể, không gian sống (Matthews,
2003) hay như Phạm Quỳnh Phương (2010) cho thấy một di tích tôn giáo
không phải là một không gian tự nhiên, mà là một không gian thiêng nơi con
người giao tiếp với các thế lực thiêng. Như vậy con người đã gắn cái thiêng
cho một không gian nào đó, để phân biệt giữa cái thiêng và cái phàm... Vì
vậy, trong khuôn khổ của luận văn này mục đích của tác giả là thông qua lễ
hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi và các di tích có liên quan dưới góc nhìn không
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gian tương tác cộng đồng để thấy được sự phong phú và đa dạng trong đời
sống văn hoá, tín ngưỡng cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân nơi
đây để góp cái nhìn đa chiều hơn về lễ hội. Đồng thời thấy được quá trình, xu
hướng biến đổi và hội nhập của lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi. Tác giả cố gắng
để có cái nhìn toàn vẹn và đầy đủ nhất về tổng thể văn hoá của vùng đất Long
Động nói riêng và Nam Sách nói chung trong không gian văn hoá Xứ Đông Hải Dương.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu về những giá trị văn hóa lịch sử của di tích và lễ hội đền
thờ Mạc Đĩnh Chi dưới góc nhìn không gian cụ thể của lễ hội và sự tương tác
cộng đồng của con người nơi đây trong Lễ hội đề thờ Mạc Đĩnh Chi;
- Tìm hiểu mối quan hệ, sự tương tác giữa các di tích liên quan và lễ
hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi;
- Nghiên cứu nội dung và diễn trình của lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi
trên một số nét cơ bản như: thời điểm diễn ra lễ hội, không gian trong lễ hội,
các nghi lễ, các trò diễn tiêu biểu….
- Nghiên cứu một số giá trị của lễ hội và tác động đến đời sống của
cộng đồng cư dân nơi diễn ra lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi, xã Nam Tân,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương như là những không gian tương tác của
cộng đồng”.
- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung chủ yếu nghiên cứu các di tích liên
quan và lễ hội trên địa bàn thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách
tỉnh Hải Dương để thấy được sự tương tác giữa các di tích và sự tương tác của
người dân nơi đây khi lễ hội diễn ra như:
+ Điện Sùng Đức: Điện được coi là nhà thờ Tổ của dòng họ Mạc tại
vùng đất Long Động cũng như dòng họ Mạc trong cả nước;
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+ Lăng Quan Trạng (Đống Lăng): Truyền thuyết về Lăng Quan Trạng
ở đây có hai quan điểm, một là Lăng Quan Trạng liên quan mật thiết đến thân
thế của Mạc Đĩnh Chi, theo quan điểm này Lăng Quan Trạng là nơi hóa của
mẹ Mạc Đĩnh Chi. Quan điểm thứ hai Lăng Quan Trạng là nơi an nghỉ của ba
vị Trạng nguyên, tiến sĩ họ Mạc là Mạc Hiển Tích, Mạc Kiến Quan và Mạc
Đĩnh Chi;
+ Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi: Một người con trung
dũng làm dạng danh quê hương Long Động nói chung và dòng họ Mạc nói
riêng.
- Thời gian nghiên cứu: Năm 2015 - 2016.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
- Luận văn sử dụng chủ yếu phương pháp tổng hợp, phân tích, đồng
thời sử dụng phương pháp quan sát và phỏng vấn để xác nhận, mở rộng các
thông tin thu thập được từ nguồn tài liệu;
- Về phần tài liệu của luận văn tác giả đã tiếp cận các nguồn tài liệu và
các bài viết trong các tài liệu nghiên cứu, Hồ sơ di tích, Hồ sơ xếp hạng di tích
quốc gia của di tích, Gia phả dòng họ Mạc tại xã Nam Tân, bên cạnh đó là một số
thu thập thông tin, đối chiếu so sánh trên các trang thông tin điện tử để mở rộng
các sự kiện, thông tin có liên quan đến lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi;
- Sử dụng phương pháp điền dã, khảo sát thực địa, tham dự và nghi
chép diễn biến của lễ hội, chụp ảnh (phụ lục)…;
- Từ việc tiếp cận đối tượng nghiên cứu dưới góc độ văn hoá học, luận
văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành trong văn hoá học: Lịch
sử, mỹ thuật, dân tộc học, văn học dân gian…;
- Phương pháp nghiên cứu tư liệu cũng được tác giả sử dụng một cách
triệt để nhằm kế thừa những kết quả nghiên cứu của các học giả, các nhà khoa
học đi trước để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.
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Để xử lý tư liệu các phương pháp phân tích, thống kê, so sánh cũng
được tác giả sử dụng khi thực hiện luận văn này;
- Ngoài ra để thu thập thông tin định tính cho luận văn tác giả còn trao
đổi và phỏng vấn một số đối tượng khác nhau khoảng 10 người như cán bộ
quản lý di tích, một số thành viên hội đồng Mạc tộc tại địa phương cũng như
người dân sống xung quanh khu di tích đền thờ Mạc Đĩnh Chi và một số du
khách thập phương để thấy được tác động của lễ hội đến đời sống của người
dân nơi đây (để đảm bảo danh tính những người trả lời phỏng vấn chúng tôi
theo nguyên tắc ẩn danh, dấu tên).
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
Qua việc nghiên cứu, tác giả luận văn mong muốn khám phá ý nghĩa
của không gian lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi đối với cộng đồng nơi đây, qua
đó cũng đóng góp một phần nhỏ vào việc bảo tồn văn hóa di tích lễ hội đền
thờ Mạc Đĩnh Chi. Đồng thời bổ sung nguồn tư liệu về lễ hội ở vùng đất Hải
Dương.
Kết quả nghiên cứu luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà
quản lý về lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi, đặc biệt là việc quản lý và thực hiện
Quy ước mới về lễ hội cổ truyền trong giai đoạn hiện nay.
7. Cơ cấu của luận văn
Luận văn gồm phần mở đầu, 3 chương và phần kết luận.
Chương 1. Tổng quan về vùng đất Long Động - Nam Tân.
Chương 2. Không gian Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi.
Chương 3. Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi trong đời sống cộng đồng
Ngoài ra luận văn còn có thêm phần phụ lục, phần tài liệu tham khảo
mà tác giả sử dụng trong quá trình hoàn thành luận văn.
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Chƣơng 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. TỔNG QUAN VỀ VÙNG ĐẤT LONG ĐỘNG - NAM TÂN
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Vùng đất Long Động (Lũng Động) xưa, nay là thôn Long Động thuộc
xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đây là một vùng đất cổ
thuộc miền văn hóa xứ Đông giàu truyền thống.
Nam Tân là một trong 18 xã của huyện Nam Sách, có diện tích 6,089
km2, dân số tính đến năm 2005 là 4.488 người. Từ huyện lỵ Nam Sách, theo
đường quốc lộ 183 đến Thanh Quang, rẽ trái đi chừng 2 km thì đến trung tâm
xã Nam Tân. Xã Nam Tân nằm ven con sông Kinh Thày, ba mặt của xã đều
giáp sông - phía bắc, đông bắc và đông. Phía Tây giáp các thôn Ngô Đồng và
Trần Xá thuộc xã Nam Hưng. Phía Nam và Tây Nam giáp Thôn Tề và Thôn
Đống thuộc xã Hợp Tiến. Hiện nay, xã Nam Tân được chia thành 05 thôn,
bao gồm:
Bảng 1.1. Các thôn trong xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương
Số
TT

Tên thôn

Tên chữ

Tên Nôm

Số hộ

nhân
khẩu

1

Thôn Đột Hạ

Đột Lĩnh

Đột

237

881

2

Thôn Đột Thượng

Đột Lĩnh

Đột

233

797

3

Thôn Long Động

Lũng Động

Sách

279

953

4

Thôn Quảng Tân

Quảng Tân

Quảng

342

1214

5

Thôn Trung Hà

Trung Hà

176

643

(Nguồn: Theo Dư địa chí Hải Dương [65, tr.49])
Về địa hình, toàn tỉnh Hải Dương có cảnh quan đồng bằng khá đồng
nhất. Động lực chính để tạo lập đồng bằng là phù sa sông Thái Bình, có xen
kỹ phần nhỏ phù sa sông Hồng, sông Đuống với rừng cây sú vẹt và tác động
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sớm của con người. Những nhân tố này chi phối toàn bộ quá trình phát triển
tự nhiên của khu vực đồng bằng tỉnh Hải Dương và được phân hóa tự nhiên
trong khu vực, gồm hai dạng: đồng bằng tích tụ cao thuộc hữu ngạn sông Thái
Bình có cốt đất cao 2m - 3m, lớp đất canh tác mỏng, chua; đồng bằng tích tụ
thấp tả ngạn và hữu ngạn sông Thái Bình, bao gồm các huyện Ninh Giang,
Thanh Miện, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, được bồi đắp bởi phù sa
sông Thái Bình và một phần sông Đuống và ảnh hưởng phù sa sông Hồng.
Khu vực này có cốt đất thấp (1m -2m), dốc về phía đông nam, chịu ảnh
hưởng của úng lụt và triều mặn, theo như cách phân bố địa hình này thì Nam
Tân thuộc khu vực đồng bằng tích tụ thấp tả ngạn và hữu ngạn sông Thái
Bình. Hơn nữa so với toàn khu vực, Nam Tân xếp vào nhóm địa hình thấp
nhất với độ cao trung bình so với mực nước biển là 0,6m. Địa hình toàn xã
bằng phẳng, một vài khu đất ven sông Kinh Thày nằm trũng hơn những khu
vực khác, ba mặt xã Nam Tân giáp các con sông: sông Kinh Thày và các con
kênh trung, thủy nông của huyện Nam Sách. Do đó, vào mùa mưa, một số
thôn trong xã vẫn phải đối mặt trực tiếp với nguy cơ úng và lũ lụt.
Nam Tân cũng như các xã khác trong huyện Nam Sách là vùng đất phù
sa được bồi đắp bởi các con sông Thái Bình, Kinh Thày và Lai Vu. Đất đai
màu mỡ phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của các cây nông nghiệp, đặc
biệt là các cây vụ đông như hành, tỏi…
Nam Tân có khí hậu đặc trưng nhiệt đới gió mùa của đồng bằng Bắc
Bộ với số ngày nắng nhiều, lượng mưa lớn, nguồn nước dồi dào. Đây là điều
kiện vô cùng thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp trồng lúa và hoa
màu đa dạng.
1.2. Quá trình hình thành
Đất Nam Tân và toàn huyện Nam Sách đều là miền đất cổ có lịch sử
lâu đời. Vùng đất này đã ghi những dấu ấn sinh cơ lập nghiệp đầu tiên của
người Việt cổ trong quá trình xuống khai thác và định cư trên vùng châu thổ
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Bắc Bộ. Nam Sách đã từng là đại bản doanh của nhiều triều đại như Triều đại
Hai Bà Trưng những năm đầu công nguyên, nhà Tiền Lý (thế kỷ VI-VII), nhà
Ngô (thế kỷ X), nhà Trần (thế kỷ XIII-XIV). Nhiều danh nhân lịch sử bao
gồm cả các vị vua, tướng lĩnh, trạng nguyên đều phát tích từ vùng đất này.
Nổi bật nhất phải kể đến các trạng nguyên danh tiếng lẫy lừng như Thủ khoa
Minh kinh bác học Mạc Hiển Tích (đỗ đạt năm 1086), Trạng nguyên Trần
Quốc Lặc (1256), Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1304), Trạng nguyên Trần
Sùng Dĩnh (1487), Trạng nguyên Vũ Dương (1493), Thám hoa Đặng Thì Thố
(1559)… Cũng chính vì miền đất này có nhiều người đỗ đạt cao mà có nhiều
nhà nghiên cứu cho rằng Nam Sách từ là “Sách của trời Nam”. Trong đó
Mạc Hiển Tích và Mạc Đăng Dung đều là những danh nhân kiệt xuất của
dòng họ Mạc phát tích tại đất Long Động, thuộc xã Nam Tân ngày nay.
Dưới triều Lý, với công trạng đỗ thủ khoa Khoa thi Minh Kinh bác học
năm 1086 của Mạc Hiển Tích, miền đất Long Động, Nam Tân chính thức được
ghi danh trong dòng chảy lịch sử văn hóa của dân tộc. Dưới cùng triều đại vua
Lý Nhân Tông (1072 - 1127), người em trai của Trạng Nguyên Mạc Hiển Tích
là Mạc Kiến Quan cũng đỗ tiến sĩ và làm đến chức Thượng thư bộ Công.
Các thế hệ tiếp theo của dòng họ Mạc đều sản sinh ra nhiều nhân tài
cho đất nước. Dưới thời Trần, Mạc Đĩnh Chi đất Nam Tân ngay từ nhỏ đã tỏ
ra mẫn tiệp, học một biết mười, có tư chất thông minh hơn người. Đến kỳ thi
đại khoa năm Hưng Long thứ 12 (1304), ông đỗ đầu Đệ nhất giáp, tức Trạng
Nguyên. Cuộc đời làm quan của ông nổi bật nhất là những lần đi sứ Nguyên
triều và để lại nhiều giai thoại bởi khí phách kiên cường, tài văn thơ ứng đối
siêu việt. Ông được nhà Nguyên phong là Trạng Nguyên và đi vào lịch sử dân
tộc với danh xưng đầy tự hào “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên”.
Cháu 7 đời của Mạc Đĩnh Chi là Mạc Đăng Dung được sinh ra tại làng
Cổ Trai, Kiến Thụy, Hải Phòng. Sau này ông trở thành vị vua sáng lập nên
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triều Mạc tồn tại trên 150 năm trong lịch sử Việt Nam. Bởi thế mà dân gian
còn truyền lưu đôi vế đối:
Long Động khai khoa bảng
Cổ trai khai đế nghiệp
Hay:
Long Động văn chương quang nhật nguyệt
Cổ Trai đế nghiệp tráng sơn hà
Những thế hệ tiếp theo của dòng họ Mạc và người dân Long Động
Nam Tân cũng đều chú trọng con đường học vấn, tích cực tăng gia sản xuất
trên đồng ruộng. Sang thế kỷ XX, hòa vào dòng chảy chung của lịch sử cách
mạng đất nước, con cháu Nam Tân lại tiếp tục có những cống hiến lớn lao
làm rạng danh truyền thống quê hương. Nổi bật nhất phải kể đến tấm gương
hy sinh anh dũng của nữ liệt sĩ Mạc Thị Bưởi với những chiến công giết giặc
mưu trí trên sông Kinh Thầy. Năm 1978, nhà nước ta đã phong Mạc Thị Bưởi
là anh hùng lực lượng vũ trang để ghi nhớ công lao của chị với đất nước.
Đất Long Động với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa cũng trải qua
nhiều giai đoạn thay đổi về địa danh hành chính. Tương truyền, miền đất này
có tên Nôm là làng Sách (hoặc là Kế Sách). Bởi vậy, lúc sinh thời, trạng
nguyên Mạc Hiển Tích còn có tên tục gọi là Tú Sách. Đền thờ Mạc Đĩnh Chi
tại làng Long Động vì thế cũng có tên Nôm là Đền Sách. Miền đất cổ xưa
Long Động trước thế kỷ XVI có tên gọi là “Lũng Động”. “Lũng” là thung
lũng, “Động” là nơi ở. “Lũng Động” tức là nơi ở gần thung lũng. Đến thế kỷ
XVI, sau khi Mạc Đăng Dung khai lập triều Mạc, truy tôn ông tổ Mạc Đĩnh
Chi là “Huệ cảm linh khánh vương”, làng Lũng Động được đổi tên thành
Long Động (vì chữ “Vương” cũng có nghĩa là “Long”).
Vào khoảng những thập niên đầu thế kỷ XIX, Long Động thuộc tổng
Cao Đôi, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Đến năm Đồng
Khánh thứ hai (1887), các tổng của Chí Linh thuộc hữu ngạn sông Kinh Thày
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cắt về Thanh Lâm, Long Động trở thành một xã của huyện Thanh Lâm.
Trước năm 1945, Long Động thuộc tổng Cao Đôi, huyện Nam Sách. Năm
1946, xã Long Động sát nhập với xã Trung Hà, Quảng Tân, Đột Lĩnh lấy tên
là xã Tân Dân. Năm 1950, xã Tân Dân sát nhập với xã Nam Hưng gọi là xã
Tiên Hưng. Năm 1956 lại tách thành hai xã Nam Tân và Nam Hưng. Xã Nam
Tân từ đó cho đến nay được giữ nguyên địa giới hành chính với năm thôn:
Long Động, Trung Hà, Quảng Tân, Đột Thượng, Đột Hạ.
1.3. Đời sống kinh tế
Long Động, Nam Tân mang đặc trưng của một làng thuần nông điển
hình. Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất. Trong đó, cây lúa nước
chiếm vị trí hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp. Cho đến tận cuối thế kỷ
XIX, ở Nam Tân, kinh tế tiểu nông khép kín theo kiểu tự cấp, tự túc vẫn là
đặc trưng nổi bật nhất.
Cách thức sản xuất truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ. Từng
hộ nông dân sử dụng lao động trong gia đình, tổ chức canh tác trên những
thửa ruộng thuộc sở hữu của gia đình mình. Sản phẩm thu được chủ yếu đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng của các hộ nông dân. Những hộ nghèo không có ruộng
hoặc có ít ruộng để canh tác thì làm thuê, cấy rẽ để lấy bát cơm, manh áo sống
qua ngày đoạn tháng.
Trước đây, điều kiện canh tác ít thuận lợi, sản xuất chủ yếu phụ thuộc
vào thiên nhiên. Nhà nước phong kiến mới chỉ quan tâm đến tôn tạo đê điều
chống lụt, khơi thông dòng chảy mương máng. Tuy nhiên, Nam Tân có 3 mặt
giáp sông, địa hình thấp nên tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra dài
ngày trong một năm. Bởi vậy, toàn xã luôn trong cảnh “chiêm khê, mùa thối”,
hầu hết diện tích chỉ cấy được một vụ trong năm. Cùng với kỹ thuật canh tác
lạc hậu, sản xuất nông nghiệp nói chung, trồng lúa nói riêng, vẫn chủ yếu dựa
vào kỹ thuật cổ truyền đã được đúc kết thành bốn khâu cơ bản “nước, phân,
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cần, giống” và các giống lúa bản địa, ít được đổi mới. Năng suất lúa của xã
rất thấp, trung bình chỉ đạt dưới 01 tấn/ ha/ vụ.
Sang thời Pháp thuộc, sản xuất nông nghiệp tại Nam Tân vẫn cơ bản
như thời phong kiến. Ruộng đất phân tán, kinh tế tiểu nông và độc canh lúa
nước vẫn là chủ đạo. Ruộng đất trong xã vừa bị địa chủ, phú nông chiếm hữu
mà còn bị thực dân Pháp chiếm lập đồn điền.
Bên cạnh cây lúa, người dân Nam Tân cũng tiến hành trồng nhiều loại
rau, củ, quả đa dang. Tuy nhiên, thu nhập từ các loại cây trồng khác như rau,
đậu, chuối, mía, cam, quýt, vải, nhãn, chè… không đáng kể. Phần lớn các hộ
trồng trong vườn đủ các loại cây, thường gọi là “vườn tạp” để đáp ứng nhu
cầu sử dụng của gia đình là chính. Một số sản phẩm được bán ở các chợ phiên
làm quà. Nhiều gia đình trong xã trông tre, gỗ, mây … để lấy vật liệu làm
nhà. Kinh tế vườn vãn mang tính tự phát, tự sản, tự tiêu la chính.
Trâu, bò được chăn nuôi chủ yếu làm sức kéo. Nhà giàu thì có vài ba
con trâu vừa để làm sức kéo đất của gia đình, vừa để cho các hộ nghèo thuê,
mướn. Một số hộ bần nông góp tiền nuôi trâu chung. Chăn nuôi lớn cũng
chưa phát triển, mỗi hộ chỉ nuôi được 2-3 con, rất ít hộ nuôi được nhiều hơn.
Thức ăn chăn nuôi lợn chủ yếu là cám gạo, rau bèo và các phụ phẩm nông
nghiệp khác.
Từ rất sớm, dân Nam Tân đã thả cá được đánh giá cao nhưng chỉ các
gia đình kinh tế khá giả mới đủ điều kiện thả cá. Các loại cá trôi, mè, trắm,
chép… thường được nuôi thả trong các đầm, ao, hồ, các vùng nước ngập ven
sông. Năng suất thường chỉ đạt dưới 01 tấn/ ha/ năm. Cá giống được vớt từ
thượng nguồn sông Kinh Thày vào mùa cá sinh sản, tỷ lệ thu hồi từ cá bột lên
cá hương, cá giống rất thấp. Một phần diện tích ao, hồ có nước lưu thông tự
nhiên thường cắm chà đón tôm, cá tự nhiên.
Từ đầu những năm 60 của thế kỷ XX, phần lớn hộ nông dân trong xã
gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. Phương thức sản xuất tập thể đã làm thay
13

đổi quan hệ sản xuất ở nông thôn Nam Tân. Ruộng đất và nhiều tư liệu sản
xuất quan trọng khác được tập thể hóa. Thực hiện chủ trương của Đảng và Hồ
Chủ tịch, nông dân trong xã hăng hái làm thủy lợi. Đồng ruộng được cải thiện
khả năng sản xuất với hệ thống thủy nông tiện lợi. Việc tưới tiêu được chủ
động. Những tiến bộ khoa học, nhất là thành tựu về giống cây trồng, vật nuôi
đã được áp dụng rộng rãi dẫn đến sự khởi sắc nhanh chóng của nền nông
nghiệp trong xã. Từ chỗ mỗi năm xã Nam Tân chỉ cấy được một vụ bấp bênh
tiến tới phần lớn diện tích đã cấy được hai vụ lúa.
Từ cuối những năm 1970, vụ đông đã được mở rộng, nhiều nơi đã thực
hiện hai vụ trồng lúa, một vụ trồng màu. Hệ số sử dụng ruộng đất tăng nhanh.
Các khu vực trong xã đã tiến hành thâm canh toàn diện, bao gồm trồng lúa,
trồng màu. Đồng thời, phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá,
trồng cây ăn quả. Nông cụ cải tiến được sử dụng phổ biến, cơ khí hóa, điện
khí hóa đã được thực hiện trong một số khâu sản xuất chủ yếu là làm đất, tưới
tiêu, vận chuyển, xay xát…. Năng suất lúa và nhiều cây trồng khác tăng
nhanh. Ngoài lương thực đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong xã, hàng năm
xã còn đóng góp lượng lớn thóc, lúa cho huyện và tỉnh. Hợp tác hóa nông
nghiệp đã tạo điều kiện để Nam Tân cung cấp tối đa sức người, sức của phục
vụ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nghề thủ công ở Nam Tân cũng xuất
hiện sớm. Giai đoạn sơ khai, nghề thủ công tồn tại như một nghề phụ trong
gia đình. Nông dân Nam Tân tranh thủ thời gian nông nhàn sản xuất sản phẩm
gia dụng, nông cụ và nhiều mặt hàng thủ công, mỹ nghệ khác. Nguồn nguyên
liệu tại chỗ như mây, tre được khai thác để chế tạo các sản phẩm thủ công
hữu ích. Các nghề thông dụng như mộc, nề, đan mây tre, nuôi tằm ươm tơ,
dệt vài, nấu rượu, rèn sắt…. có mặt ở hầu hết các thôn trong xã.
Sang thời kỳ đổi mới, người dân Long Động cũng như các thôn khác
thuộc xã Nam Tân đã linh hoạt phát triển kinh tế theo xu hướng thị trường.
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Một số hộ tiếp tục sản xuất nông nghiệp bên cạnh các nghề phụ như sản xuất
hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu như thêu ren, mây tre đan…để xuất khẩu ra
thị trường các nước phương Tây. Đặc biệt, xu hướng những năm gần đây tại
Nam Tân là một số hộ tư nhân, doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng thủ công
mỹ nghệ xuất khẩu dưới hai hình thức: tuyển lao động làm việc trong phân
xưởng hoặc giao nguyên liệu cho các hộ sản xuất tại nhà. Mặc dù tiền công
làm hàng thủ công mỹ nghệ không cao, nhưng những việc làm này đã góp
phần quan trọng giải quyết lao động nông nhàn, tăng thêm thu nhập cho các
hộ nông dân trong xã.
Từ cuối những năm 1990 đến nay, nhiều khu công nghiệp, cụm công
nghiệp phát triển mạnh mẽ trên địa bàn huyện Nam Sách nói riêng và các địa
phương thuộc Nam Sách, Cẩm Giàng, Kim Thành ven quốc lộ 5, quốc lộ 18
và 183 nói chung đã thu hút đông đảo lao động tại Nam Tân. Thanh niên
trong các thôn làng hầu như đều chỉ đi theo hai hướng chính: tiếp tục học bậc
đại học, cao đẳng hoặc vào làm trong các khu công nghiệp. Cơ cấu thu nhập
và cơ cấu lao động của xã vì thế mà có những thay đổi lớn lao.
Về dịch vụ, buôn bán tại Nam Tân từ xưa đến nay vẫn chủ yếu diễn ra
tại các chợ. Từ chợ làng đến chợ tổng, chợ huyện, dân Nam Tân đi buôn bán
nhỏ khắp nơi trong huyện, trong tổng. Tuy nhiên, số lượng người buôn bán
chuyên nghiệp không nhiều, chủ yếu là những tiểu nông đem sản phẩm tự sản
xuất ra bán, trao đổi và một số là nông dân tham gia buôn bán vặt vào dịp
nông nhàn. Chợ làng cũng chỉ họp một vài phiên trong tháng theo ngày chẵn
hoặc ngày lẻ âm lịch, thông lệ họp vào buổi sáng, tan vào buổi trưa. Mô hình
này tồn tại cho đến tận ngày hôm nay nhưng với quy mô vốn, cơ cấu hàng
hóa đã thay đổi theo hướng ngày càng mở rộng hơn, đa dạng hơn. Trong mỗi
làng đều xuất hiện 1-3 cửa hàng đại lý buôn bán tổng hợp của các hộ tư nhân.
Hệ thống chợ cũng được mở rộng và kể cả vào các ngày không phải phiên

15

chợ, tiểu thương vẫn đảm bảo cung cấp những mặt hàng quan trọng, cần thiết
cho dân trong xã tại chợ.
Trong những năm gần đây, tại Nam Tân xuất hiện các loại hình hợp tác
xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân chuyên làm dịch vụ
cung ứng điện, dịch vụ tưới thủy lợi phục vụ nông nghiệp, cung cấp nước
sách, cung ứng vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật…
Kinh tế phát triển đã đem lại đời sống vật chất khấm khá cho nhân dân
Nam Tân. Theo thống kê của Ban Quản lý hợp tác xã nam Tân, tính đến năm
2014, 92% hộ gia đình trong xã có kinh tế trung bình và khá giả. Số hộ nghèo
giảm còn 7,8%. Nhiều gia đình giàu có, sở hữu nhiều tài sản lớn. Số lýợng
nhà tầng khang trang cũng mọc lên ngày càng nhiều. Bình quân thu nhập đầu
người năm sau cao hơn năm trước. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người
đạt 9,5 triệu đồng/ người/ năm. Diện mạo làng xã ngày càng khang trang,
sạch đẹp với hệ thống điện, đường, trường, trạm đồng bộ. Từ một vùng quê
phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp lúa nước, Nam Tân ngày hôm nay đã trở
thành một xã đa ngành, đa nghề phát triển.
1.4. Tổ chức hành chính
Các thôn làng tại xã Nam Tân đều được tổ chức bộ máy quản lý hành
chính tương tự các làng xã Bắc Bộ khác từ truyền thống đến hiện đại. Từ thời
Trần đến thời Hậu Lê, thời Nguyễn, quản lý các làng là Hội đồng kỳ mục. Sau
cải cách hương chính của thực dân Pháp đầu thế kỷ XX, hội đồng kỳ mục được
đổi thành Hội đồng tộc biểu, sau đó lại trả về tên cũ là Hội đồng kỳ mục.
Hội đồng kỳ mục là cơ quan tự quản, cơ quan quyền lực của làng, có
quyền quyết định tất cả các công việc quan trọng chung. Thành viên Hội đồng
kỳ mục được bầu trong những người cao tuổi có uy tín nhất hoặc những
người có bằng cấp cao nhất làng. Mỗi thành viên Hội đồng kỳ mục được phân
công phụ trách một lĩnh vực cụ thể của làng xã, nhưng mọi việc đều do Hội
đồng kỳ mục bàn bạc, quyết định tập thể thông qua kỳ họp của Hội đồng.
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Hoạt động của Hội đồng kỳ mục độc lập với chính quyền nhà nước cấp trên. Từ
đầu thế kỷ XX, thông qua cải cách hương chính, thực dân Pháp can thiệp sâu
vào quản lý làng xã, Hội đồng kỳ mục tại Nam Tân bị thay đổi về chức năng,
nhiệm vụ và trở thành công cụ cai trị của chính quyền thực dân tại cơ sở.
Bên cạnh hội đồng kỳ mục là lực lượng kỳ dịch. Kỳ dịch là những
người chấp hành của Hội đồng kỳ mục. Thời Lê, kỳ dịch gồm xã quan, xã
trưởng. Trong các triều đại phong kiến sau nay và thời Pháp thuộc, kỳ dịch tại
Nam Tân bao gồm lý trưởng, các phó lý, trương tuần, cai vạn, thủ quỹ, thủ hộ,
hộ lại. Trong thời Trần, kỳ dịch do quan trên bổ nhiệm. Đến triều Lê, kỳ dịch
do xã bầu, quan đầu hạt duyệt y, Bộ Lại cấp bằng. Thời Pháp thuộc, kỳ dịch
do dân trong xã bầu, đại diện chính phủ bảo hộ phê duyệt.
Sau Cách mạng Tháng Tám, tại Nam Tân, hội đồng kỳ mục và kỳ dịch
đã hoàn toàn bị xóa bỏ, chính quyền cách mạng lãnh đạo và quản lý mọi hoạt
động của xã. Chính quyền nhân dân tổ chức lại đơn vị hành chính. Xã Nam
Tân được thành lập trên cơ sở 05 thôn liền kề. Cơ quan quyền lực nhà nước ở
địa phương là Hội đồng nhân dân xã. Hiện nay, Hội đồng nhân dân xã do
nhân dân trong xã bầu theo chế độ phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 05 năm.
Ủy ban nhân dân xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có nhiệm
vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quản lý nhà
nước các công việc cấp xã.
Trước 1945, các thôn đều được gọi bằng tên Nôm như thôn Sách, thôn
Đột….sau năm 1945, các thôn được gọi bằng tên chữ. Chức trưởng thôn được
công nhận. Sau khi thực hiện tập thể hóa nông nghiệp, phần lớn hoạt động
kinh tế - xã hội ở nông thôn do hợp tác xã điều hành. Các thôn được gọi tên
theo đội sản xuất như đội 1, đội 2… Trong những năm 1990, hợp tác xã mất
vị thế điều hành mọi hoạt động kinh tế - xã hội trong thôn. Theo quy định
mới, các thôn tại Nam Tân không phải là cấp hành chính mà chỉ là cấp tự
quản của cộng đồng. Thôn chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền xã.
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Trưởng thôn do nhân dân trong thôn bầu trực tiếp và được Chủ tịch ủy ban
nhân dân xã ra quyết định phê duyệt. Nhiệm kỳ trưởng thôn không quá 02
năm. Trưởng thôn là người đại diện cho nhân dân trong thôn và đại diện cho
chính quyền cấp xã để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại thôn.
1.5. Đời sống văn hóa - xã hội
Các thôn trong xã Nam Tân cho đến nay vẫn lưu giữ đầy đủ những nét
đặc trưng văn hóa của làng xã nông thôn Bắc Bộ truyền thống. Bên cạnh đó,
hòa vào dòng chảy đổi mới của nền văn hóa đất nước thời kỳ hội nhập, đời
sống văn hóa nhân dân Nam Tân cũng đang thay đổi theo chiều hướng tích
cực, cởi mở, du nhập nhiều giá trị văn hóa mới.
1.5.1. Tôn giáo tín ngưỡng
Các làng thôn trong xã Nam Tân hiện nay vẫn giữ được nét tín ngưỡng
tôn giáo truyền thống với sự hiện diện của đình, chùa, đền trong đời sống tâm
linh. Bên cạnh đó, nhà văn hóa mới được xây dựng cũng góp phần làm phong
phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.
*Đình làng và tín ngưỡng thờ thành hoàng
Theo các nhà nghiên cứu, đình làng xuất hiện tại Nam Sách từ thế kỷ
XV với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của làng. Nhiều ngôi
đình độc đáo, mang dấu ấn nhiều thời đại vẫn còn được gìn giữ đến ngày hôm
nay. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Nam Tân, những ngôi đình cổ đã bị tàn phá
hoàn toàn. Một số đình bị thực dân Pháp phá dỡ, lấy gỗ làm bốt, làm cầu. Số
khác được nhân dân ta tháo dỡ để tiêu thổ kháng chiến. Sau hòa bình lập lại,
tại các thôn nhân dân bắt đầu dựng lại đình song những năm 60 - 70 của thế
kỷ XX, trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan, đình Nam Tân đều bị dỡ
bỏ. Riêng tại làng Long Động có hai ngôi đình: đình Trên thờ Mạc Hiển
Tích, đình Dưới thờ Mạc Đĩnh Chi đều bị phá hủy toàn bộ trong những
biến động trên.
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Những năm cuối thế kỷ XX, tại các thôn, được sự chung tay góp sức
của nhân dân, đình làng được xây dựng hoặc tu bổ lại trên nền đình cũ. Đình
mới chủ yếu được xây dựng từ bên tông cốt thép theo phong cách kiến trúc
cổ. Không có ngôi đình nào được dựng bằng gỗ tứ thiết (đinh, lim, sến, táu)
như trước đây. Giá trị nghệ thuật kiến trúc của đình Nam Tân tuy không còn
nhiều nhưng giá trị tín ngưỡng, cộng đồng vẫn vẹn nguyên. Tín ngưỡng thờ
thành hoàng vẫn được gìn giữ. Ngày giỗ Thành hoàng cũng là ngày hội đình
để con cháu Nam Tân đi xa trở về dâng hương tưởng nhớ. , tất cả những việc
lớn của làng đều được tập trung xử lý tại đình làng. Chức năng tín ngưỡng và
tính cộng đồng của đình làng Nam Tân vẫn được bảo tồn từ truyền thống đến
hiện đại.
*Chùa làng và đạo Phật
Như bao làng quê khác ở đồng bằng Bắc Bộ, mỗi thôn làng ở Nam Tân
đều có một ngôi chùa riêng, cá biệt như làng Long Động có đến hai ngôi
chùa. Chùa là nơi dân làng thờ Phật, là chốn đi về của miền tâm linh thanh
tịnh, là nơi gửi gắm bao ước nguyện ngàn đời của người nông dân hai sương
một nắng.
Trước Cách mạng Tháng Tám, ở Nam Tân, làng nào cũng có chùa.
Chùa cổ ở Nam Tân cũng phổ biến kiến trúc kiểu chữ “Đinh”, gian trước là
nơi thờ hộ pháp, gian trong là chính điện thờ các vị Phật, Bồ Tát (Bồ Tát
Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng). Trước chùa là cổng tam quan. Chùa được
dựng trên khu đất cao ráo, có ao hoặc nhìn ra mặt nước phái trước. Chùa
thường nằm biệt lập ở đầu làng hoặc cuối làng để đảm bảo không gian thiêng
liêng, thanh tịnh nhưng đồng thời cũng thuận lợi để cho các thiện nam tín nữ
đi lại lễ bái và vãn cảnh. Lễ chùa Nam Tân theo những ngày lễ lớn của Phật
giáo và lễ tết của Việt Nam. Tuy nhiên, trong kháng chiến chống Pháp và
những năm 60-70 của thế kỷ XX, chùa hầu như đã bị phá dỡ. Những ngôi
chùa còn lại đến hiện nay đều được xây dựng lại từ đầu những năm 1990 đến
19

nay. Vật liệu xây chùa chủ yếu là vật liệu mới như bê tông, sắt thép, gạch
ceramic…với kiến trúc pha tạp nhiều. Những dịp lễ lớn như Phật Đản, rằm,
mùng một và các dịp lễ tết truyền thống Việt Nam, cửa chùa lại rộng mở để
nhân dân hương khói, cầu nguyện.
*Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và quan hệ dòng họ
Nam Tân là nơi phát tích của dòng họ Mạc nổi danh trong lịch sử Việt
Nam. Truyền thống dòng họ vẫn được giữ gìn qua bao đời và là sợi dây xuyên
suốt gắn bó cháu con họ Mạc nhiều thế hệ trên nhiều địa phương. Khi Trạng
nguyên Mạc Đĩnh Chi còn sống, ông đã cho dựng điện thờ tổ tiên họ Mạc tại
Long Động. Kế tiếp đó, hoàng đế Mạc Đăng Dung khi lên ngôi cũng cho xây
điện Sùng Đức để thờ tiên tổ tại quê hương Nam Tân. Qua nhiều thời kỳ lịch
sử biến động, con cháu họ Mạc xiêu tán đi khắp nơi, cải thành hơn 50 họ khác
nhau trên toàn quốc song tâm linh hướng về cội nguồn vẫn vẹn nguyên.
Nhiều thế hệ cháu con họ Mạc tìm về cội nguồn đã chung nhau góp sức xây
dựng đền thờ cụ thủy tổ Mạc Hiển Tích, viễn tổ Mạc Đĩnh Chi.
Truyền thống khoa cử của dòng họ cũng được kế tục với nhiều người
con họ Mạc thành danh. Hàng năm, Lễ khai bút được tổ chức tại khu đền thờ
các Vua Nhà Mạc ở Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng học của họ Mạc. Họ Mạc đã lưu
tiếng thơm trong lịch sử văn hóa dân tộc với danh xưng “Mạc thị sùng Nho”.
Họ Mạc Nam Tân với truyền thống khoa cử của mình đã góp phần làm nên
một Nam Sách nổi danh “Sách của trời Nam”.
Là miền đất khoa cử nên các dòng họ tại Nam Tân từ xưa đến nay đều
chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo. Theo quan niệm truyền thống, trong gia
đình quyền lực tập trung vào người cha, người chồng, con trai cả. Con trai
trọng hơn con gái. Người chồng là trụ cột. Tài sản trong gia đình gồm nhà
cửa, ruộng vườn, tiền bạc, trâu bò, thóc gạo chỉ được phân chia khi con trai
lập gia đình riêng hoặc bố mẹ qua đời. Mỗi gia đình là một hạt nhân của dòng
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họ. Các dòng họ gắn bó với nhau bằng ý thức và tình cảm huyết thống theo
một trật tự chặt chẽ. Thứ bậc trong họ được duy trì theo phả hệ và dòng chi,
không theo tuổi tác và địa vị xã hội. Riêng các họ lớn trong xã như họ Mạc,
họ Nguyễn lại phân ra thành nhiều chi. Người tộc trưởng (trưởng họ) là con
trai cả của dòng họ trưởng, chi trưởng. Họ Mạc, họ Nguyễn có nhà thờ họ quy
mô và một số ruộng hương hỏa, trưởng tộc thu hoa lợi để phục vụ hương khói
tiên tổ. Trưởng họ giữ gia phả dòng họ, điều hành và quyết định mọi công
việc trong họ. Các họ thường đề ra một số duy định chung. Mỗi khi gia đình
trong họ có việc lớn như làm nhà, tang ma, cưới hỏi…thì cả họ góp mặt, góp
công, góp của chia vui khi gặp việc tốt, chung tay giúp đỡ, chia buồn khi khó
khăn hoạn nạn.
Hàng năm, vào dịp Thanh minh, các dòng họ tại Nam Tân vẫn duy trì
truyền thống tảo mộ tập thể. Đây là dịp để con cháu các nơi về quây quần tụ
họp cùng dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và ôn lại truyền thống của họ tộc.
Hiện nay, các dòng họ tại Nam Tân đều đã xây dựng được quy chế dòng họ
chặt chẽ, văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, phù hợp với quy chế làng văn
hóa của địa phương.
1.5.2. Phong tục, tập quán
Phong tục tập quán làng xã đã ra đời, phát triển và bảo tồn cùng với
tiến trình lịch sử. Mỗi làng có những truyền thống riêng, được duy trì từ đời
này qua đời khác. Tại Nam Tân, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp vẫn được
nhân dân thực hiện và duy trì đến ngày nay. Ví dụ như tục thờ cúng tổ tiên,
đón Tết Nguyên đán, cúng rằm tháng giêng, thanh minh tảo bộ, tết giết sâu bộ
mùng 5 tháng 5, tết trung thu, ngày lễ xá tội vong nhân….
Một số phong tục như đổi tên phần âm cho con, lễ dựng cây nêu, hạ
cây nêu, lễ xuống đồng, lễ cơm mới….đến nay đã hoàn toàn mai một. Một số
làng ven đê như Trung Hà, Đột Thượng, Đột Hạ vẫn còn các miếu thờ thủy
thần, sơn thần, thổ địa …. song cũng không được chú trọng hương khói. Việc
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thờ tự tại những điểm thờ cúng này chủ yếu do một vài gia đình lân cận chủ
động thực hiện.
Những năm qua, nhờ đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nên
chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân xã Nam Tân ngày một nâng cao.
Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
nhà nước, nghĩa vụ công dân, quy ước của làng xã được nâng cao, tình hình
an ninh trật tự được đảm bảo, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.
1.6. Lịch sử danh nhân Mạc Đĩnh Chi
Đền Mạc Đĩnh Chi thờ Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - một
người con kiệt xuất của quê hương Nam Tân. Về năm sinh, năm mất của Mạc
Đĩnh Chi, hiện có nhiều tài liệu viết khác nhau. Theo sử gia Phan Huy Chú
trong Lịch triều hiến chương loại chí, Mạc Đĩnh Chi sinh năm Canh Thìn
(1280), mất năm Canh Dần (1350). Còn theo tư liệu của Ban liên lạc họ Mạc
trong Hợp biên thế phả họ Mạc thì Mạc Đĩnh Chi sinh năm Giáp Thân (1272)
và mất năm Bính Tuất (1346). Cho dù có ít nhiều sai lệch nhưng có thể khẳng
định Mạc Đĩnh Chi sống vào giai đoạn khoảng 2 thập kỷ cuối thế kỷ XIII và
nửa đầu thế kỷ XIV. Như vậy, Mạc Đĩnh Chi đã làm quan và sống trải qua
các triều đại vua Trần Thánh Tong (1258-1278), Trần Nhân Tông (12791293), Trần Anh Tông (1293-1314), Trần Minh Tông (1314-1329), Trần Hiến
Tông (1329-1341) và đầu thời Trần Dụ Tông (1341-1369). Đây là giai đoạn
thịnh vượng của triều Trần với những chiến công chống quân xâm lược
Nguyên Mông lừng lẫy và những năm tháng thái bình, vua sáng tôi hiền, xã
hội ổn định.
* Về quê quán của Mạc Đĩnh Chi, các bộ thông sử thời phong kiến
chép rất ngắn gọn ông “là người Chí Linh” [32, tr.88], [50, tr.570] hay “Đĩnh
Chi là người Đống Cao, huyện Bình Hà, tức làng Long Động, Chí Linh bây
giờ” [11, tr.105]. Các tài liệu ghi chép khác nhau là do tên gọi địa danh có sự
thay đổi qua các thời kỳ. Đối chiếu địa danh hiện nay, có thể khẳng định quê
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hương Mạc Đĩnh Chi là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh
Hải Dương.
Mạc Đĩnh Chi là nhân vật lịch sử có thật đã được lưu danh trong sử
sách song cuộc đời và sự nghiệp của ông lại nhuốm màu sắc truyền thuyết
thần kỳ hư ảo qua lăng kính của dân gian. Tác giả Nguyễn Đổng Chi trong bài
viết “Văn học dân gian là một kho tàng quý báu cho sử học” cũng đã viết:
“Cái mà ta gọi là truyền thuyết chỉ là những truyện kể đã được quét một lớp
sơn ảo tưởng. Tuy nhiên, nếu nhà làm sử khéo tay sẽ chọn lấy phần tinh chất,
phần cốt lõi hiện thực sau khi bác bỏ cái lớp ảo tưởng kia”[14/95]. Những
truyền thuyết thần kỳ về cuộc đời của Lưỡng quốc Trạng Nguyên cũng được
hình thành như vậy, trải qua thời gian, phần sử và phần huyền ảo đã hòa trộn
vào nhau khó có thể tách rời.
* Về sự ra đời của Mạc Đĩnh Chi: Sử sách chỉ ghi lại năm sinh và quê
quá của ông, còn dân gian lại khoác cho Mạc Đĩnh Chi một xuất thân đặc biệt
kỳ lạ. Tục truyền làng Long Động xưa có một khu rừng rậm, cây cối um tùm,
lắm giống khỉ ở. Mẹ ông khi ấy thường vào rừng kiếm củi một mình. Một
hôm bà bị một con khỉ đột bắt ở chung. Đủ tháng đủ ngày, bà sinh ra Mạc
Đĩnh Chi. Lúc mới sinh, người ông nhỏ loắt choắt giống khỉ, da đen, mồm
rộng, mũi tẹt. Dân làng truyền tai nhau rằng ông là con của khỉ.
Con cháu họ Mạc đời sau trong Mạc tộc phả hệ lại ghi một giai thoại
khác: Mạc Đĩnh Chi có mẹ là Hoàng Thị, hai vợ chồng lấy nhau nhiều năm
mà chưa có con nên đã đi cầu tự tại đền Chử Đồng Tử (Hưng Yên). Một đêm,
bà thấy vật sáng từ trên trời rơi xuống giữa nhà rồi chui vào lòng bà. Bà tỉnh
dậy thuật lại cho chồng nghe. Hai ông bà mừng rỡ tin tưởng chắc chắn sẽ sinh
được quý tử. Một thời gian sau, bà hoài thai rồi sinh ra một nam tử, đặt tên là
Mạc Đĩnh Chi. Cũng theo Mạc tộc phả: “Mạc Đĩnh Chi sinh giờ Thân, ngày
mồng 6 (ngày Thân), tháng 7 (tháng Thân), năm Giáp Thân niên hiệu Thiệu
Bảo thứ 6 đời vua Trần Nhân Tông. Người giống khỉ, lại thêm sinh vào ngày,
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giờ, tháng, năm Thân nên người đời càng tin ông là Hầu tinh giáng thế”. Bởi
thế mà sau này dân gian còn gọi ông bằng danh xưng đặc biệt - Trạng Khỉ.
Như vậy, cũng giống như những danh nhân lưu sử sách, sự ra đời của
Mạc Đĩnh Chi thấm đẫm chất huyền thoại. Đó là lối ứng xử thường thấy của
dân gian đối với những bậc kỳ tài, những anh hùng cái thế hoặc những danh
nhân kiệt xuất. Khoác thêm tấm áo huyền thoại lên những nhân vật lịch sử để
họ trở thành những vị thần thực sự bất tử, thiêng liêng và đời đời được
ngưỡng vọng, tôn kính.
*Cuộc đời và sự nghiệp của Mạc Đĩnh Chi:
Mạc Đĩnh Chi mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, hai mẹ con phải đi vào
rừng sâu hái củi để kiếm sống hàng ngày. Mẹ của ông đã chịu hy sinh tất cả
để cố nuôi con, cho con đi học, trong những năm tháng nhọc nhằn, tủi nhục,
mẹ ông vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ ao ước con mình sẽ có ngày đỗ đạt để
giúp ích cho đời, thoát khỏi cảnh nghèo, niềm tin ấy đã giúp mẹ vượt qua mọi
gian khổ. Hiểu được lòng mẹ, Mạc Đĩnh Chi càng ra sức học tập. Vốn là cậu
bé có tư chất thông minh lại phải sống trong cảnh mồ côi nghèo khổ, bị người
đời khinh rẻ, nên Mạc Đĩnh Chi sớm nhận ra rằng chỉ có học tập, học thành
tài mới là con đường đưa cậu bé thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cũng là để thể
hiện phẩm chất thanh cao của con người từ sự đỗ đạt mà đi lên. Vì vậy, không
mấy lúc Mạc Đĩnh Chi ngơi đọc sách, nghiền ngẫm nghĩa sách, kể cả lúc vai
gánh củi đi bán. Không có sách học, thì mượn thầy mượn bạn. Mạc Đĩnh Chi
cố học nhiều cuốn sách quý. Không có tiền mua nến để đọc sách, thì Mạc
Đĩnh Chi đốt củi, hết củi thỉ lấy lá rừng đốt lên mà học, thật là vô cùng gian
khổ, nhưng chú bé không hề nản chí. Do có nghị lực phi thường, cộng với
tính thông minh trác việt, chẳng bao lâu Mạc Đĩnh Chi đã nổi tiếng thần đồng
nho học xứ Hải Đông.
Khoa thi Giáp Thìn (1304), thi hội, Mạc Đĩnh Chi đỗ Hội nguyên, thi
Đình, ông được chấm đỗ Trạng Nguyên, nhưng khi vào ra mắt nhà vua, vua
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Trần Nhân Tông thấy ông tướng mạo xấu xí, có ý không muốn cho ông đỗ
đầu. Biết ý, ông đã làm bài “Ngọc tỉnh liên phú”. Đó là bài phú bằng chữ Hán
để gửi gắm chí khí của mình. Bài phú đề cao được phẩm chất trác việt và
phong thái cao quý của một người khác thường, vượt xa người khác về mọi
mặt; Song không muốn a dua với người tầm thường để mong cho đời biết
đến. Ông dùng hình tượng một bông sen sinh ra trong giếng ngọc ở núi Hoa
Sơn do một vị đạo sĩ kỳ dị hái mang xuống cõi trần. Vua Trần Anh Tông xem
xong khen là thiên tài mới cho đậu Trạng nguyên, ban cờ hiển vinh quy bái
tổ. Từ đó, Mạc Đĩnh Chi bước vào con đường quan lộ. Ban đầu, nhà vua ban
cho Mạc Đĩnh Chi chức Hàn lâm học sĩ, sau thăng dần đến chức Thượng thư,
rồi Đại Liêu ban Tả Bộc Xạ (tương đương chức Tể tướng).
Trong gần 40 năm làm quan, Mạc Đĩnh Chi đã có nhiều đóng góp to
lớn cho đất nước. Là người quyền cao chức trọng, nhưng cả trong chốn quan
trường cũng như đời thường, ông vẫn giữ được phẩm chất cao quý của người
quân tử, sống cuộc sống thanh bần, tinh khiết như bông hoa sen trong giếng
ngọc mà ông đã viết trong bài “Ngọc tỉnh liên phú”.
Theo sử sách, Mạc Đĩnh Chi là một Trạng nguyên tiêu biểu cho sự đối
lập giữa vẻ ngoài xấu xí, nhút nhát với một nội tâm phong phú, một nhân cách
thanh cao và một tài năng mẫn tiệp. Giữ đến chức Hành khiển nhưng gia cảnh
vẫn nghèo, vẫn giữ gìn quy củ, ông sống một cách liêm khiêt, đạm bạc. Vua
Trần thi thoảng phải sai người ban đêm lén lút đem trăm quan tiền bỏ vào nhà
ông. Tuy nhiên, “Mạc Đĩnh Chi giữ ý, sáng sớm hôm sau vào chầu, ông đem
việc ấy tấu lên vua, vua bảo “Không có ai nhận, khanh giữ lấy mà tiêu” [29,
tr.109] nhưng ông kiên quyết không nhận. Khi làm quan thì ông nổi tiếng là
trung thực và thanh liêm. Đến lúc già về hưu, chỉ có nếp từ đường nhỏ bé mà
thôi, thường ngày ông vẫn ra ngồi nơi quán lá uống bát nước vối, trò chuyện
thân mật với dân làng. Ông sống thanh bạch, giản dị như những người dân
quê khác. Ông tiếp tục mở trường dạy học cho đến những năm tháng cuối đời.
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Chỉ gói gọn trong 7 câu ngắn ngủi, Trần Quý Nha đã khái quát được
toàn bộ sự nghiệp, con người và vị trí của Mạc Đĩnh Chi trong lịch sử văn hóa
dân tộc và trong lòng nhân dân. Ông cũng đã nhận định xác đáng về sự không
côn bằng của hậu thế đối với những công trạng của Mạc Đĩnh Chi. Nghiên
cứu sâu về Mạc Đĩnh Chi còn cần các thế hệ con cháu tiếp tục ở thời hiện đại
để bổ sung những điểm khuyết thiếu về cuộc đời và sự nghiệp của ông trong
chính sử Việt Nam cổ trung đại.
TIỂU KẾT
Theo dấu chân sinh tồn và phát triển của người Việt cổ, trên vùng đồng
bằng Bắc Bộ ngày nay còn lưu nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng. Ở đó,
lịch sử và huyền thoại cùng hòa quyện, anh hùng hòa quyện trong hình tượng
những vị thần siêu nhiên của thế giới tâm linh. Tính thiêng, giá trị nguồn cội
đã truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác cùng với sự thăng trầm của bản
thân mỗi di tích. Vùng đất Long Động, Nam Tân cũng là miền quê yên ả vẫn
còn lưu giữ một di tích quan trọng, một biểu tượng của đời sống văn hóa, tinh
thần nhân dân - đền thờ Mạc Đĩnh Chi.
Long Động, Nam Tân là một miền quê nông nghiệp đã trải qua bao
mưa nắng dãi dầu của thời gian cùng với những biến thiên của lịch sử đất
nước. Là mảnh đất cổ sớm có con người sinh tụ và sớm lưu lại danh thơm
trong trang sử vàng đất nước, Long Động - Nam Tân đã trở thành một
trong những cái nôi của văn hóa xứ Đông. Đặc biệt nổi trội là truyền thống
hiếu học với những vị Trạng Nguyên nổi danh và những dòng họ thư
hương truyền đời.
Về văn hóa, những nét truyền thống xưa mặc dù đã ít nhiều bị mai một
song nhân dân địa phương còn lưu giữ được nhiều phong tục tập quán, tôn
giáo tín ngưỡng tốt đẹp. Giống bao miền quê Bắc Bộ khác, tại Nam Tân có sự
hiện diện đầy đủ của Phật giáo, Nho giáo, tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên
với sự hưng thịnh của nhiều dòng họ. Nam Tân với 5 thôn trước đây đều có
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đầy đủ đình, chùa, đền, miếu nhưng những biến thiên lịch sử đã hủy hoại
phần lớn những di tích này. Những công trình còn đến hiện nay phần lớn
được trùng tu gần đây. Tuy nhiên, lịch sử di tích, tục thờ, sắc phong, các loại
cổ vật và những lễ hội, tục hèm của di tích đều được bảo lưu và đang dần
được phục dựng lại. Một trong những lễ hội lớn nhất Nam Tân là hội đền thờ
Mạc Đĩnh Chi. Diễn trình của Lễ hội và không gian tương tác cộng đồng
trong lễ hội diễn ra như thế nào sẽ được chúng tôi triển khai trong chương 2.
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Chƣơng 2
KHÔNG GIAN LỄ HỘI ĐỀN THỜ MẠC ĐĨNH CHI
2.1. Khảo tả di tích đền thờ Mạc Đĩnh Chi
Khu di tích Mạc Đĩnh Chi tại thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương bao gồm 03 bộ phận: đền thờ Mạc Đĩnh Chi, Điện
Sùng Đức, Lăng Quang Trạng. Trong đó, quy mô bề thế và có giá trị nghệ
thuật tâm linh trọng đại nhất là đền thờ Mạc Đĩnh Chi. Đây chính là những
không gian tổ chức lễ hội.
2.1.1. Đền thờ Mạc Đĩnh Chi
Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi tọa lạc ngay tại đầu
làng Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Bởi vậy
đền thường được gọi bằng tên đền Long Động hay đền Sách (Kẻ Sách là tên
Nôm của làng Long Động).
Ngôi đền tọa lạc trên một khuôn viên rộng chừng 0,5 ha (hơn 1 mẫu
Bắc Bộ), xung quanh là làng mạc, ruộng đồng yên bình, trù phú. Tương
truyền, khu đất xây đền là khu đất thiêng nhất của thôn, nơi có 9 con rồng
chầu. Địa thế đền cao ráo, bốn mặt là ao ngòi, cảnh quan rộng rãi, thoáng
đãng. Mặt tiền đền quay về hướng đông bắc, nhìn về dãy núi Phượng Hoàng,
nơi có đền thờ “người thầy của muôn đời” Chu Văn An. Nối đường thôn với
khu vực đền là một con đường rộng rãi, cao ráo. Đây cũng là con đường độc
nhất từ khu dân cư vào đền lễ bái.
Theo sách Hợp biên thế phả họ Mạc, nghe tin Mạc Đĩnh Chi tạ thế, vua
Trần Dụ Tông sai quan về dự tế và ban cho dân sở tại 500 quan tiền để xây
đền thờ. Như vậy, đền thờ Mạc Đĩnh Chi đã được xây dựng từ thời vua Trần
Dụ Tông, tính cho đến nay, đền đã trải qua gần 700 năm bãi bể nương dâu.
Tương truyền, dưới thời phong kiến, quần thể di tích Mạc Đĩnh Chi tại Long
Động bao gồm: Đền Trên tọa lạc ngay phía Nam đền thờ Mạc Đĩnh Chi hiện
nay, quay hướng Nam thờ hai vị tổ của họ Mạc là Mạc Hiển Tích và Mạc
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Kiến Quan; Đình Dưới ở cuối làng Long Động thờ chính Mạc Đĩnh Chi, có
quy mô lớn hơn Đình Trên; Cây đa; Giếng Ngọc; Chùa Tường Quang Động
(chùa Trên, chùa Dưới); Lăng quan Trạng (nơi an nghỉ của Mạc Đĩnh Chi);
Điện Sùng Đức; Văn chỉ trên; Văn chỉ dưới…Tổng thể quy mô của quần thể
di tích Mạc Đĩnh Chi rất đồ sộ.
Tuy nhiên, trải qua những biến động lịch sử cuối thời Mạc, quần thể di
tích này đã bị phá hủy nghiêm trọng. Năm 1592, Trịnh Tùng chiếm lại Thăng
Long và bắt đầu thực hiện chiến dịch truy sát khốc liệt đối với họ Mạc. Hàng
loại cung điện, bia đá, các công trình xây dựng của triều Mạc tại cố đô Dương
Kinh (Hải Phòng ngày nay) và các di sản văn hóa của dòng họ Mạc, trong đó
có quần thể đền Long Động đều bị hủy hoại hoàn toàn.
Qua thời gian, hậu duệ họ Mạc khắp nơi trong nước đã tái lập lại đền
Long Động để tưởng nhớ tổ tiên dòng họ. Dưới thời Lê Trung Hưng và thời
Nguyễn, nhiều hiện vật quý đã được cung tiến cho đền. Một số hiện vật còn
được bảo tồn đến ngày nay. Toàn bộ quần thể đền được kiến trúc theo kiểu
chữ Đinh gồm 5 gian tiền tế và ba gian hậu cung, dấu ấn kiến trúc thời
Nguyễn là rõ nét nhất. Hệ thống tượng và đồ tế tự được bố trí rất uy nghi. Tuy
nhiên, trong kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp đã dùng chất nổ phá hủy
nặng nề khu di tích. Tiếp đó, trong thập niên 60-70 của thế kỷ XX, trong
không khí bài trừ mê tín dị đoan, nhiều đình, đền, chùa bị tháo dỡ biến thành
sân phơi, lớp học….đền Mạc Đĩnh Chi cũng bị tác động không nhỏ, nhiều
hiện vật cổ quý hiếm cũng vì thế mà bị thất lạc.
Năm 1992, chính quyền và nhân dân địa phương cùng con cháu họ Mạc
trong cả nước đã góp công, góp của tu sửa và tôn tạo lại đền như hiện nay.
Năm 1995, đền Long Động được Nhà nước xếp hạng là Di tích văn hóa lịch
sử cấp quốc gia. Lễ hội đền cũng dần được phục hồi, thu hút đông đảo con
cháu họ Mạc và khách thập phương đến dâng hương tưởng niệm. Đền cũng
thường xuyên được tu bổ, nâng cấp để đảm bảo tính bền vững với thời gian.
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Hệ thống cơ sở hạ tầng xung quanh đền cũng được xây dựng để toàn cảnh đền
mang diện mạo khang trang, sạch đẹp, thuận tiện cho khách thập phương đến
tham quan. Năm 2009, tại quyết dịnh số 3867/QĐ-UBND, tỉnh Hải Dương đã
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và dự toán kinh phí khảo sát đo đạc,
lập quy hoạch mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền Mạc Đĩnh Chi. Theo đó, đền
được trùng tu tôn tạo trên diện tích 22 nghìn mét vuông bằng chất liệu quý và
kiểu kiến trúc truyền thống gồm 5 gian tiền tế, 3 gian trung từ, 3 gian hậu
cung, nhà tả vu, hữu vu, lầu thiêu hương, tam quan.
Theo quy hoạch này, diện tích đất đền sẽ được mở rộng từ 9.373 m

2

(diện tích cũ) lên 22.032 m 2 (diện tích mở rộng). Cơ cấu sử dụng đất tại khu
di tích được phân bổ như sau:
Bảng 2.1. Cơ cấu sử dụng đất tại khu di tích
TT

Loại đất quy hoạch

Diện tích (m2 )

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng khu đền Long Động

4.180

18,97

2

Đất xây dựng khu nhà tưởng niệm

1.589

7,21

3

Đất khu tam quan, công viên, đường dạo

5.895

26,76

4

Đất quảng trường, nhà bảo vệ

3.828

17,37

5

Đất mặt nước, cầu

4.240

19,24

6

Đất nhà dân giữ lại thuộc vùng bảo vệ II

2.300

10,44

22.032

100

Tổng cộng

Công trình được hoàn thành tương xứng với giá trị to lớn của di tích,
trở thành một địa chỉ hấp dẫn khách du lịch. Kế đó, năm 2010, ủy ban nhân
dân tỉnh Hải Dương đã ra quyết định số 1563/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu
tư xây dựng Đường vào đền Mạc Đĩnh Chi. Năm 2013, UBND tỉnh Hải
Dương tiếp tục phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục đền thờ chính và
nhà tả vu, hữu vu của đền Long Động tại quyết định số 1665/QĐ-UB. Đến
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nay, tất cả các công trình tu bổ, tôn tạo đã hoàn thiện. Đền Long Động đã trở
nên khang trang, to đẹp xứng tầm với tên tuổi lừng lẫy của Lưỡng quốc Trạng
nguyên Mạc Đĩnh Chi.
Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi không chỉ là công
trình văn hóa mà còn là nơi giáo dục truyền thống hiếu học cho các thế hệ mai
sau. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích của đền thờ, UBND xã Nam Tân
đã kiện toàn Ban quản lý, Ban khánh tiết di tích, gồm những người nhiệt tình,
tâm huyết và chủ yếu là con cháu Mạc tộc thôn Long Động. Ngày thường hay
tuần rằm, mùng một, đền luôn có người trông nom, hương khói.
Đền được thiết kế xây dựng, bài trí độc đáo, đậm màu sắc truyền thống
và toát lên vẻ nghiêm cẩn, uy linh. Trước đây, đền có kiến trúc theo lối chữ
“Tam” gồm có: Hậu cung 02 gian, Trung từ 3 gian, Tiền tế 5 gian. Khu tiền tế
mới được xây dựng hơn 10 năm nay.
Năm gian tiền tế có diện tích 52,7 m2 với chiều dài 12,7m, chiều rộng
4,1 m) mang đậm dấu ấn kiến trúc cuối triều Nguyễn. 5 gian tiền tế dùng làm
nơi để chuẩn bị sắp lễ tiến vào hậu cung. Nhìn chung, tòa nhà tiền tế đền
Long Động không quy mô bề thế nhưng là tòa nhà có kiến trúc đẹp, chắc
chắn, giản dị trong việc bố trí đồ tế tự. Tiền tế đền mang đậm phong cách
trang nhã của những nhân vật được thờ trong đền là các bậc danh Nho. Kết
cấu kèo kiểu kẻ chuyền, các câu đầu, đấu, xà chất liệu bằng gỗ lim, đặc biệt
các xà lách được trạm trổ rồng phượng, cây cối, nho, sóc một cách nghệ thuật.
Phần mái lợp ngói truyền thống. Tường nền cao, lát gạch vuông có kích cỡ
22x22 cm. Gian chính điện được bố trí một long đình sơn son thiếp vàng, hai
bên là bộ bát bửu sơn son, phía trên treo bức đại tự với dòng chữ “Mạc Đĩnh
Chi linh từ”. Các hàng cột tại chính điện tiền tế có 4 đôi câu đối trên nền đỏ,
chữ vàng.
Sau Long đình có hương án cao 1,2 m. Phía trên hương án có một bát
hương sành thời Lê được làm từ làng gốm Phù Lãng nổi tiếng, hai bên 2 lọ
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hoa được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Qua 5 gian tiền tế đến nhà bia. Nhà bia
cách phía sâu bậc tam cấp của nhà tiền tế 2,5 m, đây là công trình kiến trúc
mới được xây dựng. Nhà bia gồm 8 mái, đao góc uốn cong, lợp ngói truyền
thống, phần tường và mái làm theo kiểu chồng diêm. Bia lưu giữ tại đây cao
2,5 m, rộng 2 m, dài 2,5 m, 4 mặt trang trí rồng phượng và một số câu đối.
Đây là tấm bia hai mặt và cả 2 mặt đều có khắc chữ Hán. Tấm bia này vốn đặt
tại văn chỉ của làng Long Động xưa, sau này văn chỉ đổ nát, dân làng chuyển
bia về dựng trong đền. Bia khắc năm 1865 đời Tự Đức. Nội dung bia ghi rõ:
Phần dịch nghĩa:
“Ghi chép về các vị tiên hiền đỗ trong các kỳ thi Tiến sĩ:
Hội Tư văn của xã Long Động lập bản ghi chép về;
- Tướng công họ Mạc, tên tự là Hiển Tích đỗ Đệ nhất danh kỳ thi tuyển
văn học, khoa Bính Dần (1086) dưới triều Lý. Ngài được bổ làm Hàn lâm
viện, sau thăng đến Thượng thư bộ Lại.
- Tướng công họ Mạc, tên tự là Kiến Quan, đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Tỵ
(1089) dưới triều Lý, làm quan đến Thượng thư bộ Công.
- Tướng công họ Mạc, tên húy là Đĩnh Chi, tự là Tiết Phu, đỗ Đệ nhất
giáp Đệ nhất danh, Trạng nguyên cập đệ khoa Giáp Thìn (1304) dưới triều
Trần. Ngài làm tới chức Thượng thư Đại Hành khiển kiêm Trung thư tri quân
dân trọng sự, Thái bảo Tả bộc xạ, từng đi sứ Trung Quốc, được suy tôn
Lưỡng quốc Trạng nguyên”.
Xin các bậc tiên hiền, các bậc già cả ở các triều trước nhận lấy các lễ
nghi này để giúp cho đạo Nho ngày một chấn hưng.
Kịp đến.
Ngày Tết, tháng mùa xuân năm Ất Sửu là năm Tự Đức thứ 18 (1865).
Cung kính khắc bia”1

1

Theo bản phiên âm và dịch nghĩa văn bia, [61, tr.62]
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Tấm bia này còn được khắc cả ở mặt hậu. Nội dung ghi tên 16 người
thành đạt trong xã Lũng Động xưa (tính đến năm 1865) gọi là “Đạt quan liệt
vị”. Trong số 16 vị “Đạt quan” này, có 1 vị là Viên ngoại lang, 4 vị Tri huyện,
2 vị Giám sinh và 9 vị Hiệu sinh. Nói về dòng họ thì có 12 vị học Mạc và 4 vị
họ Lê.
Toàn bộ khu nhà bia được lát gạch chỉ, sau nhà bia là 2 gian hậu cung.
Đây là kiến trúc quan trọng nhất của toàn bộ ngôi đền.
Tòa hậu cung được trùng tu năm 1992, kiến trúc tường gạch xây cao,
phía trong 2 gian ngăn cách xây cuốn vòm. Mái lợp ngói ta, hoành dui làm
bằng gỗ, mặt tiền xây cao các bức phù điêu như Rồng chầu mặt Nguyệt. Bước
vào tòa Hậu cung theo 3 cửa: cửa chính có chiều rộng 1,8 m, 2 cửa nách có
chiều rộng 1m. Mặt tiền của tòa hậu cung bố trí 2 đôi câu đối. Phía trong tòa
hậu cung: gian thứ nhất dài 4,5m, rộng 2,6m, bố trí một hương án, trên có một
bát hương đá từ thời Nguyễn với hoa văn rồng chầu nguyệt và những hoa văn
vân tản rất sinh động và một số đồ tế tự khác.
Gian thứ hai của hậu cung được bố trí ngai thờ và 03 pho tượng thờ
bằng gỗ sơn son thếp vàng, kích thước gần bằng người thật. Cả 03 pho tượng
đều đội mũ cánh chuồn, ngồi trong ngai, thần thái nghiêm trang, đĩnh đạc.
Theo các vị cố lão trong thôn Long Đồng, các pho tượng được sắp xếp như
sau: chính giữa là tượng thờ Mạc Đĩnh Chi, bên tả là tượng Mạc Hiển Tích,
bên trái là tượng Mạc Kiến Quan. Cũng theo dân làng Long Động, Mạc Đĩnh
Chi vào hàng cháu con của Mạc Hiển Tích, nhưng được xếp ngồi giữa điện
thờ ở vào vị thế trang trọng nhất, bởi vì theo nguyên tắc “Triều đình trọng
tước, hương đảng trọng xỉ”. Tuy nhiên, khi xây bệ tượng, người làng đã cố ý
xây bệ tượng của Mạc Đĩnh Chi thấp hơn một chút so với bệ tượng của Mạc
Hiển Tích. Đây có thể coi là một chi tiết thú vị phản ánh sự dung hòa giữa
“phép vua” và “lệ làng”. Phía trước ngai thờ Mạc Hiển Tích là bát hương
sành thời Nguyễn. Ở cửa nách bên trái gian thứ 2 treo một chuông đồng thời
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Nguyễn, niên hiệu Khải Định thập niên thập nguyệt, thập lục nhật (tức đúc
ngay 16/10/1925).
Trong đền Mạc Đĩnh Chi hiện còn lại một số đại tự, câu đối, hầu hết
đều nhằm ca tụng công lao, sự nghiệp, công đức của vị Trạng nguyên nổi
tiếng thông minh và mẫn tiệp Mạc Đĩnh Chi. Trong đó, có 01 bức đại tự và 4
đôi câu đối làm từ chất liệu gỗ. Đó là bức đại tự tại gian trung tâm tiền tế:
“Mạc Đĩnh Chi linh từ”. Và các đôi câu đối:
1. Can mộc hoành cừ do dã tương như tự đạo
Đại đình an thạch vọng chi nghi nhược Thái Sơn
(Tam dịch: Gỗ thẳng bắc qua cừ ngỡ là đường lớn
Đình to xây dựng trên nền đá vững ngưỡng vọng uy nghi tựa núi Thái Sơn)
2. Chỉ địa quá đông tây nam bắc
Thanh thiên bạo nhật nguyệt tinh thần
(Tạm dịch: Định hướng đất đai bao quát cả đông, tây, nam, bắc
Trời trong xanh ôm cả mặt trời và trăng sao)
3. Lũng Động kiến văn chương tiền nhân Mạc cập
Cổ Trai dư dũng lực hậu thế phất như
(Tạm dịch: Lũng Động là cái nôi văn chương từ xưa không ai sánh kịp
Cổ Trai là nơi thừa dụng lực người đời sau chẳng mấy ai bằng)
4. Lưỡng quốc Trạng nguyên danh bất hủ
Tam hiền Lũng Động phúc trường lưu
(Tạm dịch: Danh tiếng của lưỡng quốc Trạng nguyên không bao giờ
phai nhạt
Phúc của ba vị hiền tài ở Lũng Động mãi mãi lưu truyền)
Ngoài đại tự và câu đối bằng gỗ, đền Mạc Đĩnh Chi còn lưu giữ đại tự,
câu đối bằng chất liệu phù điêu (chủ yếu ở tòa hậu cung và nhà bia), đó là:
Đại tự tại hậu cung: “Lưỡng quốc trạng nguyên” (Trạng nguyên hai
nước)
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3 đôi câu đối:
1. Thánh đức bảo Nam thiên ức niên khí phách
Thần công phù Việt địa vạn cổ anh linh
(Tạm dịch: Đức thánh bảo vệ trời Nam muôn năm khí phách
Công thần giúp cho đất Việt vạn thưở linh thiêng)
2. Đông A long bảng khôi nguyên chiếm
Bắc sứ hồng danh lưỡng quốc trị
(Tạm dịch: Thời Trần chiếm bảng rồng khôi nguyên
Đi sứ phương Bắc danh tiếng hai nước đều biết)
3. Trạng nguyên năng xuất sử
Danh tướng cố vi thần
(Tạm dịch: Có tài đỗ Trạng nguyên, lại có thể làm vị sứ thần
Vừa đáng bậc danh tướng, vừa đáng làm thần thành hoàng)
2.1.2. Điện Sùng Đức
Cách đền Mạc Đĩnh Chi khoảng 300m về phía đông bắc là dấu tích khu
Điện Sùng Đức xưa. Khu điện này hiện nay không còn song nó đã từng tồn
tại với vai trò nhà thờ tổ của dòng họ Mạc tại đất Long Động.
Ghi chép về Điện Sùng Đức còn tìm thấy trong rất nhiều tác phẩm cổ
sử. Trong Đại Việt Thông Sử của sử gia Lê Quý Đôn chép khá rõ về khu điện
này như sau: “Tháng 6 năm Thống Nguyên thư 6 (1527), Đăng Dung vào
kinh thành ép vua (Lê Cung Hoàng) nhường ngôi, ngự nơi chính điện, tế yết
Nam giao, đặt tỉnh Hải Dương là Dương Kinh, [tờ 14a] lập cung điện ở Cổ
Trai, truy tôn Tổ 7 đời Đĩnh Chi làm “Kiến Thủy Khâm minh Văn Hoàng đế”;
“Đăng Dung lại dựng ngôi điện gọi là Sùng Đức vào nền nhà cũ của Đĩnh Chi
ở xã Lũng Động. Phần mộ thân phụ ở Tây lăng, cho nên nay trong làng gọi
nơi ấy là xứ Ổ Lăng. Lại đắp một gò lớn tại bờ sông phía Bắc, mặt tiền điện
Sùng Đức, để làm nơi lễ bái, các quan nhà ngụy Mạc ai đi qua nơi đây, đều lễ
vọng vào điện Sùng Đức. Nay điện và gò này hãy còn, điện thì ở xã Lũng
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Động nơi gần sông, gò thì ở bờ sông xã Đông Đôi, gọi là gò Mã Thảo” [11,
tr.265]. Những dòng ghi chép trên được Lê Quý Đôn ghi vào khoảng giữa thế
kỷ XVIII.
Vào nửa cuối thế kỷ XIX, trong Đại Nam nhất thống chí, các sử thần
triều Nguyễn cũng cho biết: “Điện cũ Lũng Động: ở xã Lũng Động, huyện
Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tiên tổ nhà mạc vốn là người Lũng Động, sau con
cháu dời đến Cổ Trai. Khi đã cướp ngôi, lại về dựng điện Sùng Đức ở đất
Lũng Động để thờ tiên tổ” [49, tr.391].
Như vậy, có thể khẳng định rằng Điện Sùng Đức đã từng là một công
trình kiến trúc tồn tại trong tổng thể di tích về họ Mạc tại làng Long Động
xưa. Theo dân gian tương truyền, điện Sùng Đức là một công trình khá đồ sộ,
bao gồm 3 gian nhà công và nhà bia. Điện bị phá cuối thế kỷ XVI khi nhà
Mạc thất thủ ở Thăng Long và phải rút lên Cao Bằng (năm 1593). Hiện nay,
tại cánh đồng Mã Thảo vẫn còn thấy dấu vết của điện Sùng Đức xưa. Đó là
một gò đất rộng chừng trên 100m2, nằm giữa một cánh đồng khá bằng phẳng,
cách sông Kinh Thày ước khoảng 500 m về phía Bắc. Ở giữa gò đất, xây một
ngôi miếu nhỏ để tưởng niệm Mạc Đĩnh Chi và các vị tiên tổ nhà Mạc. Nền
phế tích điện Sùng Đức còn lưu lại những viên gạch hình vuông cạnh 40x40
cm, dày 12 cm, có màu đen, không phải gạch nung nhưng có độ bền chắc lớn.
Những viên gạch này được cho là gạch từ thời Mạc. Tại cổng của di tích điện
Sùng Đức, vẫn còn một đôi cấu đối khá hay:
Vạn cổ vân phong đồng nhật nguyệt
Thiên thu vũ lộ tráng sơn hà
(Tạm dịch: Mây gió muôn đời đồng nhật nguyệt
Sương mưa nghìn thưở tráng sơn hà)2
2

Theo tác giả Nguyễn Minh Tường tại bài viết “Quê hương và dòng họ của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi”
[61, 67], trong câu đối này, “vân phong” nghĩa đen là mây gió, nhưng ở đây được dùng theo nghĩa bóng, ngụ
ý chỉ phong cách thanh canh của Mạc Đĩnh Chi. “Vũ lộ” nghĩa đen là “sương mưa”, ở đây để chỉ mưa móc,
công ơn của các vua nhà Mạc đối với đất nước.
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Năm 1995, con cháu họ Mạc và nhân dân địa phương được sự giúp đỡ
của các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa, kiến trúc đã xây dựng lại điện Sùng
Đức theo kiến trúc cổ 4 mái, mô phỏng theo mẫu mã, họa tiết, hoa văn kiến
trúc của thời kỳ nhà Mạc. Hiện nay, điện Sùng Đức là một phần không thể
tách rời của quần thể di tích họ Mạc tại thôn Long Động, xã Nam Tân. Như
cái tên của nó, điện Sùng Đức thể hiện sự kính trọng, biết ơn của cháu con họ
Mạc trăm miền đối với bậc tổ tiên dòng họ.
2.1.3. Lăng Quan Trạng (Đống Lăng)
Cách đền Long Động 500m về phía Nam là Lăng Quan Trạng (dân
gian còn gọi là Đống Lăng). Xung quanh di tích này vẫn tồn tại 02 quan điểm
khác nhau. Theo dân gian địa phương tương truyền lại thì Đống Lăng liên
quan mật thiết đến thân thế của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Theo quan điểm
này thì Đống Lăng là nơi hóa của cha mẹ Mạc Đĩnh Chi, sau đó mối đùn lên
thành gò đất như hiện nay. Một quan điểm khác lại cho rằng, Lăng Quan
Trạng là nơi an nghỉ của 3 vị Trạng nguyên, Tiến sĩ họ Mạc: Mạc Hiển Tích,
Mạc Kiến Quan, Mạc Đĩnh Chi.
Về kiến trúc, tương truyền khu Lăng Quan Trạng là một kiến trúc to
đẹp, mang tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao. Đáng tiếc là dấu vết kiến trúc cũ
đã bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1993, con cháu Mạc tộc và nhân dân địa
phương đã xây dựng lại Lăng Quan Trạng với diện tích là: 2880 m2, có 3 ngôi
mộ với kích thước các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5,3mx3,3mx1m. 3 ngôi
mộ được quay thành một khu, đổ giằng gạch chỉ, thân lát đá xanh Thanh Hóa,
xung quanh có chạm khắc hình rồng và kỳ lân.
2.1.4. Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi
Mạc Thị Bưởi là nữ anh hùng liệt sĩ làm vẻ vang truyền thống họ Mạc
Nam Tân. Trong kháng chiến chống Pháp, Mạc Thị Bưởi đã mưu trí lập nhiều
chiến công diệt giặc Pháp trên dòng sông Kinh Thày.
Năm 1995, để tưởng nhớ công lao của người nữ anh hùng, nhân dân và
chính quyền Nam Tân đã xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Mạc Thị
Bưởi trong khuôn viên di tích đền Long Động, cách đền chính 20m về phía
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đông. Con cháu về dâng hương tưởng nhớ tiên tổ Mạc Đĩnh Chi cũng đồng
thời tưởng nhớ một người con trung dũng làm rạng danh dòng họ Mạc quê
hương.
2.2. Lễ hội: Không gian của cộng đồng
Không gian Lễ hội đề thờ Mạc Đĩnh Chi được diễn ra tại Làng Long
Động, xã Nam Tân. Đây có thể coi là lễ hội tích hợp cả hai khía cạnh: hội đền
thờ danh nhân lịch sử và hội đình thờ thành hoàng làng. Bởi Mạc Đĩnh Chi
với công danh lững lẫy để lại hậu thế đã được dân làng Long Động tôn xưng
là bậc thành hoàng bảo hộ đời sống của họ ngay từ khi ông từ giã cuộc sống
để đi vào miền tâm linh bất diệt.
Trong tín ngưỡng nông nghiệp Việt Nam cổ truyền, hội thường được tổ
chức vào mùa xuân và mùa thu. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi đối với công
việc ruộng nương. Tuy nhiên, với những biểu hiện phong phú và đặc sắc
trong tính chất vùng miền, hội xuân thực sự gợi mở nhiều nét hấp dẫn. Từ
khung cảnh đất trời, “cỏ non xanh rợn chân trời”, đến lòng người “gần xa nô
nức yến anh”, hội xuân thực sự là bài ca của tình yêu, tình yêu bất diệt; đồng
thời cũng là bài ca của sự biểu lộ và củng cố lòng thành kính, biết ơn, tưởng
niệm công đức của người anh hùng cứu nước, hoặc những danh nhân văn hoá.
Tại làng Long Động, dân làng cũng tổ chức hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi
vào mùa xuân hàng năm. Đây không chỉ là khoảng thời gian nông nhàn, nhà
nhà phơi phơi niềm vui năm mới, hy vọng mới mà quan trọng hơn, hội được
tổ chức đúng ngày mất của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Trước năm 1945, lễ
hội làng Long Động được dân gian gọi là Vào đám (tế đám)
Hàng năm, cứ đến ngày 9 tháng 2 âm lịch, dân làng Long Động lại tổ
chức mở cửa đền, dâng lễ vật cúng tế Thành hoàng và diễn trình những trò chơi
dân gian nhằm tưởng nhớ công lao của Mạc Đĩnh Chi, nhắc nhở cháu con về
cội nguồn lịch sử và tổ tiên nòi giống, củng cố khối đoàn kết làng xã, tăng thêm
niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Ngày mở cửa đền cúng tế Mùng 9 tháng 2, dân Long Động gọi là ngày “làng vào đám”. Sau đó, lễ hội
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được tổ chức liên tục 3 ngày - từ mùng 9 đến 15 tháng 2. Trọng đại nhất, chính
hội là ngày 10 tháng 2 - ngày mất của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.
Năm 1992, đền Mạc Đĩnh Chi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa
cấp quốc gia, lễ hội đền được gọi là Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi. Sau 10 năm,
năm 2002, lễ hội được gọi theo địa danh, quê hương của quan Trạng là lễ hội
đền Long Động. Tên gọi này cũng đúng với ý nghĩa của đền thờ không chỉ
Mạc Đĩnh Chi mà còn hai vị tổ khoa bảng khác của dòng họ Mạc.
Từ năm 2009, chính quyền xã Nam Tân đổi tên lễ hội thành Lễ hội
truyền thống mùa xuân, hội được thống nhất tổ chức gói gọn trong 3 ngày từ
ngày mùng đến ngày 11 tháng 2 âm lịch.
Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi diễn ra đã tạo sự tác động rất lớn đến đời
sống người dân nơi đây từ nếp ăn, nếp sống, các mối quan hệ trong cộng cồng
dân cư.
2.2.1. Tổ chức lễ hội
Không gian diễn ra lễ hội là một không gian riêng mang ý nghĩa thiêng
liêng, đó là những nơi mà người xưa đã lựa chọn thế đất đẹp, đã xây dựng
những công trình kiến trúc nghệ thuật và mang mầu sắc tôn nghiêm như đình,
chùa, miếu, lăng tẩm… để tổ chức lễ hội, mà còn là nơi lưu giữ những “di sản
văn hoá vật thể” tồn tại qua chiều dài của thời gian lịch sử và cũng là nơi lưu
giữ những “di sản văn hoá phi vật thể” như các huyền thoại, thần tích, truyền
thuyết… Không gian lễ hội tạo nên bản sắc văn hoá, nét riêng biệt của tín
ngưỡng ở mỗi địa phương.
Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi được dân địa phương tổ chức ngay trong
khuôn viên đền, những hoạt động tế lễ và trò diễn dân gian chính đều diễn ra
ngay tại đây. Đền Long Động cùng với Lăng Quan Trạng và di tích điện Sùng
Đức có mối quan hệ mật thiết, tương tác lẫn nhau cả vể không gian, thời gian
và tiến trình lịch sử hình thành, phát triển của Đền thờ Mạc Đĩnh Chi. Trên
nền cảnh làng quê yên ả đầu xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, ruộng lúa non
dậy sắc xanh thanh bình, dân làng Long Động và du khách thập phương quần
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áo chỉnh tề, các đội tế, diễn trò mặc trang phục lễ hội truyền thống làm nên
những mảng màu sống động.
Ngày hội đền Mạc Đĩnh Chi có thể coi là những ngày long trọng nhất,
thiêng liêng nhất và cũng vui vẻ nhất đối với nhân dân địa phương và các
vùng lân cận. Đây là một lễ hội lớn và trước khi diễn ra đều được chuẩn bị
một cách kỹ lưỡng, chi tiết cùng với một tinh thần cộng cảm, sảng khoái và tự
nguyện. Ngoài ra họ còn cảm thấy một điều gì đó thuộc về thế giới tâm linh,
đó là cái may, cái phúc, cái lộc. Điều này lý giải tại sao thông qua lễ hội
chúng ta có thể thấy được không gian tương tác trong cuộc sống sinh hoạt của
người dân nơi đây, có thể nhìn thấy rõ nét nhất là mọi người đều chung tay
vào công tác chuẩn bị lễ hội một cách tốt nhất có thể.
Trong thời gian tổ chức lễ hội cũng như cả thời gian chuẩn bị tổ chức lễ
hội trước đó, chúng ta có thể thấy được mọi cảnh sinh hoạt, đời sống của
người dân nơi đây. Nó tác động đến mọi thành phần xã hội, mọi ngõ ngách
của làng xóm, tất cả tương tác lẫn nhau theo nhiều xu hướng, nhiều khía cạnh
của đời sống xã hội tại vùng quê nhỏ bé này.
Nếu như trước đây thời gian Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi được tổ
chức kéo dài 5 ngày, nhưng từ năm 2009 Lễ hội được rút ngắn xuống còn 3
ngày, vì vậy công tác chuẩn bị Lễ hội dường như cũng không còn cấp tập như
trước. Bên cạnh đó không gian tổ chức Lễ hội cũng được mở rộng hơn ra
ngoài không gian của làng mà mang tính chất vùng khi tính chất quảng bá du
lịch, thương mại hoá ảnh hưởng đến lễ hội truyền thống đền thờ Mạc Đĩnh
Chi. Đặc biệt trong lễ hội không chỉ có người dân trong làng mà còn có cả
người dân xung quanh vùng, và hơn hết do tính chất lịch sử của đền thời Mạc
Đĩnh Chi nên trong lễ hội có cả những du khách nước ngoài, cụ thể là con
cháu dòng họ Mạc ở khắp nơi trở về với cội nguồn của dòng họ Mạc.
Việc chuẩn bị cho lễ hôi tuy đã có sự phân công, giao nhiệm vụ theo
dòng họ, chia thành các giáp nhưng với lễ hội trong bối cảnh đất nước đổi mới
vẫn có những mặt mâu thuẫn, sự tương tác không cùng chiều giữa các họ trong
làng hoặc giữa các cá nhân riêng lẻ tạo ra sự cạnh tranh mang tính âm thầm
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nhưng cũng không kém phần ganh đua. Có sự phân biệt giữa kinh tế nhà này
với nhà khác, với dòng họ này và dòng họ khác, bên nào cũng muốn là người
được chuẩn bị, công đức, đồ tế cho lễ hội là lớn nhất vì vậy tạo ra sự mâu thuẫn
không nhỏ trong cộng đồng làng. Nhưng tất cả những mẫu thuẫn đó cũng dần
được giải quyết khi lễ hôị ngày một đến gần và vượt lên hết đó là tính thiêng
liêng và niềm tin của dân làng đến vì thần Hoàng làng mà họ tôn kính.
Việc chuẩn bị cho lễ hội được dân làng rất coi trọng và đây là thành tố
quan trọng để có một lễ hội thành công và ý nghĩa, vì vậy mọi công việc luôn
được phân công một cách cụ thể, rõ ràng đến từng tập thể, cá nhân và tổ chức
của làng như:
*Về lực lượng tham gia lễ hội
Trước đây làng Long Động có 4 giáp (Đông, Tây, Nam Bắc), theo lệ
làng, các giáp phải có trách nhiệm tham gia tổ chức lễ hội hàng năm. Việc
phân công cho 4 giáp được chủ động trước 1 năm để các giáp lo liệu đóng
góp thực hiện mọi công việc lễ hội mà không thu của dân.
Trước mỗi mùa lễ hội, hội đồng kỳ mục yêu cầu các giáp họp dân để cử
ra một ban tổ chức gồm các vị trí sau:
1) Đương cai:
Là người đại diện của 1 trong 4 giáp. Giáp có vị đương cai gọi là Giáp
đương cai. Vị đương cai phải có trách nhiệm đôn đốc Giáp đương cai lo đủ cỗ
chay, cỗ mặn lễ lạt để thờ. Nhắc nhở các giáp thực hiện các lệ của làng đề ra
để tiến hành lễ hội.
2) Thầy cả (chủ tế):
Là người lo việc tế lễ chính của lễ hội và làm thủ tục xin âm dương nhận
lễ, nhận người làm hộ chủ, bồi tế, ứng trực ở đền ngày lễ chính 10 tháng 2.
3) Hội chủ:
Do dân xã cử ra. Hội chủ cũng như các vị trong ban, phải có bố mẹ
song toàn, hình thức sáng sủa, kinh tế khá. Người làm hội chủ phải được thày
cả xin âm dương ứng mới được làm và phải được các cụ thương thảo nhất trí.
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Hội chủ có trách nhiệm tập hợp ban khánh tiết chỉ đạo các giáp thực hiện lễ
hội theo lệ làng. Việc dựng thảo xá hành lễ cũng do hội chủ lo.
4) Thủ văn:
Là người có trách nhiệm viết văn tế, giữ văn tế, giao tế cho bồi tế hành lễ.
5) Bồi tế:
Là các vị giúp việc cho chủ tế (thầy cả) trong các nghi thức, nghi lễ của
hội và giúp hội chủ kiểm tra lễ vật cỗ chay cũng như cỗ mặn.
6) Trưởng thôn:
Trưởng thôn của 5 thôn chọn 4 còn một chân thuộc đương cai, có trách
nhiệm đôn đốc thôn tham gia hàng giúp thực hành lễ hội. Duy trì các nội quy
của xã và của làng với các thành viên của thôn mình.
7) Thấp hiệu:
Là người duy trì giờ giấc, hiệu lệnh trong các ngày lễ, để thực thi lễ hội
đúng quỹ đạo.
8) Thủ từ:
Là người do dân bầu dân cử từ trước, quanh năm trông coi đèn hương ở
đền, là người có trách nhiệm môi giới giữa nhà thánh với người đời và là
người duy nhất của làng được tự do vào thánh cung.
9) Các cụ thượng lão:
Là các vị bô lão trên 70 tuổi ở làng, còn khoẻ mạnh, có thể ra đền ứng
trực. Đây là thành phần cố vấn cho ban khánh tiết và được các thành viên
trong làng xã nể trọng vì được xin ý kiến trong lễ hội.
10) Các quan viên hàng xã:
Là các vị từ 50 tuổi trở lên đến 65 tuổi, họ tham gia vào ứng tế và đi lễ.
Ngoài ban khánh tiết nêu trên, lực lượng tham gia lễ hội còn có các
nam thanh niên (tráng đinh) tham gia vào đội rước. Các tráng đinh này được
chọn ở giáp đương cai, nếu thiếu thì chọn ở giáp khác. Số trang đinh cần có
gồm: 4 vị dẹp đường, 2 vị cờ sai, 27 vị cô ngũ hành, 8 vị khiêng long bào, 8
vị hát hữu, 12 vị dẫn ngựa rồng, ngựa bạch, 16 vị rước kiệu bát cống, 2 vị
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lọng, 2 vị rước đàn, 4 vị rước quạt, còn là các vị trong đội bát âm, sinh tiền,
đạo tràng, quan viên,... đi cùng.
Ngày Vào đám, không chỉ dân làng mà tất cả các giai tế của làng đều
phải về đội lễ. Bất kể giai tế đó có quan cao lộc hậu hay thường dân thì cũng
không được miễn trừ việc về quê vợ phục dịch Tế đám.
Hiện nay, lễ hội đền Long Động được tổ chức thường niên cũng vào
ngày hội truyền thống từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 2 âm lịch. Những
năm chẵn 5 hay 10, hội đền do HĐND - UBND xã Nam Tân tổ chức. Những
năm tiếp theo, lễ hội do tiểu ban quản lý di tích tổ chức dưới sự chỉ đạo của
Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Tân. năm năm một lần, Ủy ban nhân dân
xã Nam Tân chủ trì lễ hội với tinh thần phát huy truyền thống uống nước nhớ
nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tỏ lòng thánh kính với tổ tiên. Quá trình
tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Chính quyền xã thành lập ban
tổ chức và các tiểu ban:
+ Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết: phụ trách công tác dựng nhà bạt,
bàn ghế, biển đoàn đại biểu, công tác tuyên truyền, khánh tiết.
+ Tiểu ban tiếp tân, tiếp khách: Đón khách, sắp xếp nơi an nghỉ, bố trí
phòng tọa đàm, gặp mặt con cháu Mạc tộc.
+ Tiểu ban y tế - vệ sinh môi trường: Phụ trách công tác y tế và đảm
bảo vệ sinh môi trường.
+ Tiểu ban hậu cần, tài chính: phụ trách công tác hậu cần và tài chính lễ
hội theo quy định.
+ Tiểu ban an ninh trật tự: phụ trách công tác cắm cờ trên đường vào
đền, bố trí bãi đỗ xe các phương tiện.
Thành phần tham gia lễ hội bao gồm: Hội đồng Mạc tộc Việt Nam, Các
chi họ Mạc, gốc Mạc trong toàn quốc; Ban quản lý di tích vương triều Mạc,
Chính quyền, các cơ quan đoàn thể, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn xã
Nam Tân và huyện Nam Sách; khách thập phương và nhân dân trong xã, con
cháu trong dòng tộc Mạc tại địa phương.
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*Về lễ vật:
Trước đây, lễ vật chuẩn bị cho Lễ hội được lấy từ tiền bán hoa màu thu
từ đất của đền (cấy ruộng) để mua xôi, lợn, hoa quả đem ra đền tế lễ.
Lễ vật theo quy định bao gồm:
Lễ chay: Bánh dầy, chè lam, chè mật, bánh đậu xanh, nánh mã, xôi,
cơm, cam sành, trầu cau, bánh chay.
Lễ mặn: gồm lễ gà, cơm tạp, rượu, trầu cau, cỗ thịt trâu, cỗ thịt bò, cỗ
thịt lợn.
Lễ vật Vào đám được Ban chủ lễ chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu tháng 2
âm lịch. Ngoài ra, dân trong làng cũng đều trang hoàng lại nhà cửa, dọn dẹp
đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp và sắm chút lễ nghi theo từng gia
đình để dâng Thánh. Ban chủ lễ còn vào đền vệ sinh, lau chùi đồ thờ, làm lễ
mộc dục (tắm tượng) để chuẩn bị cho những nghi thức tế lễ trang trọng.
Qua công tác chuẩn bị cho tất cả các khâu, để có một lễ hội trang
nghiêm và thiêng liêng nhất, chúng ta thấy được sự cộng hưởng, chia sẻ, trách
nhiệm từ tất cả các tầng lớp nhân dân, chính quyền địa phương đều chung tay
góp sức cho lễ hội chung của làng.
2.2.2. Diễn trình lễ hội
Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi cũng giống như những lễ hội dân gian
trên khắp đồng bằng sông Hồng, đều có hai phần: phần lễ và phần hội. Hai
phần này luôn đan xen nhau, trong lễ có hội, trong hội có lễ. Đây là phần
quan trọng nhất mà mỗi người dân nơi đây sau bao nhiêu ngày chuẩn bị, chờ
đón, mỏng mỏi thì khoảnh khắc mà họ mong đợi nhất đó là thời điểm họ được
tưởng nhớ về vị thần Hoàng làng, người có công với quê hương đất nước.
*Phần lễ
Lễ là một hệ thống các hành vi, tác động mang tính chất tín ngưỡng dân
gian, nhằm biểu thị lòng tôn kính của người dân đối với các vị thần linh được
thờ phụng. Mạc Đĩnh Chi là Lưỡng quốc Trạng nguyên, cũng là phúc thần
phù hộ cho dân Long Động đời đời ấm no. Bởi vậy, để tưởng nhớ công lao
của ông, dân làng tổ chức nhiều nghi lễ rất trọng thể.
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+ Lễ dâng hương cáo yết
Thời gian diễn ra: Trưa ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch.
Lễ dâng hương cáo yết được tổ chức tại đền để cáo yết với thần về việc
mở lễ hội. Đội dâng hương là 20 người nữ, độ tuổi 40 - 50 tuổi, dáng người
cao dáo đồng đều. Trang phục đội dâng hương là áo dài hồng, quần trắng,
giầy trắng, mũ đỏ. Đội hình đứng dâng hương được sắp xếp như sau: đứng
hướng vào gian hậu cung, nơi có tượng thờ Mạc Đĩnh Chi. Thầy cả phụ trách
việc dâng hương đứng một mình ở hàng đầu tiên, 01 người phụ dâng hương,
18 người còn lại xếp 6 hàng ngang, mỗi hàng 3 người. Khi tiến hành nghi lễ
dâng hương thì người phụ trách cầm văn tế đọc, những người đứng sau
nghiêm trang, chắp hai tay phía trước, khi thầy cả cúi lạy thì tất cả mọi người
cũng cúi lậy theo. Lễ dâng hương cáo yết diễn ra trong khoảng 1 tiếng.
+ Lễ tế nhập tịch
Thời gian diễn ra: Giờ Dậu ngày 9 tháng 2 âm lịch
Lễ tế nhập tịch là tế để xin phép Thành hoàng cho mở cửa đền để con
cháu vào dâng lễ vật, đây là một trong những sinh hoạt tâm linh quan trọng
hàng năm tại đền Long Động. Nghi thức này có ý nghĩa to lớn và mang tính
cộng đồng sâu sắc. Qua tế lễ, con cháu dâng lên Thành hoàng những tuần
hương bình rượu, những lễ phẩm ngon nhất nhằm thể hiện lòng tôn kính
Thành hoàng, cầu mong Thành hoàng phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa
màng bội thu.
Đội tế gồm các quan viên vai vế có học thức trong làng, các cụ trong
vai tế đều mặc y phục đại lễ cổ truyền quần trắng, áo dài thụng trắng, ngoài
mặc áo sa tím tay thụng, chân đi hia, đầu đội mũ kim tuyến có dải dài phía
sau gáy. Từ bồi tế đến ông Mạnh bái (cao tuổi nhất trong làng) phải là người
không có tang, trai giới không ăn thịt chó trướng ngày tế lễ . . .
Thủ tục trước khi tế có 21 ông tế chia làm 2 đứng ở hai bên nam, bắc ,
ông Đông xướng đứng một mình bắt đầu xướng tế , chiêng trống nổi lên, cử
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soát lễ vật, quán tẩy rồi ai vào việc nấy. Tế đủ ba tuần dâng hương, dâng
rượu, đọc văn tế , hóa chúc và lễ tạ theo đúng nghi thức cổ truyền
+ Rước Tế Yến (rước giao hiếu)
Rước Tế Yến được tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 2 âm lịch. Bắt đầu
từ 7h sáng, nhân dân và khách thập phương có mặt tại sân đền để chuẩn bị
tiến hành nghi lễ rước. Lộ trình rước là từ đền Long Động đến Đống Lăng
(Lăng Quan Trạng) dài khoảng 1,5 km. Khi đội hình đã sắp xếp hoàn chỉnh,
phường bát âm đồng loạt tấu nhạc, lễ rước chính thức bắt đầu. Đoàn rước chia
theo đầu đinh của mỗi giáp, trang phục chỉnh tề. Đi đầu là đoàn kỳ lân hùng
dũng mang theo cờ, siêu đao, bát bửu, xông xáo làm những động tác mô
phỏng để mở đường cho đoàn rước. Tiếp theo là phường bát âm, kèn, trống,
chiêng….cùng tấu lên khúc nhạc tạo không khí sôi động mà thiêng liêng cho
lễ rước. Sau phường bát âm là các vị cao niên, có vai vế trong làng, quần áo
khăn mũ chỉnh tề. Tiếp đến là các kiệu, gồm 2 kiệu Long đình rước văn sớ và
bài vị của Trạng nguyên, một kiệu chồng tám rước hoa lễ. Mỗi kiệu đều có
lọng che và do bốn người khiêng, bốn người đi bên cạnh để thay phiên khuân
kiệu. Riêng kiệu chồng tám thì cần tám người khiêng và tám người thay
phiên. Xen giữa các kiệu là các đội tế, đội cầm biển, cầm chấp kích, cờ…đều
mặc quần áo đỏ.
Đoàn rước trải dài tới 500m và rực rỡ sắc màu. Khi cả đoàn đến Đống
Lăng thì kiệu được hạ. Trước Đống Lăng là bãi đất lớn bằng phẳng đủ chứa
hàng nghìn người. Đội tế tiến hành tế lễ tại đây (đọc sớ, dâng lễ vật đến cha
mẹ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi). Tế xong sẽ hóa sớ. Theo dân gian thì nghi
thức này nhằm mục đích rước Thành hoàng làng đến thăm cha mẹ và nơi phát
tích của mình. Bởi vậy, lễ rước còn được gọi là rước giao hiếu.
Trong khi lễ tế được tiến hành tại Đống Lăng thì ở điện Sùng Đức cũng
tiến hành làm lễ. Nghi lễ kết thúc thì đoàn rước quay về theo trật tự ban đầu.
Nghi lễ này hiện nay chỉ tiến hành trong ba giờ và kết thúc gọn trong ngày 11
tháng 2. Tuy nhiên, trong lễ hội xưa, lễ này còn kéo dài sang ba ngày sau đó.
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Đoàn rước đặt kiệu tại Đống Lăng một đêm, sau đó ngày 14, 15 tháng 2 mới
lại rước trở về đền như lượt đi.
Cá biệt một số năm còn có lễ tế lợn tại sân đền, sau đó lấy thủ lợn làm
lễ trong đền. Những con lợn đó được chăm sóc đặc biệt, gọi là “Lợn ông”.
Trước khi đưa vào cũi, ông lợn được tắm rửa sạch sẽ rồi phun rượu cho da dẻ
hồng hào để dân làng còn bình phẩm các ông lợn của từng giáp. Tế lễ xong,
sỏ lợn chia cho ban tế, các cụ bàn nhất và hào lý, còn thịt lợn giáp nào mang
về giáp ấy làm cỗ.
Nghi lễ rước Tế Yến là nghi lễ quan trọng cuối cùng của lễ hội đền
Long Động, được bảo tồn nguyên vẹn từ quá khứ đến hiện tại. Ngày nay,
ngoài những nghi lễ truyền thống trên, với vai trò tổ chức của chính quyền địa
phương, lễ hội còn thêm hai mục mới là lễ khai mạc và lễ bế mạc. Lễ khai
mạc ôn lại truyền thống, sự tích thần và xin phép mở hội. Lễ bế mạc cám ơn
nhân dân, khách thập phương đến thăm quan, dâng hương tại đền. Cả hai nghi
lễ này đều do chính quyền hoặc tiểu ban quản lý di tích trực tiếp thực hiện.
Sau lễ bế mạc, hội giã đám.
*Phần hội
Có thể nói rằng, lễ hội là một thể thống nhất không thể chia tách. Nếu
phần lễ là hình thức để dân làng nhắc đến công lao của vị thần đồng thời cũng
là dịp để mọi người được cộng cảm, gắn bó với nhau trong một tâm thức
chung, thì phần hội lại phản ánh đầy đủ đời sống vật chất cũng như đời sống
tinh thần của cư dân vùng lễ hội. Phần lễ là một hệ thống tĩnh, có tính quy
phạm nghiêm ngặt được cử hành tại đền thì trái lại, hội là một sinh hoạt dân
dã phóng khoáng, ai cũng bình đẳng tham dự vui chơi.
Phần hội được tổ chức sau lễ hoặc đan xen giữa các nghi lễ. Các hoạt
động văn nghệ, các trò chơi dân gian diễn ra vô cùng đặc sắc, phong phú. Từ
ngôn ngữ đến cử chỉ của các hoạt động văn nghệ và các trò chơi dân gian
mang đậm mầu sắc của các trò chơi cổ. Tất cả các trò chơi này đều mang tính
biểu tượng.
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Ở lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi, cùng những nghi lễ trang trọng, thiêng
liêng trong phần lễ là phần hội với các trò chơi dân tộc và hiện đại. Phần hội
được diễn ra chủ yếu ở sân đền tham gia đầy hào hứng, nhiệt tình của các nam
thanh nữ tú cũng như dân làng và khách thập phương.
Phần hội của lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi xưa khá phong phú. Có các trò
chơi dân gian phổ biến như: Đánh bệt, múa lân, diễn chèo. Các vở chèo cổ có
tích phù hợp với ý nghĩa của lễ hội như Tống Trân Cúc Hoa, Lưu Bình
Dương Lễ thường được diễn suốt hội. Ngoài ra còn có hát cô đầu, hát đúm,
hát cửa đình, hát trống quân do các làng trong tổng đến góp vui cùng làng
Long Động.
Các trò chơi phổ biến trong hội đền là: tổ tôm điếm, cờ người, hát đối,
leo cột lấy cờ, kéo co, cầu thùm, đánh đu…
+ Hát đối
Thời gian: Tối ngày 10 tháng 2 âm lịch.
Địa điểm: Tại sân đền
Đến với liên hoan hát đối chính là cuộc thi hát đối đáp giữa các thôn
trong xã Nam Tân và các thôn làng lân cận được mời tham gia. Đến với hội
hát là những giọng ca và ngôn từ mượt mà với nhiều chủ đề khác nhau nhưng
chủ yếu là những lời ca ca ngợi quê hương, đất nước, tình cảm xóm làng. Các
đội tham gia chủ yếu làm cho không khí thêm đa dạng, đều nhận được sự tán
thưởng của nhân dân khi cất lên những lời ca, tiếng hát mang đậm tâm hồn
dân tộc.
+ Hội chơi cờ người
Thời gian: Chiều ngày 9 tháng 2 âm
Địa điểm: Khuôn viên đền.
Bàn cờ tướng được vẽ trên một khuôn viên rộng khoảng 100m2 mỗi
người cầm một quân cờ được làm có cán để cầm. Những người cầm thững
quân cờ này mặc những trang phục tương đương với con cờ mà mình đảm
nhận: Quân Tướng thì mặc áo đỏ (đen), chân đi hài, đầu đội mũ và được ngồi
trên ngai, quân Sĩ ở bên cạnh Tướng mặc áo the đỏ (đen), đội khăn xếp, trên
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tay cầm sách thánh hiền, quân Tốt đầu đội nón dấu, áo nẹp, thắt lưng bó que,
chân quấn xà cạp, ở bên đội đỏ thì mặc trang phục đỏ, bên đội đen mặc trang
phục đen… Mỗi trận đấu diễn ra trong ba ván theo hình thức loại trực tiếp.
Đến với hội cờ người thường là những người cao tuổi, có khả năng đưa ra
những nước cờ gây sự thán phục của người xem. Hội cờ người diễn ra đến
chiều ngày 10 tháng 2 âm lịch thì kết thúc bằng trận chung kết. Nhà vô địch
hội cờ người sẽ nhận được kỷ vật của Ban tổ chức, phần thưởng chỉ mang tính
chất động viên, nhưng không vì thế mà những trận đấu trí của trò chơi này
mất đi sự gay cấn và hấp dẫn.
+ Hội kéo co.
Thời gian: Bắt đầu từ 15h ngày 10 tháng 2 âm
Địa điểm: Khu đất trống phía trước đền .
Đây là trò chơi thu hút được số đông người tham gia nhất, những
người chơi chủ yếu là những thanh niên trai tráng, khoẻ mạnh của các làng
trong xã Nam Tân. Mỗi một làng có một đội tham gia, gồm mười người một
đội. Khi tham gia trò chơi các thanh niên của mỗi làng phải mặc những trang
phục của những quân lính thời nhà Trần. Mỗi trận đấu diễn ra trong ba hiệp,
đội nào thắng hai sẽ lọt tiếp vào vòng sau. Khi có hiệu lệnh của trọng tài mỗi
đội kéo sợi dây về phía mình để sợi dây đỏ ở giữa chạm vào vạch quy định sẽ
chiến thắng. Trong lúc hai đội đang gia sức để giành chiến thắng thì có tiếng
trống cổ động và được sự cổ vũ của người xem tạo nên một không khí náo
nhiệt như những buổi luyện quân trong quá khứ. Cứ như vậy các đội loại
nhau chỉ còn hai đội vào chung kết tranh chức vô địch.
+ Tổ tôm điếm
Ba hồi chín tiếng trống và một hồi chiêng khai cuộc rền vang, ông chủ
điếm cất tiếng hô: "Mừng làng được mùa no ấm, hôm nay mở hội, khai cuộc
Tổ tôm điếm, xin mời các bậc tài trí vào cuộc so tài, mời dân làng cùng đến
góp vui...". Năm điếm Tổ tôm hô ứng bằng ba tiếng trống nhỏ: "Tung! Tung!
Tung!", báo hiệu cuộc chơi đã sẵn sàng.
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Tổ tôm điếm không ồn ào hỗn tạp, chuyển động duy nhất trong cuộc
chơi là dáng đi yểu điệu thướt tha của thiếu nữ hoặc của một ông khuôn mặt
tươi cười hóm hỉnh, dí dỏm khi chạy quân bài. Các cụ xưa thường gọi là
người chạy trung quân. Điều thú vị là Tổ tôm điếm có luật chơi nghiêm túc và
tất cả đều được thể hiện bằng hiệu lệnh trống, cờ hiệu. Tuy thú chơi với luật
chơi rất nghiêm ngặt, nhưng tổ tôm điếm lại thể hiện rõ nét văn hoá dân gian
bởi tính quần chúng thông qua hình thức tổ chức, lối chơi và đặc biệt là
những câu thơ được ứng dụng rất linh hoạt thể hiện theo những làn điệu vẫn
thường dùng trong nghệ thuật chèo truyền thống hay lẩy Kiều để diễn tả.
Ngoài chủ điếm và năm bàn hoặc năm điếm chơi, mỗi điếm ba người,
thành phần cuộc chơi còn có tổ trọng tài, người chia quân và người chạy
quân. Vào cuộc dường như vai trò người chạy quân dẫn bài lại trở nên quan
trọng nhất.
Sự nhanh nhẹn hoạt bát và tài ngâm thơ theo kiểu lảy kiều tạo nên
không khí vui nhộn, sâu lắng và da diết lòng người. Nên người ta ví nếu thiếu
đi vai trò của người dẫn bài ngâm thơ thì tổ tôm điếm không còn là Tổ tôm
điếm nữa. Chơi Tổ tôm điếm, người vào cuộc được dịp thể hiện tài trí mà so
tài cao thấp. Ngoài việc lựa lấy người "hợp cạ" cùng mình ngồi điếm, người
ta còn phải thính tai nhanh trí phán đoán quân.
+ Leo cột lấy cờ
Leo cột lấy cờ là trò chơi tập thể dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Tuỳ theo số lượng người tham gia chơi mà mỗi đội có năm hoặc mười người.
Trò chơi này diễn ra ở sân đền, ở giữa sân trồng hai cây cột cao khoảng năm
mét, trên cột được cắm nhiều cờ. Hai đội xếp thành hai hàng dọc đứng đối
diện, cách cột của đội mình một mét. Sau khi trọng tài điểm xong số quân ở
mỗi đội và thổi còi lệnh, trọng tài đứng ở giữa hai cột, tay phải giơ cao đồng
hồ bấm giờ, tay trái phát lệnh, từng người trong mỗi đội theo thứ tự: Người
thứ nhất chạy đến leo lên cột rút một lá cờ tụt xuống đất giao cho trọng tài,
sau đó tiếp tục người thứ hai, ba, bốn,… Mỗi người khi rút được một lá cờ lại
xếp vào cuối hàng của mnh… cho đến khi trọng tài báo hết giờ. Thời gian
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trong trò chơi là năm phút. Trong khi chơi, người nào lấy được cờ nhưng bị
rơi trước khi giao cho trọng tài thì không được tính và phải trở về vị trí xuất
phát chờ đến lượt sau. Người chơi sau chỉ được xuất phát khi người chơi
trước đã giao cờ cho trọng tài. Kết thúc cuộc thi, đội nào có nhiều cờ hơn thì
đội đó thắng cuộc.
Trên đây là một số hoạt động phần lễ và phần hội của đền thờ Mạc
Đĩnh Chi. Lễ và hội là dịp để cho toàn thể cộng đồng “hoá thân, nhập cuộc”,
mọi người được vui chơi, được dịp để sáng tạo, thể hiện tài năng trong các trò
chơi, là dịp để thưởng thức văn hoá, nghệ thuật dân gian. Cũng là dịp để mọi
người bày tỏ ước mơ, khát vọng của mình đối với các bậc thánh thần, với tinh
thần cộng cảm, tự nguyện, lễ và hội ở các di tích lịch sử nói chung và ở đền
Long Động nói riêng là sự vận động trong cái đẹp, luôn vươn tới cái đẹp, đỉnh
cao thẩm mĩ.
Tuy nhiên, trải qua thăng trầm thời gian, lễ hội Mạc Đĩnh Chi đã có
nhiều biến đổi. Nhiều trò diễn, nghi lễ không được thực hiện và dần dần bị
mai một. Đặc biệt là tục đánh Bệt, hiện trong làng số người biết và đã từng
tham gia đánh Bệt hầu như không còn ai.
Sau đổi mới, đền Mạc Đĩnh Chi tổ chức hội theo lối hiện đại với vai trò
ngày càng nổi bật của UBND xã Nam Tân. Lễ hội hiện đại vẫn kế thừa những
nét truyền thống cũ, song cũng bỏ đi nhiều chi tiết, trò diễn của hội cũ để hội
đền phù hợp với không khí đổi mới đất nước. Có thể thấy rõ, lễ hội hiện đại
đã có những thay đổi lớn so với lễ hội đền truyền thống , có thể kể đến là:
- Bỏ tục làm tế đám chia giáp, phân đẳng cấp tế lợn cũi, tục kiêng kị, ăn
uống chia phần.
- Tục đánh bệt mất từ lâu, không mấy ai còn nhớ
- Đấu vật, đánh đu, hát đúm lãng quên
Nghi lễ còn giữ: là tế và rước, dâng lễ vật gà xôi, hoa quả, dâng hương
Trò chơi dân gian: chọi gà, cầu thùm, đập niêu vẫn được duy trì và phát
huy
Trò diễn: chủ yếu là diễn chèo và có thêm những ca khúc mới
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Không có hình thức thờ, nghi lễ ngoại lai du nhập ngoài bia tưởng niệm
anh hùng Mạc Thị Bưởi
TIỂU KẾT
Mạc Đĩnh Chi - Lưỡng quốc Trạng nguyên danh thơm sử sách Việt
Nam. Với tài năng văn chương kiệt xuất, tài năng ngoại giao lỗi lạc, ông đã có
những đóng góp lớn vào những thành quả văn hóa thời Trần. Lịch sử ghi danh
ông, con cháu họ Mạc tưởng niệm ông, quê hương lập đền thờ ông. Trải qua
hàng trăm năm biến đổi nương dâu, đền Mạc Đĩnh Chi thờ Ông vẫn tồn tại,
đời đời hương khói và lễ hội đền là ngày thiêng liêng nhất, vui nhất của cả
một vùng quê giàu truyền thống.
Đền thờ Mạc Đĩnh Chi tại Long Động còn đến ngày nay là một công
trình kiến trúc không còn những nét kiến trúc cổ đặc sắc do đền đã bị tàn phá
rồi xây dựng lại nhiều lần. Tuy nhiên, trong đền còn lưu giữ được nhiều hiện
vật cổ quý như văn bia, bát hương đá thời Lê… và phong phú hơn cả là hệ
thống truyền thuyết về Mạc Đĩnh Chi. Lễ hội cổ truyền tại đền Mạc Đĩnh Chi
cũng được bảo tồn khá nguyên vẹn từ quá khứ đến hiện tại.
Tại Long Động, Nam Tân, lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi được tổ chức
hàng năm đã thể hiện tính cộng đồng đậm nét của cư dân địa phương. Từ việc
chuẩn bị lễ hội cho đến khi giã đám, trong bất kỳ nghi thức tế lễ, trò diễn hay
trò chơi dân gian, tính cộng đồng, tập thể được thể hiện xuyên suốt. Có thể
nói lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi đã tạo ra không gian týõng tác cộng đồng
cho nhân dân địa phýõng.
Lễ hội cũng là nơi trở của các chi họ Mạc trên toàn quốc và tất cả họ
đều coi đất Long Động, Nam Tân là quê hương phát tích dòng họ. Trong đó,
Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi là Viễn tổ của dòng họ. Do đó,
ngày lễ hội đền Long Động còn là ngày để cháu con họ Mạc quy tụ về, cùng
ôn lại truyền thống dòng họ, cùng nhắc nhở nhau gìn giữ và phát triển danh
thơm dòng họ. Sự tương tác cộng đồng trong thời gian lễ hội diễn ra còn thể
hiện rõ khi cộng đồng họ Mạc trên khắp cả nước cùng với họ Mạc sinh sống
bên Hàn Quốc trở về. Họ cũng mang những nét văn hoá mới nơi họ sinh sống
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du nhập về vùng đất Long Động, ít nhiều nó cũng làm thay đổi cách nhìn,
cách nghĩ của một bộ phận người dân nơi đây về thế giới bên ngoài. Và trên
hết sau khi lễ hội kết thúc có rất nhiều những cuộc trao đổi, những mối quan
hệ mới giữa người dân nơi đây khi những mối quan hệ này có thể là cầu nối
cho người dân nơi đây sang Hàn Quốc làm ăn, lập nghiệp và cũng có thể
người dân Long Động toả đi khắp cả nước cùng với những người con họ Mạc
khác để sinh sống và tìm những cơ hội mới cho cuộc sống khi đời sống kinh
tến ngày một khó khăn hơn. Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi trong đời sống
cộng đồng như thế nào sẽ được chúng tôi phân tích sâu trong chương 3 của
luận văn.
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Chƣơng 3
LỄ HỘI ĐỀN MẠC ĐĨNH CHI TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG
3.1. Không gian tƣơng tác cộng đồng trong Lễ hội
Mỗi làng xã đồng bằng Bắc Bộ là một thực thể độc lập với hai đặc tính
chủ yếu: tính cộng đồng và tính tự trị. Tính cộng đồng làng xã được thể hiện
qua hình tượng cây đa - bến nước - sân đình, qua tập tục thờ Thành hoàng
làng, qua cách thức tổ chức thôn xóm dựa theo địa vực, theo huyết thống…Và
hơn hết, tính cộng đồng được thể hiện tập trung qua lễ hội làng.
Tại Long Động, Nam Tân, lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi được tổ chức
hàng năm đã thể hiện tính cộng đồng đậm nét của cư dân địa phương. Từ việc
chuẩn bị lễ hội cho đến khi giã đám, trong bất kỳ nghi thức tế lễ, trò diễn hay
trò chơi dân gian, tính cộng đồng, tập thể được thể hiện xuyên suốt. Có thể
nói lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi đã tạo ra không gian tương tác cộng đồng
cho nhân dân địa phương. Như lời của cụ Khiêm một cao niên có uy tín trong
dòng họ Mạc tại Nam Tân có nói: “Lễ hội không những là nơi con em của quê
hương, dòng họ từ mọi nơi trở về với quê hương mà lễ hội diễn ra còn có một
ý nghĩa hết sức to lớn góp phần nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội, có tinh
thần đoàn kết hơn”. 3
Ngay từ khi chuẩn bị lễ hội, mỗi người dân trong làng đều được phân
công chung tay gánh vác công việc chuẩn bị cho lễ hội. Ngoài Giáp chịu trách
nhiệm chính, dân làng đều tự giác dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, cùng chuẩn
bị lễ dâng Thành hoàng, cùng phối hợp giữ gìn không gian làng quê trong
sạch, lành mạnh. Trong hoạt động chung này, truyền thống làng xã, đức tin
vào Thành hoàng và thái độ tôn kính, ngưỡng vọng của nhân dân đối với
Thành hoàng làng là thiêng liêng. Những truyện kể truyền ngôn về thành
hoàng cứ thế theo các cuộc trò chuyện của dân làng trong những buổi lao
động chung và được truyền từ gia đình này sang gia đình khác, thế hệ này
sang thế hệ kia. Đặc biệt hơn nữa, lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi còn là ngày
hội tìm về cội nguồn của các thế hệ con cháu gốc Mạc trên toàn quốc, trong
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những ngày diễn ra lễ hội còn có sự xuất hiện con cháu họ Mạc ở ngoài nước
tìm về (chủ yếu trở về từ Hàn Quốc), họ tìm về với cội nguồn, tìm về với
dòng họ mà qua những biến cố lịch sử, người họ Mạc phải thay danh đổi họ,
lẫn vào trong những dòng họ khác để bảo tồn tông tộc. Trong thời gian chuẩn
bị và ba ngày chính diễn ra lễ hội, không gian tương tác cộng đồng được thể
hiện rõ trong sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây, đặc biệt là đối với
những người xa quê hương trở về với làng quê Long Động này. Làng Long
Động là một vùng quê nhỏ nằm cách xa huyện lỵ chủ yếu là làm nông nghiệp
vì vậy các ngành dịch vụ ở đây chưa phát triển nên xung quanh làng trong
vòng bán kính 7km không có nhà trọ hay nhà nghỉ nào, những người con xa
xứ trở về sẽ được chính dân làng ở đây đùm bọc, chia sẻ. Mỗi dịp lễ hội mỗi
gia đình trong làng Long Động thường có từ ba đến năm người lạ ở trong nhà
mình, lúc này không gian tương tác giữa cộng đồng người dù chưa quen biết,
khác nhau về văn hóa, tuổi tác, thậm chí khác biệt về ngôn ngữ nhưng họ vẫn
sống chan hòa, gắn bó như những người thân trong một gia đình. Điều đặc
biệt hơn nữa là có những gia đình không có chung dòng họ Mạc nhưng các
gia đình ở đây vẫn cho những người được gọi là xa lạ ở nhờ trong mấy ngày
diễn ra lễ hội một cách tự nguyện và vui vẻ, như bà Trần Thị Canh tâm sự:
“những ngày lễ hội diễn ra nhà bà thường cho hai đến ba người ở nhờ nhà
bà, kể ra cũng có chút bất tiện trong sinh hoạt nhưng mà lại vui vì cả năm
mới có lễ hội một lần (cười) vả lại họ cũng vất vả lặn lội về đây vậy là họ
cũng có tâm rồi” 3.
Có những đoàn khách là con cháu họ Mạc trở về từ Hàn Quốc dù ngôn
ngữ bất đồng, khác về cách sống nhưng họ luôn tâm niệm đây là nguồn cội
nên họ luôn luôn cố gắng khắc phục điều đó, hòa đồng với mọi người. Trong
thời gian này chính quyền địa phương đã phối hợp với các bạn sinh viên là
con em trong xã có trình độ ngoại3 ngữ nhất định đến từng gia đình có những
người nước ngoài sinh sống để làm cầu nối, chia sẻ, nói chuyện và hướng dẫn
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họ nếp sống, sinh hoạt nơi đây, điều này làm cho không gian trở nên gần gũi
hơn, sự tương tác cộng đồng bền chặt hơn và người dân nơi đây gọi đó là nét
đẹp của tình người. Không gian tương tác ấy không chỉ gói gọn trong các sinh
hoạt đời thường của người dân nơi đây mà nó còn thể hiện rõ nét hơn khi Lễ
hội diễn ra, tất cả mọi người dù trong dòng họ Mạc hay các dòng họ khác
không phân biệt lớn nhỏ họ cùng nhau góp công, góp sức chuẩn bị cho lễ hội
với một niềm tôn kính đến vị thần Hoàng Làng của mình một cách trang
nghiêm nhất.
Tính đến nay, họ Mạc sau gần 500 năm li tán đã phát triển thành hơn
500 chi họ Mạc trên toàn quốc. Toàn thể con cháu gốc Mạc đều coi đất Long
Động, Nam Tân là quê hương phát tích dòng họ. Trong đó, Lưỡng Quốc
Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi là Viễn tổ của dòng họ. Do đó, ngày lễ hội đền
Mạc Đĩnh Chi còn là ngày để cháu con họ Mạc quy tụ về, cùng ôn lại truyền
thống dòng họ, cùng nhắc nhở nhau gìn giữ và phát triển danh thơm dòng họ.
Ngày hội đền không chỉ là ngày vui của dân làng Long Động mà là ngày vui
của hơn 500 chi họ Mạc trên toàn quốc. Không gian lễ hội cũng là không gian
gặp gỡ, cùng tưởng nhớ tổ tiên, cùng nghiêng mình báo cáo những thành quả
đạt được.
Sự tương tác cộng đồng trong thời gian lễ hội diễn ra còn thể hiện rõ
khi cộng đồng họ Mạc trên khắp cả nước cùng với họ Mạc sinh sống bên Hàn
Quốc trở về. Họ cũng mang những nét văn hoá mới nơi họ sinh sống du nhập
về vùng đất Long Động, ít nhiều nó cũng làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ
của một bộ phận người dân nơi đây về thế giới bên ngoài. Và trên hết sau khi
lễ hội kết thúc có rất nhiều những cuộc trao đổi, những mối quan hệ mới giữa
người dân nơi đây khi những mối quan hệ này có thể là cầu nối cho người dân
nơi đây sang Hàn Quốc làm ăn, lập nghiệp và cũng có thể người dân Long
Động toả đi khắp cả nước cùng với những người con họ Mạc khác để sinh
sống và tìm những cơ hội mới cho cuộc sống khi đời sống kinh tế ngày một
khó khăn hơn. Chứng minh cho sự tương tác này, điển hình là nhà Mạc Thị
Hạnh có đến hai người con gái lập gia đình với chính những người Hàn Quốc
56

khi được bà chia sẻ: “ Nhà có đến bốn đứa con nhưng giờ hai cháu gái một
đứa đầu và đứa thứ tư chúng nó được bảo lãnh bởi những người bên Hàn
Quốc về xã chúng tôi nhận họ hàng và chúng nó lấy chồng luôn bên đó rồi, kể
cũng buồn nhưng thôi sang bên đó chúng nó sướng hơn ở nhà…” 4
Trong lễ hội, các nghi thức tế, đặc biệt là rước kiệu tế giao hiếu (rước
Tế Yến) đều có sự tập trung thực hiện của đông đảo dân làng, bao gồm đại
diện ưu tú nhất của tất cả các thành phần cư dân trong làng, bao gồm cả
những giai tế của làng.
Đặc biệt, tính tương tác cộng đồng còn thể hiện sâu sắc trong các trò
diễn, trò chơi dân gian diễn ra trong ba ngày lễ hội. Các trò diễn thu hút sự
tham gia của cả cộng đồng, không có sự phân biệt đối xử, ai cũng có quyền
tham gia. Trò diễn luôn có mối quan hệ gắn kết với các thành tố khác trong lễ
hội dân gian đền thờ Mạc Đĩnh Chi để một mặt thể hiện tính nguyên hợp của
lễ hội dân gian, mặt khác làm nên một bức tranh tổng thể về đời sống văn hóa
tinh thần và vật chất, ước mơ muôn thuở về những vụ mùa tốt tươi, người yên
vật thịnh, v.v… Mặc dù trò diễn không thể tồn tại tách rời khỏi môi trường lễ
hội, nhưng do vị trí đặc biệt trong lễ hội, đến lượt nó, trò diễn cũng lại thể
hiện tính nguyên hợp với sự tổng hòa nhuần nhuyễn các yếu tố nghi lễ, âm
nhạc, vũ đạo, lời ca, trang phục, đội hình,…Vì vậy không ít trò diễn trong lễ
hội được nhắc đến với tính độc lập tương đối của nó. Trò diễn vừa tái tạo lại
sự tích, lịch sử của làng, vừa gắn với các tục hèm liên quan đến thần thánh.
Chính những đặc điểm này của trò diễn đã tạo nên tính đặc thù trong lễ hội
của mỗi làng, kích thích sự hiếu kỳ của người tham dự.
Mặt khác, tham dự vào trò diễn, mọi người được cuồng hoan nhảy múa,
ca hát, đánh trống đánh chiêng ầm ĩ, tưng bừng, được bứt phá công khai khỏi
những cái thường ngày bị cấm kỵ kiêng hèm… Và tất cả những cái đó tạo nên
sự thích thú, khoái trá của con người k4hi tham gia lễ hội. Sự tranh đua, thi
thố mặc dù có nhưng không mang tính chất ăn thua, cay cú mà chủ yếu tạo ra
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sự tương tác, giao lưu giữa các thành viên trong cộng đồng. Vào hội, bất kể là ai,
giàu hay nghèo, trí thức hay nông dân chân lấm tay bùn đều bỏ lại đằng sau thân
phận, tiền bạc, sự vất vả mưu sinh để hết mình thi thố. Người có tài thì trực tiếp
thi đấu. Còn lại đa số dân làng tham gia vào các đội cổ vũ đông đảo. Bầu không
khí dân chủ, tươi vui, hồ hởi, hăng say bao trùm toàn bộ sân đền.
Như vậy, có thể thấy, trò diễn chính là một trong những điển hình của
lễ hội thể hiện tính cộng đồng làng xã rõ nét nhất. Trò diễn đã phá vỡ những
nghi thức thông thường, đảo ngược nhiều điều cấm đoán, tạo nên sự hỗn loạn
cần thiết để phá bỏ mọi hàng rào ngăn cách, tạo nên sự hòa hợp tinh thần, sự
đồng cảm của cộng đồng. Có thể nói trò diễn là một trong những hạt nhân cơ
bản, là linh hồn để tạo dựng nên lễ hội, chính nó đã tạo nên tính đa dạng, hấp
dẫn cho lễ hội. Nếu như đánh mất trò diễn, có lẽ lễ hội sẽ trở nên nhạt nhẽo
bởi sự giống nhau đồng loạt.
Toàn bộ trình tự hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi, tính cộng đồng làng xã
được đánh giá rất cao. Ở đây, sở dĩ vẫn còn giữ được những nét bản sắc độc
đáo và thể hiện sâu sắc giá trị văn hóa, lịch sử, là bởi vì cộng đồng luôn luôn
có tiếng nói quyết định từ việc thực hành lễ hội cho đến những việc làm bảo
tồn, phát triển lễ hội từ hôm qua đến hôm nay, từ quá khứ đến hiện tại. Như
lời của ông Bùi Hữu Chỉnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Tân đã phát
biểu trong buổi lễ khai mạc Lễ hội: “Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi không
những khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn mà
còn thể hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú, gắn kết mọi người dân
Nam Tân với nhau…”
3.2. Lễ hội trong đời sống cộng đồng
Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi được đánh giá là một Lễ hội lớn đã góp
phần tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục,
văn hoá truyền thống cho nhân dân trong vùng cũng như con cháu dòng họ
Mạc trên cả nước, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước. Từ đó nâng
cao ý thức cộng đồng, củng cố tính cộng cảm, gắn kết, phát huy tình đoàn kết
trong cộng đồng.
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Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi cũng góp phần khơi dậy văn hoá truyền
thống dân gian thông qua các trò chơi dân gian, điệu hò, điệu hát làm cho đời
sống nhân dân thêm phong phú, tính tương tác và gắn kết giữa các thế kế tiếp
nhau thêm bền chặt hơn.
3.2.1. Lễ hội trong đời sống văn hóa, giáo dục
Lễ hội truyền thống đền thờ Mạc Đĩnh Chi là một loại hình sinh hoạt
văn hoá tinh thần đặc biệt trong đời sống người dân Long Động, Nam Tân,
Nam Sách, Hải Dương. Hoạt động của lễ hội là hoạt động của cộng đồng làng
xã, chứa đựng và phản ánh nhiều mặt của đời sống kinh tế - văn hoá - xã hội.
Nó là sản phẩm tinh thần, là di sản văn hoá phi vật thể có giá trị to lớn trong
đời sống tinh thần của nhân dân. Lễ hội truyền thống đền thờ Mạc Đĩnh Chi
trong đời sống xã hội hiện nay có thể khái quát thành năm giá trị cơ bản: Giá
trị cố kết cộng đồng dân tộc, giá trị giáo dục, giá trị tâm linh, giá trị bảo tồn
nền văn hoá dân tộc, giá trị kinh tế.
Lễ hội truyền thống là biểu hiện của hai quá trình: lịch sử hóa và huyền
thoại hoá những nhân vật được nhân dân thờ phụng. Trong dân gian luôn tồn
tại quan niệm "Có tích mới dịch nên trò”. Những nghi thức cúng tế, những tục
hèm, những trò chơi dân gian truyền thống trong các lễ hội thường có nguồn
gốc xuất phát từ một sự thật lịch sử hay hư cấu nào đó. Tất cả những “tích”
như vậy đều có hạt nhân cơ bản là mong ước, sở nguyện của đông đảo các
tầng lớp nhân dân.
Thực tế qua khảo sát lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi tại Nam Tân, Nam
Sách, Hải Dương cho thấy các nghi thức tế lễ và trò diễn đều gắn chặt với
điển tích về Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và các bậc danh Nho lỗi lạc của họ
Mạc. Khi tế vào đám, tế giao hiếu hay khi mỗi người dân kính cẩn dâng lễ thì
sự tích của các thần lại được kể cùng với những truyền thống quý báu của quê
hương như tinh thần hiếu học, yêu lao động… Các hoạt động của lễ hội cũng
tái hiện lại đời sống lao động điển hình của cư dân miền quê thuần nông Nam
Tân. Đó là cuộc sống lao động cần mẫn trên đồng ruộng, vừa lao động sáng
tạo, vừa đoàn kết chống thiên tai. Thông qua lễ hội, các kinh nghiệm lao động
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sản xuất, kinh nghiệm sống của cha ông được tái hiện để con cháu học tập,
noi theo. Thông qua các trò diễn dân gian, phong tục tập quán, thế ứng xử của
vùng đất Nam Tân cũng được thể hiện rõ. Có thể nói, lễ hội đền Mạc Đĩnh
Chi là một “bảo tàng lịch sử sống về lịch sử văn hóa của vùng, góp phần làm
phong phú thêm lịch sử văn hóa chung của dân tộc.
Tính giáo dục của lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi cũng được thể hiện trong
tính hướng về cội nguồn. Tất cả mọi lễ hội cổ truyền đều hướng về nguồn cội.
Đó là nguồn cội tự nhiên mà con người vốn từ đó sinh ra và nay vẫn là một bộ
phận hữu cơ, nguồn cội cộng đồng, như dân tộc, đất nước xóm làng, tổ tiên,
nguồn cội văn hoá… Hơn thế nữa hướng về nguồn đã trở thành tâm thức của
con người Việt Nam”. "Uống nước nhớ nguồn”, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây”,
"chim có tổ người có tông, như cây có cội như sông có nguồn” Điều đó giúp
nhắc nhở mọi người trong cộng đồng những bài học về đạo lý của ông cha về
lịch sử của làng, lịch sử của dân tộc và truyền thống ông cha…Bài học giáo
dục này từ lễ hội đền từ hôm qua đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị.
Ngày lễ hội đền là ngày để cháu con tưởng nhớ Thành hoàng làng,
tưởng nhớ tổ tiên, cũng là ngày để người làng đi xa muôn phương trở về.
Ngày nay, dân Long Động có mặt ở mọi miền đất nước và định cư ở nước
ngoài nhưng đối với họ, ngày lễ hội đền vẫn là ngày trọng đại, dù trăm công
ngàn việc cũng phải sắp xếp để về làng dự lễ hội. Đó không chỉ là sự bắt buộc
mà là sự tự nguyện tìm về cội nguồn của mỗi cá nhân, là tình cảm thiêng liêng
đối với nơi chôn nhau cắt rốn. Con gái làng lấy chồng khác làng, khác xã và ở
phương xa, ngày hội đền cũng phải có trách nhiệm đưa cả chồng về làng tham
gia lễ hội. Đây là trách nhiệm được quy định rõ trong hương ước của làng từ
xưa, con cháu phải thực hiện đầy đủ. Do đó, ngày lễ hội cũng chính là ngày
tìm về cội nguồn, ngày mà giá trị giáo dục, tính nhân văn được thể hiện rõ nét
hơn bao giờ hết.
3.2.2. Lễ hội mang tính cố kết và biểu dương sức mạnh cộng đồng
Lễ hội nào cũng là của và thuộc về một cộng đồng người nhất định. Lễ
hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi cũng vậy. Trước khi trở thành một lễ hội lớn, quy
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mô vùng thì lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi là lễ hội riêng của cộng đồng cư dân
Long Động, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương.
Là một miền đất cổ, vùng đất Nam Tân đã có con người sinh tụ và cùng
nhau phát triển trải qua hàng ngàn năm. Sử sách ghi chép xưa nhất về vùng
đất này đến nay cũng đã có niên đại từ thế kỷ XI với tên tuổi của Trạng
nguyên Mạc Hiển Tích - người sau này được con cháu dòng họ Mạc suy tôn
là thủy tổ của dòng họ Mạc Việt Nam. Quá trình cùng sinh tụ, phát triển trên
mảnh đất này đã tạo nên cộng đồng cộng cư bền chặt. Từ sự cộng cư đó,
người dân Nam Tân qua nhiều thế hệ còn cùng chung sở hữu tài nguyên đất
đai, ruộng vườn, ao hồ và các lợi ích kinh tế khác dựa trên nền tảng công hữu
về tư liệu sản xuất. Cho đến trước công cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc
Việt Nam sau năm 1954, làng Long Động nói riêng và các làng xã khác tại
Nam Tân vẫn còn sở hữu chung nhiều diện tích công điền, công thổ. Ngoài
ruộng công của cả làng, còn có sự tồn tại ruộng hương hỏa của các dòng họ,
ruộng hậu chùa, ruộng hậu đền. Đây đều là những diện tích ruộng sử dụng
chung của một vài cộng đồng quy mô nhỏ trong làng xã.
Cộng cư trên nền tảng công hữu đã gắn kết số phận con người Nam
Tân từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nền tảng cho sự cộng mệnh sâu sắc,
bền chặt không thể tách rời (Ngô Đức Thịnh). Trước thiên tai, địch họa, cộng
đồng làng xã lại chung vai gánh vác. Thử thách lịch sử với những biến động
lớn lao giai đoạn hậu Triều Mạc đã tác động mạnh mẽ đến vùng đất này.
Cộng đồng dòng họ Mạc tan tác, phân tán, thay tên đổi họ, những công trình
kiến trúc tôn giáo, tâm linh, nhà thờ tổ họ Mạc bị tàn phá. Thế nhưng, vượt
trên tất cả, trải qua bể dâu, cộng đồng nhân dân làng xã vẫn lưu giữ những
truyền thống quý báu, bí mật bảo tồn những hiện vật quan trọng của các
Trạng nguyên lừng danh của quê hương. Đền thờ Mạc Đĩnh Chi nhiều lần bị
phá rồi được bảo tồn, xây dựng lại đều nhờ sự chung tay góp sức của toàn bộ
cộng đồng cư dân địa phương Nam Tân trong chiều dài lịch sử đầy biến thiên.
Để từ đó, con cháu dòng họ Mạc sau nhiều năm, nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ
phân tán, lưu lạc, thay tên đổi họ lại tìm về nguồn cội. Những biến động lớn
61

của lịch sử tác động lên vùng đất Nam Tân càng minh chứng cho sợi dây
cộng mệnh sâu sắc, bền chặt của cộng đồng cư dân địa phương.
Cộng cư, cộng mệnh là nền tảng để dẫn đến sự đồng cảm trong các hoạt
động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, tạo nên sự cộng cảm bền vững của cộng
đồng cư dân làng xã trước những thử thách của điều kiện tự nhiên và lịch sử.
Chính trong môi trường cộng cư, cộng cảm, cộng mệnh đó của làng xã, lễ hội
đền thờ Mạc Đĩnh Chi đã được ra đời, gìn giữ, phát triển và cũng chính lễ hội
đền lại nối tiếp và là minh chứng cho mạch nguồn cố kết cộng đồng ngày
càng bền vững từ quá khứ đến hiện tại.
Đối với dân làng Long Động, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi là vị Thành
hoàng làng, vị thần linh tối cao phù hộ, che chở cho người dân, là lực lượng
siêu nhiên thần thánh bảo vệ cho sự tồn vong của cả cộng đồng. Toàn thể dân
làng, từ cá nhân riêng lẻ đến các dòng họ, từ người lam lũ đến bậc trí sĩ Nho
học, từ người dân bình dị đến quan viên hàng xã đều có chung tâm thế
ngưỡng vọng, tôn kính đối với Thành hoàng làng và chính họ cũng là lực
lượng chủ đạo nhất thực hiện các nghi lễ tế thần tại lễ hội đền. Họ cũng là lực
lượng chủ đạo bảo tồn các nghi lễ này qua nhiều thế kỷ bằng phương pháp răn
dạy, giáo dục con cháu noi theo.
Tất cả các nghi thức tế lễ và trò diễn, trò chơi dân gian tại lễ hội đền
Long Động đều thể hiện tính cộng mệnh và cộng cảm, tính quần thể, lễ hội
còn thấm đượm tinh thần đoàn kết, dân chủ và nhân bản sâu sắc. Khi tham dự
lễ hội đền, đứng trước Thành hoàng làng, là người tổ chức hay người dân
tham gia lễ hội hay bất kỳ cương vị nào cũng đều bình đẳng trước thánh thần
và bình đẳng với nhau trong tư cách người tham gia. Bởi thế, không gì dễ
dàng hơn khi thông báo một việc quan trọng hay dự định tập hợp dân làng xã
tại đền Mạc Đĩnh Chi. Trước khi vào việc, nghi thức tế lễ để báo cáo, xin
phép Thành hoàng làng Mạc Đĩnh Chi là không thể thiếu. Và một khi thủ tục
tế lễ, xin phép hoàn tất tức là Thành hoàng làng đã chứng giám, cho phép
thực hiện thì không có dân làng nào dám đi ngược lại. Ở Long Động, Thành
hoàng làng còn là sức mạnh tâm linh để lôi kéo, cố kết, tập hợp và biểu dương
62

sức mạnh cả cộng đồng. Dưới ánh sáng phù trợ của Thành hoàng làng, dân
làng cùng một đức tin, cùng đồng lòng thực hiện việc lớn như đi lính bảo vệ
đất nước, đi phu xây dựng công trình công cộng, đoàn kết chống thiên tai địch
họa, ở phạm vi nhỏ hẹp hơn là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hàng xóm tối lửa
tắt đèn có nhau trong cuộc sống thường nhật.
Trong những ngày lễ hội đền, không chỉ dân làng mà còn du khách thập
phương về kính lễ. Tạm quên đi những ngăn cách xã hội, những bon chen
thường nhật, tất cả cùng kính cẩn tắm mình trong không khí thiêng, niềm tin
thiêng. Mọi người được tiếp thêm sức mạnh để vững bước trong cuộc sống.
Cộng đồng cũng được tiếp thêm sức mạnh để cùng đoàn kết thực hiện các
công việc chung.
Bởi vậy, tính cộng đồng và cố kết cộng đồng là nét đặc trưng và là giá
trị văn hoá tiêu biểu nhất của lễ hội đền Long Động nói riêng và lễ hội truyền
thống Việt Nam nói chung. Tính cộng đồng là yếu tố quyết định, là sợi dây
liên kết thống nhất và bền vững trong chu trình phát triển, gắn kết quá khứ hiện tại - tương lai. Bản chất của lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi là một sinh hoạt
văn hóa cộng đồng, trong môi trường như vậy, nó có điều kiện thể hiện vai trò
tập hợp và quy tụ, gắn kết và điều phối mọi tầng lớp người trong một không
gian vốn thuộc về cộng đồng.
3.2.3. Tác động đến đời sống tâm linh
Con người luôn có nhu cầu lớn về đời sống vật chất và tinh thần. Bên
cạnh cuộc sống vật chất, cuộc sống hiện thực thì các yếu tố thuộc về lĩnh vực
tinh thần là nhu cầu không thể thiếu, nó giúp con người cân bằng trong đời
sống thực tại. Trong cuộc sống thế tục, con người đôi khi bất lực trước sức
mạnh tự nhiên, có lúc họ bế tắc trong sự giải thoát và phải tìm đến nguồn sức
mạnh tinh thần, tìm đến sự che chở phù hộ của tổ tiên dòng tộc, của thành
hoàng, của các vị thần, từ đó giúp họ có niềm tin tạo nên động lực, sức mạnh
để vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất và cuộc sống. Họ cầu mong và
tin tưởng vào sự che chở của tổ tiên và thần linh cho cuộc sống bình an, mùa
màng bội thu, dân khang vật thịnh. Trong các lễ hội truyền thống Việt Nam
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nói chung và lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi nói riêng, các yếu tố tâm linh được ẩn
chứa khá sâu sắc từ việc chuẩn bị đồ cúng tế, các nghi lễ tế, lễ rước, các bài tế…
cầu nguyện thần linh đến các trò diễn đều chứa đựng giá trị văn hoá tâm linh.
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi là dịp tưởng nhớ, tạ ơn và “đòi hỏi” của đông
đảo quần chúng nhân dân đối với Thành hoàng làng Mạc Đĩnh Chi. Hoạt
động lễ hội là hình thức thể hiện nhằm giúp nhân dân địa phương tưởng nhớ
và tạ ơn Thành hoàng làng. Do nhiều nguyên nhân chi phối, trước hết là ở
nhận thức, con người ta mỗi khi gặp rủi ro, bất trắc, hoặc trước khi làm bất cứ
một việc gì, ngoài những động thái chuẩn bị, bổ trợ về mặt thực tế, dân làng
thường nhờ cậy, cầu viện sự giúp đỡ của Thành hoàng làng. Sau khi thành
công, họ không quên biện lễ dâng Thần để bày tỏ sự biết ơn, kính trọng.
Bên cạnh đó, tác động văn hoá tâm linh của lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi
trong đời sống xã hội hiện nay còn thể hiện ở chỗ con người luôn hướng tới
cái chân - thiện - mỹ, cái cao cả mà con người luôn ước vọng tôn thờ, trong
đó có cả niềm tin tôn giáo tín ngưỡng. Một điều chắc chắn rằng đứng trước tổ
tiên, thần linh không một người nào cầu mong ước nguyện điều xấu sa có hại
cho người khác, có hại cho cộng đồng. Khi trở về thế giới tâm linh, họ luôn
mong muốn và tin tưởng vào sự chứng giám và phù hộ của thần linh vì sự
trung thực, thành tâm của họ. Vì vậy, những nghi lễ, tín ngưỡng trong lễ hội
đền đã giúp con người thoả mãn nhu cầu về đời sống tâm linh.
Trong xã hội hiện đại, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và
công nghệ thông tin, đời sống vật chất có thể đầy đủ, đời sống tinh thần cũng
có thể được nâng lên do hệ thống thông tin, các hoạt động vui chơi, giải trí,
phim ảnh, thể thao, nghỉ dưỡng… Tuy nhiên, các hoạt động trên vẫn không
thể tạo ra sức mạnh cộng đồng, sự “cộng cảm”, "cộng mệnh’’; không thể có
“thời điểm mạnh”, "không gian thiêng” (Ngô Đức Thịnh) như ở hoạt động lễ
hội. Chỉ khi nào trở về với văn hoá dân tộc, lễ hội cổ truyền đền Mạc Đĩnh
Chi, người dân Nam Tân hiện nay và du khách thập phương mới được tắm
mình trong dòng nước mát đầu nguồn của văn hoá dân tộc, tận hưởng những
giây phút thiêng liêng, ngưỡng vọng những biểu tượng siêu việt cao cả chân 64

thiện - mỹ, được sống những giờ phút giao cảm hồ hởi đầy tinh thần cộng
đồng. Con người có thể phô bày tất cả những gì tinh tuý đẹp đẽ nhất của bản
thân qua các cuộc thi tài, qua các hình thức trình diễn nghệ thuật, cách thức ăn
mặc lộng lẫy đẹp đẽ khác hẳn ngày thường… tất cả đó là trạng thái thăng hoa
từ cuộc sống hiện thực, vượt lên trên đời sống hiện thực. Nói cách khác, lễ hội
đã thuộc về phạm trù cái thiêng liêng của đời sống tâm linh, đối lập và cân
bằng với cái trần tục của đời sống hiện thực.
Đối với người dân Nam Tân, lễ hội là một trong những loại hình văn
hoá lâu đời nhất, lễ hội có sức lôi cuốn, hấp dẫn và trở thành nhu cầu, khát
vọng của người dân cần được đáp ứng, thoả nguyện qua mọi thời đại. "Thông
qua những hình thức biểu hiện của mình, lễ hội không phải là mê tín dị đoan
mà là cách ứng xử thông minh, khôn ngoan của con người đối với sức mạnh
vô hình hay hữu hình mà họ chưa nhận thức được. Lễ hội trở thành một hiện
tượng văn hoá tổng hợp làm thoả mãn nhu cầu văn hoá tâm linh và tâm lý vật
chất của con người. Bản chất của lễ hội là sự tổng hợp và khái quát cao đời
sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã hội ở từng giai đoạn lịch sử ”
[58, tr.89].
3.2.4. Tác động đến nhận thức về văn hoá dân tộc
Nền văn hoá Việt Nam bắt nguồn từ nền văn minh nông nghiệp, văn
minh lúa nước, cộng đồng làng xã là cái nôi sản sinh ra nền văn hoá phong
phú và độc đáo, đồng thời làng xã cũng là cái nôi bảo tồn nền văn hoá ấy
không bị đồng hoá. Dân tộc ta phải trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc nhưng
chúng ta không bị đồng hoá, nền văn hoá Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển
nhờ văn hoá làng xã, với phương thức sinh hoạt cộng đồng. Các phong tục,
tập quán, tín ngưỡng gắn với ngôi đình, mái chùa cùng với lễ hội là cái nôi
giữ gìn bảo tồn văn hoá Việt Nam. Đúng như Ngô Đức Thịnh nhận xét:
“Không có làng xã Việt Nam thì không có văn hoá Việt Nam” [58, tr.8].
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi là một hình thức tái hiện cuộc sống quá khứ
thông qua các hoạt động tế lễ, các trò diễn. Đó là cuộc sống lao động sáng tạo
và khát vọng chống lại thiên tai địch hoạ. Cuộc đấu tranh dựng nước và giữ
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nước của nhân dân được thể hiện dưới các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh
thần vô cùng sinh động hấp dẫn như các hoạt động tế lễ, rước, các trang phục
truyền thống, các bài văn tế, các trò diễn dân gian, các điệu dân ca, dân vũ…
Các hoạt động ấy trong lễ hội không những tái hiện cuộc sống mà nó góp
phần giữ gìn và bảo tồn nền văn hoá dân tộc, được lưu giữ từ đời này sang đời
khác. Nói một cách khác lễ hội truyền thống đền thờ Mạc Đĩnh Chi là kết quả
của quá trình lịch sử hoá quá khứ và hiện tại, kết hợp quá trình huyền thoại
hoá nhân vật Mạc Đĩnh Chi được nhân dân thờ phụng. Đồng thời còn là kết
quả của quá trình sân khấu hoá đời sống xã hội và quá trình xã hội hoá trong
tiến trình lịch sử. Quá trình mô phỏng tái hiện cuộc sống quá khứ và những
nhân vật sự kiện lịch sử trong lễ hội đã đạt đến tính xã hội hoá cao. Hình thức
và nội dung của lễ hội phản ánh khá đầy đủ và sinh động đời sống vật chất là
tinh thần xã hội trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. Đồng thời qua quá trình
hình thành và tồn tại, lễ hội đã tác động mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu sắc tới
toàn thể cộng đồng trong một làng như Long Động mà còn có tác động liên
lạc, mở rộng ra cả tổng, cả huyện. Lễ hội đến Long Động đã đạt tới quy mô
của một lễ hội vùng, thu hút đông đảo sự tham gia của nhàn dân trong vùng
và du khách thập phương. Và như vậy lễ hội truyền thống đền Long Động
góp phần bảo tồn văn hoá dân tộc ngay trong chính tâm thức của cộng đồng.
Đặc trưng của lễ hội là tính truyền miệng, những sự kiện lịch sử, đời
sống xã hội được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua dịp lễ
hội hàng năm. Nói một cách khác lễ hội truyền thống là “bảo tàng sống” về
văn hoá dân tộc được hồi sinh sáng tạo và trao truyền từ thế hệ này sang thế
hệ khác.
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi là bảo tàng sống về văn hoá dân tộc được thể
hiện ở hai phương diện:
Thứ nhất, lễ hội đền là sinh hoạt cộng đồng mô phỏng tái hiện lại hình
ảnh Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và các Trạng nguyên, tiến sĩ nhà Mạc được
nhân dân thờ phụng thông qua các hoạt động tế lễ, diễn xướng, các trò diễn
dân gian; Hoạt động này có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, được
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nhân dân lưu giữ trong trí nhớ và được chính nhân dân tái hiện mô phỏng một
cách sinh động hấp dẫn và sáng tạo…
Thứ hai, toàn bộ nội dung lễ hội, hình thức lễ hội, ý nghĩa và các giá trị
văn hoá của lễ hội được tồn tại trong lòng cộng đồng. Nó xâm nhập vào đời
sống xã hội, trở thành nhu cầu tinh thần, thành mong ước, trở thành tiềm thức
trong nhân dân. Như vậy, lễ hội được bảo tồn ngay trong lòng cộng đồng, vừa
là môi trường sản sinh ra văn hoá, vừa là môi trường tốt nhất để bảo tồn làm
giàu thêm và phát huy nó trong đời sống xã hội.
Vì vậy, muốn bảo tồn văn hoá trong đời sống cộng đồng, phải đưa nó
trở lại trong đời sống nhân dân và xã hội hoá nó, cụ thể là phải đưa lễ hội,
khôi phục lễ hội trong đời sống nhân dân, nó phải được gắn với đời sống tinh
thần nhân dân, gắn với phong tục tập quán, tín ngưỡng của nhân dân. Do vậy
không thể tách lễ hội truyền thống ra khỏi đời sống nhân dân, ra khỏi cộng
đồng, cái nôi hình thành và đã sản sinh ra nó. Đây là đặc trưng mà trong quá
trình nghiên cứu lễ hội cần xem xét để bảo tồn lễ hội một cách phù hợp.
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi mô phỏng đời sống xã hội, lịch sử… ngay
trong hoạt động cộng đồng do đó cơ hội tác động trực tiếp vào giác quan con
người qua lễ tế, lễ rước, trò diễn, đồng thời hình thành thái độ, tình cảm, cảm
xúc mới trước các sự kiện của lễ hội, tạo ra hình ảnh mới, vì thế lễ hội được
bảo tồn ngay trong đời sống, tâm thức cộng đồng, trong mỗi người dân. Sự
hao mòn của văn hoá phi vật thể và lễ hội không dễ nhìn thấy, nó lặng lẽ âm
thầm mai một, thậm chí mất đi (thất truyền) mà không dễ phục hồi.
3.2.5. Tác động đến kinh tế
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi hiện nay là một trong 5 lễ hội lớn nhất của
tỉnh Hải Dương cùng với lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, lễ hội đền Phượng
Hoàng thờ Chu Văn An…. Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi là hoạt động văn hoá
tinh thần của nhân dân, giá trị to lớn của lễ hội không chỉ ở phương diện văn
hoá mà còn có giá trị kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương
phát triển.
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Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã đầu tư kinh phí, xây dựng kế
hoạch và trực tiếp chỉ đạo công trình tôn tạo, tu bổ di tích đền Mạc Đĩnh Chi.
Đến nay, đền Mạc Đĩnh Chi khang trang với quần thể các công trình kiến trúc
gồm tam quan, thiêu hương, tiền tế, trung từ, hậu, nhà bia, khuôn viên rộng
rãi, cảnh quan cao ráo, thoáng mát nhìn ra cánh đồng làng. Kết hợp với giá trị
lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc biệt của đền Mạc Đĩnh Chi nên lễ hội đền được
tổ chức hàng năm đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương, nhân dân trong
vùng và du khách thập phương về trẩy hội. Nguồn tiền công đức tại đền vì thế
mà tăng lên hàng năm. Đây là nguồn tài chính quan trọng để chính quyền địa
phương đầu tư trở lại cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích. Đồng thời, những
ngày tổ chức lễ hội làng, dân địa phương cũng phát triển các dịch vụ công
cộng phục vụ lễ hội, đem lại nguồn thu góp phần đáng kể nâng cao thu nhập,
cải thiện chất lượng đời sống.
Đặc biệt, với vai trò quê hương phát tích dòng họ Mạc Việt Nam, ngày lễ
hội đền Mạc Đĩnh Chi còn là ngày con cháu họ Mạc khắp bốn phương trở về cội
nguồn. Trong đó, còn có nhánh họ Mạc được coi là hậu duệ của Mạc Đĩnh Chi
tại Cao Ly xưa (Hàn Quốc ngày nay). Cháu con về dâng lễ kính cẩn trước tổ tiên
cũng đồng thời đem theo nguồn tài chính khổng lồ quyên góp xây dựng quê
hương. Một phần nguồn tài chính này đã góp phần làm thay đổi diện mạo làng
quê ngõ xóm. Đền đài khang trang, hệ thống điện, đường, trường. trạm đồng bộ,
giao thông đi lại thuận lợi. Nguồn tài chính này còn đang phục vụ chính cho
công tác khôi phục lại công trình Điện Sùng Đức nằm trong quần thể di tích đền
Mạc Đĩnh Chi. Khi công trình hoàn thiện với vai trò là nhà thờ tổ của dòng họ
Mạc Việt Nam chắc chắn sẽ thu hút ngày càng đông đảo con cháu về cội nguồn,
chung tay góp sức xây dựng quê hương.
3.3. Một số vấn đề đặt ra trong lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi
*Tính thiêng của lễ hội bị suy giảm
Đến với lễ hội, người dân tham gia đều mang tinh thần sùng kính,
ngưỡng vọng và biết ơn đến Thành hoàng làng. Lễ hội là dịp để họ tạ ơn
Thành hoàng làng, báo cáo những việc đã làm được và cầu xin Thành hoàng
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phù hộ cho những dự định sắp tới, những ước vọng mong thành hiện thực.
Bởi vậy, thái độ chung của người dân là tấm lòng thành kính, được thể hiện tỉ
mỉ trong từng công đoạn chuẩn bị cho đến cách thức tiến hành các nghi thức
tế lễ, cách thức dâng lễ vật và cầu khấn. Để đảm bảo tính thiêng của lễ hội,
người được giao trọng trách chính tế Thành hoàng làng và dẫn đầu các đội
rước đều phải được lựa chọn kỹ càng, yêu cầu phẩm chất đức hạnh, hình thức,
sức khỏe, gia đình đủ đầy nếp tẻ, bố mẹ song toàn, kinh tế sung túc và không
có tang chế. Người được lựa chọn coi đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm của
bản thân. Tự ý thức được điều đó nên người được lựa chọn không chỉ học hỏi
để nắm bắt đầy đủ về sự tích Thành hoàng làng, quy trình tế lễ, học từ thế
đứng thế quỳ, cách bước chân, cách xướng hô…Người được lựa chọn khiêng
kiệu cũng phải học cách khiêng, cách đi cho trang nghiêm, thành kính. Tuy
mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau nhưng tất cả đều có chung một
tình cảm, một đức tin, một mục đích là cầu mong sự bình an cho cả làng. Bởi
thế mà lễ hội đã trở thành một không gian thiêng liêng mà không một cá nhân
nào dám có những hành động tùy tiện.
Tuy nhiên, lễ hội tổ chức hiện nay đã mai một đi nhiều tính chất thiêng
liêng vốn có. Ngày nay tham gia lễ hội là một tập thể đại diện cho chi bộ
Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong làng. Họ cũng là
thành phần quyết định cách thức tổ chức lễ hội, phân công nhân lực phục vụ
các công việc của lễ hội. Tập thể này không tránh khỏi bao gồm trong đó
những cá nhân chưa thực sự hiểu về các nghi thức lễ hội truyền thống (trước
đây tập thể chịu trách nhiệm tổ chức hội phải là các cụ cao niên am hiểu lịch
sử văn hóa địa phương, sự tích thần và đã trải qua nhiều lần tế lễ). Do đó dẫn
đến việc thực hiện các nghi thức tế lễ tại lễ hội đền không tránh khỏi việc sai
lệch so với truyền thống, quy trình tế đôi khi bị xáo trộn, thái độ, cử chỉ trong
lúc tế lễ chưa nghiêm cẩn làm ảnh hưởng đến tính thiêng liêng của nghi thức.
Việc lựa chọn người tham gia lễ hội hiện nay cũng không đảm bảo
được các quy chuẩn như xưa bởi số người già hiểu biết về lễ hội đức cao vọng
trọng ngày càng ít, số thanh niên trai tráng lại mải mê với học tập và đi làm ăn
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xa. Do đó, việc chọn người tế, tham gia rước kiệu cũng không thể khắt khe
như trước. Chính bởi vậy mà trong quá trình thực hiện các nghi lễ, nhiều
người do thiếu hiểu biết, thái độ lại chưa đủ thành kính nên có những hành
động tùy tiện, những thói quen thường nhật làm ảnh hưởng đến tính chất
thiêng liêng của bản thân các nghi lễ. Cảnh các hàng đô trang nghiêm, yên
lặng trong suốt quãng đường đi của đoàn rước trong những lễ hội xưa dường
như chỉ còn trong ký ức của người cao tuổi. Hiện nay, phổ biến trong đám
rước là cảnh các hàng đô chạy ngược xuôi nói chuyện rôm rả, sử dụng điện
thoại di động quay phim chụp ảnh tùy tiện. Không khí trần tục đang len lỏi
vào từng nghi thức tế lễ làm át đi tính chất thiêng vốn có của lễ hội.
*Phần hội đang lấn át phần lễ
Trước đây, đến lễ hội, việc đầu tiên quan trọng nhất là người dân phải
dâng lễ vật cúng Thành hoàng làng, sau đó mới đến tham gia các hoạt động
vui chơi giải trí. Tuy nhiên, hiện nay, điều này đã thay đổi. Đối tượng đến lễ
hội đền hiện nay đa dạng hơn, số lượng người trẻ đông đảo hơn. Trong thời
đại thông tin giải trí đa chiều như hiện nay, số người trẻ hiểu về sự tích Thành
hoàng làng, nghi thức tế lễ càng ngày càng ít. Do đó, họ đến với lễ hội chủ
yếu để chơi là chính, rất nhiều bạn trẻ chỉ đến sân đền tham gia các trò chơi
dân gian mà không bước vào hậu cung cúi lạy Thành hoàng làng. Hơn nữa,
cách thức tổ chức của lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi hiện nay càng làm cho phần
hội vượt trội hơn, cùng lúc tiến hành cả phần lễ và phần hội trong khuôn viên
đền dẫn đến việc số lượng đông đảo người đi xem các trò vui nhiều hơn là
tham gia tế lễ. Sự tụ tập của đám đông với tiếng hò reo lấn át hẳn tiếng đọc
chúc, tiếng xướng của đám tế. Quá trình tiến hành lễ tế cũng bị rút gọn do
nhiều thành viên của đội tế không nắm rõ và thực hiện các thủ tục tế một cách
bài bản, quy củ. Phần lễ vì vậy mà bị lấn át, suy giảm tính thiêng.
* Ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái
Trước mỗi mùa lễ hội, chính quyền địa phương và dân làng đã dọn dẹp
cảnh quan trong đền và không gian đường xá, làng mạc, cánh đồng, những địa
điểm diễn ra lễ tế và khu trò chơi dân gian sạch sẽ, thoáng mát. Một số thùng
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rác được bố trí hợp lý để đáp ứng nhu cầu của du khách về dự hội. Tuy nhiên,
sau mấy ngày lễ hội, tình trạng phổ biến vẫn là rác thải tràn lan khắp nơi với
đủ loại đồ hộp, túi ni long, chai nước. Rác ngập trong sân đền, có khi còn tràn
cả vào đến cửa hậu cung. Ao đền và dọc hai bên lối vào đền còn vương vãi cả
đồ ăn thừa du khách bỏ lại. Trên đường đi từ đền đến khu Đống Cao làm lễ tế
Giao hiếu cũng trong tình trạng tương tự. Người tham gia hội còn vứt rác bừa
bãi xuống các khu ruộng trước đền và quanh khu vực khu Đống Cao. Không
gian linh thiêng của di tích sau mấy ngày lễ hội đã bị rác làm ô nhiễm.
Hiện tượng này xảy ra phổ biến hàng năm. Mặc dù ban quản lý di tích
và nhân dân địa phương đã tích cực tổ chức các tổ tuần tra, nhắc nhở du
khách nhưng do sự vô ý thức của một bộ phận du khách, rác thải vẫn xả ra bất
kể các biển cấm, các thùng rác công cộng trống không trong sân đền.
Bởi vậy, sau mỗi mùa lễ hội, tình trạng phổ biến là ban quản lý di tích
và nhân dân địa phương lại phải nỗ lực dọn dẹp vệ sinh để trả lại không gian
sạch đẹp, thiêng liêng vốn có cho đền Long Động.
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi được tổ chức hiện nay đã bảo tồn và phát huy
giá trị của di tích, đem lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương. Bên cạnh đó,
những hạn chế trong công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội cần được khắc
phục bằng các giải pháp đồng bộ.
* Đã hơn hai thập kỷ nay, từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới,
bên cạnh những thành tựu phát triển rõ rệt về kinh tế, xã hội thì một điều
không thể không nhận thấy là sự phục hưng của văn hóa truyền thống, trong
đó đời sống lễ hội, phong tục là một điểm son nổi bật. Đây là hiện tượng văn
hóa đáng mừng, nó đáp ứng nhu cầu không chỉ người dân ở nông thôn mà cả
đô thị nữa, trên các phương diện: đáp ứng tâm thức trở về cội nguồn, cố kết
cộng đồng, cân đối đời sống tâm linh, thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và hưởng
thụ văn hóa và lễ hội như là bảo tàng sống góp phần đáng kể vào việc bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Tuy nhiên, bên cạnh những điều đáng mừng đó, do tác động mặt trái
của cơ chế thị trường, xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa về mọi mặt của
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đời sống xã hội, trong đó có văn hóa, tín ngưỡng và các yếu tố khác, các lễ
hội cổ truyền đang gặp phải nhiều vấn đề bất cập. Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh
Chi tại Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương cũng nằm trong bối cảnh chung đó.
Lễ hội đã và đang được quan tâm và thu hút đông đảo du khách đến trẩy hội,
tuy nhiên, lễ hội cũng đang gặp phải nhiều vấn đề đặt ra:
Một là, lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi đã khôi phục lại nhiều nghi lễ và trò
chơi dân gian truyền thống. Tuy nhiên, mỗi lễ hội xưa đều có cốt cách, sắc
thái riêng, cuốn hút khách thập phương đến với lễ hội làng mình. Trong khi
đó, lễ hội hiện nay mặc dù vẫn có đủ các nghi lễ và trò chơi quen thuộc song
chưa thực sự tạo được nét đặc sắc, khác biệt so với những lễ hội khác trong
vùng. Cũng là nghi lễ tế nhưng tế tại đền Mạc Đĩnh Chi trong con mắt của du
khách chẳng khác gì tế tại ở Côn Sơn - Kiếp Bạc…Người xem không hiểu
trình tự tế, không thấy được cái giá trị và tính linh thiêng trong nghi thức tế.
Bản thân người tham gia tế cũng không thực hiện được nghi thức này đúng
như nghi thức cổ. Các trò chơi dân gian hiện đang tổ chức tại lễ hội đền Mạc
Đĩnh Chi cũng có thể thấy được ở nhiều lễ hội truyền thống khác tại Hải
Dương nói riêng và đồng bằng sông Hồng nói chung, những trò chơi được coi
là đặc sản của lễ hội này như Trò đánh bệt hiện nay lại không còn. Lễ hội đền
Mạc Đĩnh Chi được tổ chức nhằm tưởng nhớ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và
các ông tổ danh Nho của dòng họ Mạc. Tuy nhiên, trong các nghi thức tế lễ
và trò chơi tại lễ hội đền hiện nay, ngoài bản diễn văn khai mạc, bản chúc đọc
tại lễ tế vào đám ra, không còn thấy bóng dáng và sự tích Thành hoàng làng
trong bất cứ hoạt động nào khác, chính điều này làm lễ hội mất đi phần giá trị
lịch sử, văn hóa, giá trị tìm về cội nguồn. Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi cũng đang
đứng trước nguy cơ đơn điệu hóa, nhất thể hóa, mất dần đi tính đa dạng của
nó, tạo ra sự nhàm chán cho du khách khi tham dự hội.
Thứ hai, lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian, do vậy, nó thuộc về đời
sống tâm linh, mang tính thiêng. Tất nhiên, tính thiêng là cái vĩnh hằng,
nhưng trong mỗi xã hội, nó được thể hiện ở những hình thức khác nhau. Lễ
hội đền Mạc Đĩnh Chi tuy nảy mầm, bén rễ từ đời sống hiện thực và trần tục
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ấy, nhưng bản thân nó là sự “thăng hoa” từ đời sống hiện thực và trần tục ấy.
Ngày nay, trong phục hòi và phát triển lễ hội, do chưa nắm được ý nghĩa
thiêng liêng đó và do tác động của cơ chế thị trường, lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi
cũng đang bị trần tục hóa. Đồng tiền đã trở thành bái vật trong nghi thức thờ
cúng. Mâm cao cỗ đầy, lễ cúng đắt tiền, nghi lễ phô trương, gây tốn kém lãng
phí tiền của. Lễ hội đang được một bộ phận người dân biến thành cơ hội trục
lợi. Tính chất thương mại hóa trong hoạt động lễ hội, kể cả trong sinh hoạt
nghi lễ và trò chơi dân gian đang gây phản cảm trong dư luận và khiến người
dự hội không hài lòng.
Thứ ba, tuy lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi đã khôi phục lại các nghi lễ và trò
chơi dân gian truyền thống song một phần do những lễ tục, trò chơi này
không còn phù hợp với điều kiện xã hội ngày nay, một phần là do sự xâm
nhập của các luồng văn hóa nước ngoài thời đại công nghệ số, điện tử, làm lễ
hội càng bị mất đi bản sắc, dần đại chúng hóa.
Thứ tư, lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi đã được khai thác để phát triển du lịch
địa phương. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa lễ hội và du lịch chưa bền vững. Hàng
năm, lễ hội thu hút đông đảo khách thập phương đến tham quan nhưng gần
như 100% là do khách đến tự túc. Họ là con cháu họ Mạc khắp nơi về tưởng
nhớ tổ tiên hoặc là nhân dân các vùng lân cận biết thông tin về lễ hội mà đến.
Chưa có một tour du lịch chính thống nào đưa lễ hội đền vào hành trình tham
quan. Thông tin về lễ hội cũng chưa được quảng bá rộng rãi.
TIỂU KẾT
Đền thờ Mạc Đĩnh Chi và các danh nho của họ Mạc là một di tích lịch
sử quan trọng của xã Nam Tân, huyện Nam Sách nói riêng, tỉnh Hải Dương
nói chung. Trải qua bao mưa nắng thời gian, dù bị phá đi và xây dựng lại
nhiều lần, cổ vật bị thất thoát, kiến trúc cổ bị mai một song giá trị vĩnh hằng
của đền vẫn được bảo tồn. Giá trị đó nằm trong lễ hội cổ truyền vẫn được
cộng đồng cư dân địa phương tổ chức hàng năm tại đền từ ngày 9 đến ngày
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11 tháng 2 âm lịch. Lễ hội tại đền Long Động vẫn bảo lưu được các nghi thức
tế lễ và trò diễn dân gian cổ truyền. Lễ hội đền có giá trị lịch sử, văn hóa và
tâm linh quan trọng đối với cộng đồng địa phương nói riêng và tiến trình lịch
sử văn hóa dân tộc nói chung. Đến với lễ hội, chúng ta không chỉ tưởng nhớ
Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi mà hiểu biết thêm về một giai đoạn
lịch sử văn hóa quan trọng của nước nhà - văn hóa Đại Việt thời Trần.
Thông qua các nghi thức tế lễ và trò diễn, trò chơi dân gian tại lễ hội đền
Mạc Đĩnh Chi đều thể hiện tương tác cộng đồng sâu rộng, tính quần thể. Lễ hội
còn thấm đượm tinh thần đoàn kết, dân chủ và nhân bản sâu sắc. Khi tham dự
lễ hội đền, đứng trước Thành hoàng làng, là người tổ chức hay người dân tham
gia lễ hội hay bất kỳ cương vị nào cũng đều bình đẳng trước thánh thần và bình
đẳng với nhau trong tư cách người tham gia. Bởi thế, không gì dễ dàng hơn khi
thông báo một việc quan trọng hay dự định tập hợp dân làng xã tại đền Long
Động. Thành hoàng làng còn là sức mạnh tâm linh để lôi kéo, cố kết, tập hợp
và biểu dương sức mạnh cả cộng đồng, cùng đồng lòng thực hiện việc lớn như
đi lính bảo vệ đất nước, đi phu xây dựng công trình công cộng, đoàn kết chống
thiên tai địch họa, ở phạm vi nhỏ hẹp hơn là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hàng
xóm tối lửa tắt đèn có nhau trong cuộc sống thường nhật.
Trong những ngày lễ hội đền, không chỉ dân làng mà còn du khách thập
phương về kính lễ đặc biệt là những người họ Mạc trở về từ Hàn Quốc, họ
mang những luồng khí mới, những ảnh hưởng nhất định về tư tưởng tìm về
với cội nguồn của dân tộc trong xu hướng hội nhập mà dường như có một thế
hệ trẻ đang bị tư tưởng phương tây ảnh hưởng luôn mang tư tưởng và xu
hướng hướng ngoại nhiều hơn là quay về với giá trị gia đình và dòng họ. Tạm
quên đi những ngăn cách xã hội, những bon chen thường nhật, tất cả cùng
kính cẩn tắm mình trong không khí thiêng, niềm tin thiêng. Mọi người được
tiếp thêm sức mạnh để vững bước trong cuộc sống. Cộng đồng cũng được tiếp
thêm sức mạnh để cùng đoàn kết thực hiện các công việc chung.
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KẾT LUẬN
Tỉnh Hải Dương nói chung và xã Nam Tân, huyện Nam Sách nói riêng
là vùng đất cổ có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời. Miền đất này còn lưu giữ
kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc, trong đó có di tích và lễ hội đền
Mạc Đĩnh Chi. Đền Mạc Đĩnh Chi thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh
Chi và các Trạng nguyên, tiến sĩ họ Mạc là Mạc Hiển Tích, Mạc Kiến Quan.
Do đó, đền Long Động không chỉ là một ngôi đền thờ danh nhân lịch sử văn
hóa thông thường mà còn là biểu tượng hiển đạt của dòng họ “Mạc thị sùng
Nho”. Bởi thế, qua bao biến đổi nương dâu, mặc dù thay tên đổi họ, phân tán
đi muôn ngả nhưng con cháu dòng họ Mạc vẫn trở về đền Long Động như trở
về với cội nguồn. Đền Mạc Đĩnh Chi là di tích thiêng liêng của nhân dân địa
phương và cũng là đất tổ của họ Mạc Việt Nam.
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi trên quê hương Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi
cũng mang đặc trưng chung của các lễ hội cổ truyền tại vùng đồng bằng Bắc
Bộ với phần nghi lễ tế và phần hội trò chơi, trò diễn dân gian phong phú. Lễ
hội đền phản ánh phong tục tập quán, nếp sống của cư dân nông nghiệp địa
phương. Lễ hội còn bảo lưu được các nghi lễ tế cổ truyền đặc sắc như tế vào
đám, rước tế yến (tế giao hiếu)… và những trò chơi đậm chất của vùng quê
sản xuất nông nghiệp lúa nước như cầu thùm, cờ người, tổ tôm điếm, leo cột
lấy cờ…
Sự kết hợp của phần nghi lễ tế trang trọng, thiêng liêng và phần hội rộn
rã đã tạo nên một không gian lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi vừa thành kính, trang
nghiêm vừa phấn khởi hồ hởi. Lễ hội là dịp để người dân địa phương và du
khách thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của mình, cũng đồng thời là dịp
để họ thỏa sức vui đùa, gắn kết sau những ngày lao động vất vả. Đến với lễ
hội, tính cố kết và biểu dương sức mạnh cộng đồng được biểu lộ rõ nét. Giá
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trị văn hóa, tâm linh của lễ hội cũng được cộng đồng cư dân bảo tồn truyền
đời từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Không gian tương tác cộng đồng trong Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi
được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh của đời sống từ sinh hoạt thường ngày,
quan hệ làng xóm, tính đồng tộc, đồng niên rồi cùng nghề là đồng nghiệp …
tất cả tạo nên mối liên kết chặt chẽ luôn sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau,
coi mọi người trong cộng đồng như anh, chị em trong nhà, làm cho mối quan
hệ trong làng xã trở nên gắn kết hơn. Tính đồng nhất ấy tạo nên tính tập thể
cao, mọi người trong tập thể gắn bó hơn, hòa đồng với cuộc sống chung.
Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi với tính phong phú, đặc sắc và giá trị lịch sử
văn hóa tiêu biểu đã trở thành nguồn tài nguyên du lịch nhân văn quan trọng
của tỉnh Hải Dương. Lễ hội tạo nền tảng cho sự cộng mệnh sâu sắc, bền chặt
không thể tách rời. Trước thiên tai, địch họa, cộng đồng làng xã lại chung vai
gánh vác. Thử thách lịch sử với những biến động lớn lao giai đoạn hậu Triều
Mạc đã tác động mạnh mẽ đến vùng đất này. Cộng đồng dòng họ Mạc tan tác,
phân tán, thay tên đổi họ. Những công trình kiến trúc tôn giáo, tâm linh, nhà
thờ tổ họ Mạc bị tàn phá. Thế nhưng, vượt trên tất cả, trải qua bể dâu, cộng
đồng nhân dân làng xã vẫn lưu giữ những truyền thống quý báu, bí mật bảo
tồn những hiện vật quan trọng của các Trạng nguyên lừng danh của quê
hương. Đền thờ Mạc Đĩnh Chi nhiều lần bị phá rồi được bảo tồn, xây dựng lại
đều nhờ sự chung tay góp sức của toàn bộ cộng đồng cư dân địa phương Nam
Tân trong chiều dài lịch sử đầy biến thiên. Để từ đó, con cháu dòng họ Mạc
sau nhiều năm, nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ phân tán, lưu lạc, thay tên đổi họ lại
tìm về nguồn cội. Những biến động lớn của lịch sử tác động lên vùng đất
Nam Tân càng minh chứng cho sợi dây cộng mệnh sâu sắc, bền chặt của cộng
đồng cư dân địa phương.
Tính tương tác trong không gian văn hóa cộng đồng là yếu tố quyết
định, là sợi dây liên kết thống nhất và bền vững trong chu trình phát triển, gắn
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kết quá khứ - hiện tại - tương lai. Bản chất của lễ hội đền Long Động là một
sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong môi trường như vậy, nó có điều kiện thể
hiện vai trò tập hợp và quy tụ, gắn kết và điều phối mọi tầng lớp người trong
một không gian vốn thuộc về cộng đồng.
Hiện nay, không gian tổ chức lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi đã được chính
quyền địa phương đứng ra chủ trì. Lễ hội đền Mạc Đĩnh Chi phát huy được
những giá trị cổ truyền, đem đến nguồn thu kinh tế cho nhân dân địa phương.
Tuy nhiên, quá trình tổ chức lễ hội vẫn còn phát sinh nhiều mặt hạn chế. Nổi
bật nhất chính là tình trạng “thương mại hóa”, “trần tục hóa” lễ hội, tệ cờ bạc,
bói toán mê tín dị đoan, ô nhiễm môi trường sinh thái, nguy cơ ngày càng xa
rời truyền thống…. Những hạn chế này của lễ hội đền Long Động cũng đang
là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của các lễ hội cổ truyền nói chung
hiện nay.
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