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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ giữa những năm 1990, có một sự thay đổi dễ nhận thấy là từ khi thực
hiện sự nghiệp Đổi mới, cùng với việc đảm bảo ổn định về chính trị, phát
triển nền kinh tế - xã hội thì các giá trị văn hóa được quan tâm phát triển.
Điều này được thực tế chứng minh, khi kinh tế phát triển, con người có nhu
cầu hưởng thụ cao hơn, nhất là nhu cầu hưởng thụ về các giá trị văn hóa nên
đầu tư cho văn hóa phát triển để phục vụ lại chính nhu cầu thiết yếu của họ;
đồng thời là ý thức về sự “hồi cố” các giá trị văn hóa dân gian truyền thống
nên các đình, chùa, đền, miếu và các lễ hội cổ truyền đã được phục hồi.
Cùng thời gian này các di tích lịch sử văn hóa và lễ hội ở Việt Trì và các
địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã được quan tâm đầu tư tu bổ tôn tạo và phục
dựng. Tiêu biểu trong đó có di tích Đền Hùng đã được Nhà nước đầu tư tôn
tạo chống xuống cấp trong những năm 1994 – 2000. Cũng từ đó một loạt các
kiến trúc như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng, Lăng mộ ở Đền
Hùng đã được Nhà nước và các tập thể công đức tiền của để tu bổ chống
xuống cấp. Từ đó, lễ hội Đền Hùng được khôi phục tổ chức theo nghi thức
Nhà nước, có cử đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa (năm 1995, đồng chí Trần
Hoàn) về dự và tổ chức lễ hội. Năm 2000, Nhà nước đã tổ chức lễ hội với tầm
cỡ quốc gia, người dân về dự lễ hội với tấm lòng hướng về cội nguồn Tổ tiên,
tri ân công đức “các vua Hùng đã có công dựng nước” và tự hào về truyền
thống dựng nước, giữ nước của cha ông ta xưa.
Dựa vào việc Nhà nước phục hồi lại giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng
Vương, hàng loạt các làng xã có di tích và lễ hội liên quan đến thời đại Hùng
Vương, đặc biệt là các xã vùng ven Đền Hùng đã lần lượt khôi phục lại các lễ
hội. Tiêu biểu như: Lễ hội xuống đồng (Hy Cương), Lễ hội làng He (làng
Trẹo, thị trấn Hùng Sơn), Lễ hội rước ông Khiu – bà Khiu (Thanh Đình), Lễ
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hội Ném chài Vân Luông (Vân Phú - Việt Trì),... ; tu bổ, tôn tạo và phục dựng
một số di tích: đình Thanh Đình, đình Tập Lục, Đình Cả (Tiên Kiên)…
Ở Việt Trì, chỉ tính riêng địa bàn phương Tiên Cát, từ năm 1995 đến năm
2000 đã tiến hành tôn tạo, phục dựng lại 02 di tích tín ngưỡng, 01 nhà thờ họ
Giáo và đang tiếp tục tôn tạo phục dựng 01 ngôi chùa. Chỉ trong phạm vi địa
bàn một phường mà có đến 04 di tích tôn giáo, tín ngưỡng được tôn tạo, phục
hồi lại trong thời gian từ sau đổi mới (1995) đến nay. Từ việc tìm hiểu nghiên
cứu của chúng tôi về vấn đề phục hồi này tại địa phương, đặt ra một số vấn đề
nghiên cứu: Phục hồi kinh tế tác động như thế nào đến tôn giáo? Sự thay đổi
về chính trị hay sự cởi mở trong chính sách của Đảng, Nhà nước tác động như
thế nào đến thực hành tôn giáo? Nhu cầu của người dân về tôn giáo trong bối
cảnh hiện đại? Từ những vấn đề đặt ra đó, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu
về “Quá trình phục dựng di tích và lễ hội đền Tiên (phƣờng Tiên Cát,
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)” như một nghiên cứu trường hợp để trả
lời cho các vấn đề nghiên cứu nêu trên.
2. Tình hình nghiên cứu để tài
Di tích và lễ hội với vai trò là thành tố của văn hóa, đã được các nhà
nghiên cứu chú ý đến từ nửa đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên các nhiên cứu lúc này
mới chỉ dừng lại ở các thuật ngữ “hội hè”, “hội” như: “Hội Phù Đổng (Một
trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam)” của Nguyễn Văn Huyên
hay Đào Duy Anh trong Việt Nam văn hóa sử cương có nhắc đến lễ hội “Hiện
nay ít nhiều địa phương vẫn còn những lễ, những hội..”. Tác giả Toan Ánh
qua cuốn Nếp cũ - Hội hè đình đám cũng vẫn dùng thuật ngữ “hội hè”, theo
ông “Trong hội thường có nhiều trò vui gọi là bách hí”, tuy nhiên, hội hè
không chỉ có mục đích mua vui mà là để dân làng bày tỏ lòng thành kính với
Thành hoàng làng…
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Những năm Đổi mới (từ những năm 90 của thế kỷ 20) về sau này, cùng
với sự khôi phục các di tích tín ngưỡng, các lễ hội dân gian thì các nghiên cứu
về lễ hội được phổ biến hơn và đã trở thành nền tảng cho quá trình nghiên cứu
của các nhà nghiên cứu sau này. Trên phương diện lý thuyết, nghiên cứu về lễ
hội không còn mang tính “đóng băng” truyền thống mà được phân tích trong
sự biến đổi và mối quan hệ với các nhân tố lịch sử, kinh tế, chính trị. Cuốn Lễ
hội cổ truyền (1992) của Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian (Lê Trung Vũ
chủ biên, Phan Đăng Nhật, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Kính... ). Theo các
tác giả thì về mặt lịch đại, lễ hội “là một pho lịch sử khổng lồ, ở đó tích tụ vô
số những lớp phong tục, tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật và các sự kiện xã hội
– lịch sử quan trọng của đất nước. Hơn thế nữa, lễ hội còn là một bảo tàng
sống về các mặt sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Việt” (Phan Đăng
Nhật,1992:13). “Một vài công trình công bố trong những năm gần đây cũng
giúp chúng ta, những người nghiên cứu lễ hội, tin rằng các thần thoại, các
thần linh, các cách thờ thần được ghi khắc trên bốn trống đồng là một sự tiếp
nối nhau, liên tục ghi nhận nguồn gốc và quá trình văn hóa của người Việt cổ
đại, kéo dài qua trung đại. Và chắc chắn không hề suy suyển cho đến tận ngày
nay…” (Đặng Văn Lung. 2005). Có nghiên cứu so sánh lễ hội của các xã hội
kém phát triển là “hóa thạch sống” của các xã hội tiến hóa hơn, là nơi lưu giữ
các yếu tố “nguyên thủy” của lễ hội: “Có nhiều lễ hội, nhất là ở các vùng dân
tộc ít người, gợi ra cảm xúc về những kỷ niệm về thời gian sơ khai của người
nguyên thủy, những hồi quang của các thời đại xa xôi, thời kỳ “đau đẻ của vũ
trụ” (Vũ Ngọc Khánh. 2012). Đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu lễ hội để thấy được
sự tác động của nền kinh tế thị trường vào lễ hội, tín ngưỡng ngày nay cuốn
Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng (Lê Hồng Lý. 2008),
Cuốn Lễ hội dân gian (giáo trình sau Đại học) do các tác giả Lê Trung Vũ, Lê
Hồng Lý, Nguyễn Phương Châm biên soạn, các tác giả đã nêu lên quá trình
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vận động của lễ hội dân gian nước ta qua các thời kỳ, cách tiếp cận và phương
pháp nghiên cứu lễ hội, trong đó có nhấn mạnh “Người nghiên cứu cần thiết
chú ý đọc các tài liệu xung quanh vấn đề nghiên cứu và các khái niệm liên
quan đến chủ đề nghiên cứu” (2014:240).
Ngoài ra, các tác giả như Phan Ngọc đã đề cập trong tác phẩm của mình
các vấn đề như “bản sắc” và “bề dày” của văn hóa cũng như giá trị văn hóa
truyền thống trong đời sống ở một số lĩnh vực như quản lý xã hội, tôn giáo tín
ngưỡng… Các nghiên cứu của các tác giả đã đóng góp quan trọng vào việc
nhận diện lễ hội mà trong đó nó được coi như là thành tố của văn hóa.
Bước sang thế kỷ 21, lễ hội đã qua thời kỳ “bùng phát”, đi vào ổn định,
trở thành một bộ phận không thể thiếu của người dân, “là thành tố không thể
thiếu trong bức tranh văn hóa” [2014, tr 44]. Vì vậy các nghiên cứu về lễ hội
tiếp tục được thực hiện, không chỉ các nhà nghiên cứu trong nước mà cả nước
ngoài đều nghiên cứu. Kleinen, John trong cuốn Làng Việt – đối diện tương
lai hồi sinh quá khứ đã nêu: “Sự nổi lên gần đây của những vấn đề liên quan
đến tôn giáo và đời sống nghi lễ của người dân không đơn giản chỉ là sự thức
tỉnh và phục hồi mạnh mẽ của niềm tin và các tín ngưỡng trước năm 1945.
Một sự cơ cấu sâu sắc đã được thực hiện nhờ cả sự ảnh hưởng của chủ nghĩa
Marx” hay “Việt Nam trải qua một quá trình đổi mới toàn diện với nền kinh
tế thị trường và sự độc lập hơn của địa phương…Mặc dù không chủ tâm song
nó đã tạo cơ hội cho việc phục hồi lại các tập tục văn hóa và tôn giáo địa
phương” (2007, tr 239).
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay có 307 di tích và gần 400 lễ hội.
Trong đó có những lễ hội mang tầm cỡ quốc gia như Lễ hội Đền Hùng, các
nghiên cứu chuyên đề hay nghiên cứu chuyên sâu đã được thực hiện. Các di
tích trên địa bàn đều được nghiên cứu, sưu tầm và giới thiệu trên các sách,
báo, tạp chí… Các nghiên cứu về di tích đền Tiên cơ bản đi vào mô tả được
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diện mạo, hình thức, truyền thuyết về nhân vật phụng thờ của di tích và lễ hội
như: “Đền Tiên thờ Thủy tổ Quốc Mẫu” - Di tích lịch sử văn hóa thời đại
Hùng Vương trên đất Việt Trì (2006); Cuốn: Đền thờ Thủy tổ Quốc Mẫu
(2014) của Lương Nghị, Hoàng Đạo Lý; Cuốn Lý lịch di tích đền Tiên của
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Công Luận, các tác giả đã sưu tầm biên soạn về kiến
trúc, nhân vật thờ phụng. Ngoài ra, các sách: Thống kê lễ hội Việt Nam (2008)
đã thống kê các di tích có liên quan thờ cúng Hùng Vương và nhân thần gồm
1470 di tích, trong đó đền Tiên thuộc thành phố Việt Trì; Cuốn Địa chí Vĩnh
Phú văn hóa dân gian vùng đất Tổ (1986) do Ngô Quang Nam, Xuân Thêm
biên soạn giới thiệu về phong tục tập quán, tín ngưỡng, lịch sử, văn hóa, con
người vùng đất Tổ. Các bài viết về lễ hội đền Tiên trên các trang báo điện tử
Phú Thọ, báo Quân đội nhân dân online…
Các sách nêu trên đã đề cập đến di tích và lễ hội đền Tiên, song chỉ dừng
lại ở ở cấp độ giới thiệu hoặc có tính chất giới thiệu chung chung. Vì vậy
trong luận văn này, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc, tiếp thu các nghiên cứu về
mối quan hệ giữa các mặt kinh tế, chính trị, người dân với tôn giáo trong bối
cảnh đương đại.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống lại các nguồn tài liệu; kết hợp với khảo sát, nghiên cứu thực
tiễn để tìm hiểu quá trình phục dựng di tích, lễ hội đền Tiên để tìm hiểu mối
quan hệ giữa các mặt kinh tế, chính trị, người dân với tôn giáo trong bối cảnh
đương đại.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu quá trình phục dựng di tích và lễ hội tại đền Tiên phường Tiên
Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để trả lời các vấn đề: Phục hồi kinh tế
tác động như thế nào đến tôn giáo? Sự thay đổi về chính trị hay sự cởi mở
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trong chính sách của Đảng, Nhà nước tác động như thế nào đến thực hành tôn
giáo? Nhu cầu của người dân về tôn giáo trong bối cảnh hiện đại?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu về quá trình phục dựng di tích và lễ hội
đền Tiên, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Không gian: phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - nơi di
tích và lễ hội tồn tại.
Thời gian: Từ khi được phục dựng cho đến nay.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Đề tài luận văn thực hiện trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác –
Lê nin, trong đó chủ yếu sử dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa
duy vật lịch sử để làm phương pháp cho việc nghiên cứu.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn vận dụng cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành: Văn hóa dân
gian, lịch sử, tôn giáo học... để thực hiện mục tiêu đặt ra của đề tài.
Khi nghiên cứu về lịch sử và quá trình phục dựng di tích, tác giả đã vận
dụng phương pháp phỏng vấn hồi cố, quan sát tham dự qua hình thức gặp gỡ
trò chuyện các thành viên trong Ban quản lý đền, khách đi lễ và tham dự
nhiều hoạt động tại di tích. Tác giả đã đến nhà của các nhân chứng còn sống là những người biết đến sự hiện diện của ngôi đền thờ Mẫu và chứng kiến tất
cả biến động lịch sử của dân tộc và của địa phương từ thời kỳ kháng chiến
chống thực dân pháp, đế quốc Mỹ đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo
vệ đất nước, để gặp gỡ nói chuyện nhằm thu thập được tối đa những lượng
thông tin còn lại từ quá trình xin phục dựng lại ngôi đền, quá trình xây dựng
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và thực hiện tín ngưỡng hiện nay. Tại đền thờ Thủy tổ Quốc Mẫu, tác giả
cũng đã tham dự vào các hoạt động tín ngưỡng, tham dự các hoạt động tiếp
nhận công đức của các tập thể, các nhân giành cho đền. Đồng thời tiến hành
phỏng vấn, thu thập các tài liệu lịch sử của một số nhà ngiên cứu địa phương,
một số người đang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phường và thành
phố Việt Trì nhằm thu thập lượng thông tin mang tính khoa học cho đề tài
luận văn này.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
Trên cơ sở kế thừa những thành quả của người đi trước, kết hợp với việc
nghiên cứu tìm hiểu, khảo sát trực tiếp tại di tích đề tài có những đóng góp sau:
- Tìm hiểu, nghiên cứu khá toàn diện về quá trình phục dựng di tích và lễ
hội đền Tiên và những tác động của bối cảnh xã hội đã tác động đến việc
phục dựng di tích và lễ hội.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là tư liệu để tuyên truyền cho nhân
dân hiểu rõ hơn về giá trị của ngôi đền và quá trình phục dựng di tích lễ hội.
Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân với việc tôn tạo, phục
dựng để di tích ngày càng được phát huy giá trị trong đời sống, góp phần xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân và giáo dục truyền thống “uống nước nhớ
nguồn” cho thế hệ tiếp nối.
7. Cơ cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ
lục, luận văn gồm 3 chương:
Chƣơng 1: Tổng quan về vùng đất Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Chƣơng 2: Quá trình phục dựng di tích và lễ hội đền Tiên
Chƣơng 3: Luận bàn về việc phục dựng di tích và lễ hội
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Chƣơng 1
TỔNG QUAN VỀ VÙNG ĐẤT TIÊN CÁT - VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ
Thành phố Việt Trì được thành lập từ năm 1962 và được biết đến bởi
đây là thành phố công nghiệp đầu tiên được xây dựng với các ngành giấy, dệt,
sứ, hóa chất… nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau
khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Việt Trì còn được gọi với cái tên thành
phố ngã ba sông bởi nằm gần hợp lưu của ba con sông Thao – Lô – Đà. Sông
Lô phát nguyên từ Vân Nam (Trung Quốc), qua Tuyên Quang vào Phú Thọ
qua đất Chí Đám – Đoan Hùng; sông Đà phát nguyên tại tỉnh Tứ Xuyên
(Trung Quốc) chảy qua Vân Nam, vào Việt Nam qua các tỉnh Lai Châu, Hòa
Bình vào Phú Thọ ở đất Thanh Sơn rồi hòa vào sông Thao ở Hồng Đà (Tam
Nông); Sông Thao phát nguyên từ Vân Nam (Trung Quốc) vào Phú Thọ từ Hạ
Hòa đến ngã ba Hạc. Ba con sông hợp lưu ở nga ba Hạc với tên gọi là sông
Hồng rồi mới đổ về xuôi [29. tr 29]. Chính vì vậy, từ xa xưa Việt Trì đã được
coi là vùng đất có vị trí quan trọng trong giao thông đường thủy giữa miền
núi, đồng bằng và miền xuôi.
Sau hơn 50 mươi năm xây dựng và phát triển đến nay thành phố Việt
Trì trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ. Năm 2012,
Việt Trì đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thành phố đô thị loại I
trực thuộc tỉnh Phú Thọ.
Việt Trì nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ, là cửa ngõ của vùng
Tây Bắc Tổ quốc, nằm ở vị trí chuyển tiếp từ địa hình đồi núi sang địa hình
đồng bằng Việt Trì có diện tích tự nhiên 11.175,11hecta, số dân là 277.539
người (tính đến 31/12/2010), phía Đông giáp với huyện Vĩnh Tường (Vĩnh
Phúc), phía Đông giáp với huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội),
phía Tây giáp với huyện Lâm Thao, phía Nam giáp với huyện Phù Ninh (Phú
Thọ). Từ trung tâm của thành phố nhìn về phía Tây nam là núi Ba Vì, phía
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Đông Bắc là dãy Tam Đảo, phía Tây - Tây Bắc là núi Nghĩa Lĩnh nơi có đền
thờ các vua Hùng, hàng năm có hàng triệu lượt người hành hương về viếng
Tổ thể hiện lòng hiếu kính biết ơn Tổ tiên.
Theo tài liệu khảo cổ học, cách ngày nay khoảng 2 vạn năm, ở vùng đất
này đã có dấu tích sinh tụ của người Việt cổ. Khoảng 4000 - 2000 năm cách
ngày nay, các vua Hùng đã chọn đất này đóng đô lập nên Nhà nước đầu tiên
của dân tộc Việt Nam. Những hiện vật khảo cổ học khai quật tại di chỉ Làng
Cả (Việt Trì) còn là những chứng cứ quan trọng về sự giao thoa văn hóa, sự
phân chia thứ bậc sang hèn (qua các hiện vật là đồ tùy táng chôn theo trong
mộ) trong xã hội lúc bấy giờ.
Thành phố Việt Trì với bề dày lịch sử văn hóa, sau bao lần thay đổi tên
gọi địa danh, quản lý hành chính đến nay quản lý 23 đơn vị hành chính
gồm:13 phường nội thị và 10 xã ngoại thị, trụ sở chính của thành phố đóng
trên địa bàn phường Tiên Cát.

1.Vị trí địa lý và quá trình tách lập địa danh hành chính phƣờng Tiên Cát.
Tiên Cát là một phường nằm ở trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh phú
Thọ. Tọa độ địa lý 21018’33’’B 105024’12’’Đ, Phía Đông giáp với phường Thọ
Sơn và xã Trưng Vương; phía Tây giáp với xã Minh Nông; phía Nam giáp với
sông Hồng có chiều dài 2km; phía Bắc giáp với phường Gia Cẩm, Tân Dân
[5. tr7]. Trên địa bàn phường hiện nay có 3 trục đường giao thông chính chạy
qua là quốc lộ số 2, Đai lộ Hùng Vương và đường sắt Hà nội -Lào Cai. Với hệ
thống đường giao thông hết sức thuận lợi, lại là địa bàn trung tâm của thành
phố nên phường Tiên Cát sớm trở thành điểm hội tụ của cư dân nhiều nơi về
sinh sống từ xưa đến nay.
Ngược dòng lịch sử, Tiên Cát cùng với các xã phường khác của thành
phố Việt trì là vùng đất cổ, một trong những cái nôi của dân tộc Việt Nam.
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Thuở các vua Hùng dựng nước, Tiên Cát nằm trong kinh đô của nhà nước
Văn Lang. Theo các tài liệu hiện vật khai quật tại di chỉ khảo cổ học Làng
Cả, phường Thọ Sơn, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được hàng trăm hiện
vật như rìu, giáo, thạp, trống, hộ tâm phiến, ... bằng đồng và các hiện vật gốm
như khuyên tai, hạt chuỗi, bình gốm có niên đại tư 2500 - 2000 năm cách
ngày nay. Được xác định hiện vật tùy táng chôn theo trong mộ; di chỉ này
trước đây thuộc địa bàn phường Tiên Cát, được xác định là di chỉ cư trú và
mộ táng, lại nằm sát bờ sông Hồng, thuận lợi cho việc thông thương, đi lại
nên có thể khẳng định đây chính là khu dân cư trước khi là khu mộ táng. Vì
vậy, Tiên Cát trong buổi đầu lịch sử đã là nơi hội tụ, tiếp xúc giao lưu văn hóa
với nhiều vùng trong và ngoài tỉnh.
Trải qua các thời kỳ lịch sử, địa danh, địa giơí của phường có nhiều tên
gọi khác nhau. Theo tài liệu còn lưu lại thì vùng Tiên Cát xưa là nơi vua Hùng
lập lầu kén rể, khu vực đền Tiên vốn là một cung điện của nhà vua (Tiên Cát
cung) thuộc Bộ Văn Lang. Đến thời vua Hùng thứ 17, sau khi dạy dân cấy lúa
nước ở Đồng Lú đã dẫn quần thần về cung để dự tiệc.
Thời An Dương Vương, Bộ Văn Lang thu hẹp lại một phần ở phía Bắc
và đông bắc, còn lại khoảng đất thuộc Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội ngày nay,
Tiên Cát nằm trong huyện Mê Linh.
Từ thế kỷ III đến thế kỷ X, Tiên Cát nằm trong địa bàn huyện Gia
Ninh, quận Phong Châu. Đến thời phong kiến độc lập tự chủ, đơn vị hành
chính là các đạo, dưới là các phủ, châu, huyện, hương, xã. Năm 1226, nhà
Trần cho phép các thân vương lập điền trang, khi ấy hương Tiên Cát đổi
thành trang Tiên Cát, huyện Sơn Vi, phủ Tam Giang, trấn Sơn Tây. Thời nhà
Nguyễn, năm 1831 vua Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính, đổi các
trấn thành tỉnh, dưới tỉnh chia làm các huyện, tổng, xã, Tiên Cát lúc đó là một
làng thuộc Tổng Minh Nông, huyện Phù Ninh, phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây.
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Cuối thế kỷ XIX, Thực dân Pháp thi hành chính sách chia để trị, lập ra
các tỉnh mới với địa bàn nhỏ hơn trước để dễ dàng và chủ động trong việc cai
trị. Do đó, tỉnh Hưng Hóa được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Sơn Tây
cũ, Tiên Cát thuộc huyện Hạc Trì, tỉnh Hưng Hóa. Đến năm 1903, toàn quyền
Đông Dương ra Nghị định chuyển tỉnh lỵ Hưng Hóa lên làng Phú Thọ, tỉnh
Hưng Hóa đổi tên thành tỉnh Phú Thọ, thành lập thị xã Việt Trì, Tiên Cát là
một trong 8 làng thuộc Tổng Minh Nông, huyện Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ.
Sau CMT8, có thay đổi về mặt hành chính, sát nhập ba làng Thanh Miếu,
Tiên Cát và Thọ Sơn thành một xã, lấy tên là xã Chính Nghĩa. Tiên Cát lúc này
với tên gọi là thôn Tiên Cát, xã Chính Nghĩa, huyện Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ.
Năm 1958, Nhà nước ra quyết định xây dựng khu công nghiệp Việt Trì.
Năm 1960, sát nhập xã Chính Nghĩa vào thị xã Việt Trì. Năm 1962, “Chính
phủ ra Quyết định số 65 – CP thành lập thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú
Thọ, giải thể huyện Hạc Trì”, Tiên Cát thuộc xã Chính Nghĩa, thành phố Việt
Trì [5. tr11]. Năm 1964, xã Chính Nghĩa đổi tên thành xã Tiên Cát gồm hai
thôn Tiên Cát và Thọ Sơn.
Năm 1968, Hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh
Phú, Tiên Cát trở thành trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của thành phố và
tỉnh. Đến năm 1976, hợp nhất các xã Tiên Cát, Quất Thượng, Lâu Thượng và
Sông Lô thành xã Trưng Vương.
Năm 1984, do phân định ranh giới và cơ cấu quản lý hành chính nên
phường Tiên Cát được thành lập trên cơ sở xã Tiên Cát cũ, phạm vi chủ yếu
thuộc địa bàn thôn Tiên Cát và thôn Thọ Sơn trong đó bao gồm cả các cơ
quan của tỉnh, thành phố, xí nghiệp Trung ương ở địa phương, Đảng bộ
phường Tiên Cát thuộc thành ủy Việt Trì.
Năm 1997, tách Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, thì
Tiên Cát vẫn nằm ở trung tâm của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng
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thời gian này người dân Tiên Cát đã và đang đề nghị cấp đất xây dựng lại đền
Tiên.
2. Đất và ngƣời Tiên Cát
Tiên Cát là vùng đất có nhiều thuận lợi được thiên nhiên ban tặng “nhất
cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” [5. tr15], cùng với tinh thần lao động cần
cù, trí thông minh, sáng tạo, ham học hỏi nên từ xưa đến nay người dân Tiên
Cát luôn có những điều kiện thuận lợi để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh
phúc. Các nghiên cứu cho thấy rằng, dọc theo các trục đường thương mại, cơ
sở tôn giáo rất phát triển. Thực tế ở Tiên Cát hiện nay có 2 km sông Thao
chạy qua; về đường bộ có đường Quốc lộ 2 và Đại lộ Hùng Vương; về đường
sắt có đường sắt Hà Nội – Lào Cai chạy qua nên có những thuận lợi nhất định
về giao thông. Từ thời Pháp đã hình thành ở đây chợ để buôn bán các loại
hàng hóa, nông sản trong và ngoài vùng. Từ các chợ liên làng, khi thương
nghiệp phát triển mạnh, cùng với hệ thống giao thông thuận lợi đã tạo điều
kiện để kinh tế phát triển. Cùng với đó, từ trước cách mạng tháng 8, nơi đây
người dân đã luôn duy trì các hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu và thờ Phật dọc
theo tuyến đường Quốc lộ II. Ở nhiều nơi, khi có sự hình thành các trục
đường thương mại thì tôn giáo sẽ du nhập và có thể được duy trì cùng với tín
ngưỡng bản địa. Song ở đây, ngoài đạo Thiên chúa du nhập vào từ trước, cư
dân đạo sống tập trung tại một xóm (xóm Trại, nay là Đoàn Kết), còn người
dân sở tại vẫn duy trì cuộc sống cùng với tín ngưỡng của làng mình.
Theo lời kể của các cụ cao niên, sau kháng chiến chống Pháp, nhằm tái
thiết đất nước nên Nhà nước đã cho xây dựng một khu công nghiệp trên đất
Việt Trì. Trước đó, toàn bộ dải đất ven sông Thao, từ Thanh Miếu hiện nay
đến khu vực Tiên Cát và diện tích ven sông các vùng lân cận đều là đất trồng
màu của nhân dân. Người dân chủ yếu trồng lúa một vụ, còn lại trồng màu
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như ngô, đỗ, sắn… Ông Nên nói rằng, lúc chưa có đê vùng ven sông rất rộng,
quy luật tự nhiên của các dòng sông là bên này lở thì bên kia bồi, đất bãi của
nhân dân trước đây kéo rộng giáp với vùng đất Sơn Tây hiện nay, quá trình
dịch chuyển dòng chảy làm cho bãi sông ngày càng gần bờ hơn, khiến cho
diện tích trồng màu của nhân dân ở đây gần như hết. Nếu như trước kia
người dân đi làm bãi mang theo cả cơm nắm để ăn rồi làm luôn không nghỉ
trưa do xa nhà thì nay đã khác hẳn, nước sông chỉ cách bờ đê khoảng vài
chục mét, thậm chí có chỗ chỉ vài mét. Chính vì vây, dân Tiên Cát không còn
làm màu, cấy lúa ở vùng đất ven đê này nữa. Vùng đất Tiên Cát trước đây có
cụm di tích đình, đền, chùa, lăng Mẫu để nhân dân thờ phụng các vị thần và
thực hành tín ngưỡng của dân làng.
Ông Nguyễn Lê Nên còn nhấn mạnh: Khu vực này trước kia rất rậm rạp,
chủ yếu là rừng, người dân Tiên Cát xưa chủ yếu sống bằng nông nghiệp
giống như các làng xã khác trong vùng, đời sống khổ cực, khó khăn, trong
làng chỉ có vài chục nóc nhà được làm bằng gạch (chủ yếu là nhà của địa
chủ, phú nông) còn lại là nhà lá, dân cư thưa thớt chứ chưa đông như bây
giờ. Sau khi Việt Trì trở thành cụm công nghiệp lớn ở miền Bắc, hàng loạt
các nhà máy, xí nghiệp như: nhà máy giấy, nhà máy hóa chất, nhà máy điện,
nhà máy đường rượu bia, nhà máy xay, nhà máy bê tông … được xây dựng và
đi vào hoạt động, dân cư dần đông dần thêm, phố Đoàn Kết trước đây có
nhiều người dân theo đạo ở đó. Sau này nhiều người đến mua đất ở lại đây
nên dân địa phương còn gọi xóm đó là xóm Trại, ngoài ra còn có các xóm
khác với nhiều tên gọi theo địa hình, địa vực, dân cư như: xóm Thị, xóm đình,
xóm Rừng, xóm ngược, xóm Gò, xóm Xuôi; đặc biệt lúc đó chính quyền bắt
lính nên cả làng chỉ lấy chung một họ - họ Nguyễn, khác tên đệm. Sau này
mới thay đổi tên địa danh bằng các tên như: Thi Đua, Anh Dũng, Đoàn Kết,
Tiền Phong…. và các họ cũng phong phú hơn trước.
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Các cụ Nguyễn Văn Tuy, Nguyễn Lê Nên, Nguyễn Thị Kham,… đều
khẳng định: Những năm 1948 – 1949 của thế kỷ trước, mảnh đất Tiên Cát là
tâm điểm càn quét, nã đạn của thực dân Pháp. Lúc đó ngôi đền Tiên vẫn còn.
Đây là nơi nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát Du kích sông Thao và dạy cho
mọi người hát bài hát đó. Đến năm 1950, quân Pháp bắn phá, mái của đền bị
sập hết chỉ còn lại phần nền và tường đổ nát. Phía trước đền có cây đa rất to,
dân quân du kích đã đắp một ụ cao ở đây để quan sát và chắn Pháp bắn phá
từ phía dưới Hạc Trì và bên bờ Triều Dương (Sơn Tây) bắn sang. “Cũng tại
đình Tiên, nhân dịp đồng chí Trần Huy Liệu – Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền
đến thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân” [5. tr55], đồng chí đã được
dân quân du kích tặng cho một khẩu súng chế từ ống tuýp sắt và nòng súng
hỏng thu được của bọn Nhật làm kỷ niệm. Trong bối cảnh lịch sử như vậy,
các đình, đền, chùa lúc này hầu như không chỉ là nơi để hoạt động tín ngưỡng
mà trở thành nơi hoạt động của quân dân du kích.
3. Lịch sử văn hóa tín ngƣỡng
Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho đời sống
văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt và phát triển khá phong
phú. Tín ngưỡng dân gian, thờ cúng gia tiên và những phong tục tốt đẹp được
nhân dân gìn giữ và phát huy sâu sắc tạo niềm tin tinh thần cho nhân dân, từ
đó tác động trở lại thúc đẩy kinh tế phát triển. Là vùng đất gắn chủ yếu với
nông nghiệp trồng lúa, con người gắn bó chặt chẽ với đồng ruộng, làng xóm
tạo nên tâm lý, thói quen, nếp nghĩ nhân ái, thuần hậu, "thương người như thể
thương thân"; các phong tục tín ngưỡng cũng gắn với tục thờ thần - những
người có công với nước với dân. Tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến nhân dân
Tiên Cát như đạo Phật, đạo Thiên Chúa ... còn tín ngưỡng dân gian chủ yếu là
tục thờ cúng gia tiên.
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Theo lời kể của các cụ, trước kia Tiên Cát có 12 công trình kiến trúc văn
hóa (2 đình, 2 đền, 4 chùa và 4 miếu thờ), do chiến tranh, thiên tai tàn phá,
một số còn, một số bị phá hỏng, một số bị phá hoàn toàn. Từ cuối những năm
80, đến thập niên 90 của thế kỷ XX, cùng cả nước thực hiện sự nghiệp đổi
mới trong đó Tiên cát đã từng bước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn
hóa nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thực hiện chính sách văn hóa mới nhằm
gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nên những năm gần
đây nhân dân đã xây dựng, phục hồi lại một số công trình: đền Chi Cát
(1995), đền Tiên (1999), nhà thờ họ giáo Đoàn Kết (1998).
Do đặc thù phường có số dân cư đông, tập trung nhiều cơ quan, trường
học đóng trên địa bàn do vậy các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và trình độ
dân trí không đồng đều tạo ra những nhận thức, quan điểm khác nhau về hoạt
động trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng.
Hiện nay trên địa bàn phường có hai tôn giáo có đông tín đồ hoạt động
đó là đạo Phật và đạo Thiên Chúa. Đạo Phật có số lương khá đông phật tử
tham gia, có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của nhân dân. Về cơ
cấu tổ chức của đạo Phật có 01 ban đại diện phật giáo gồm có 09 người do
Đại đức Thích Đạo Ngộ làm trưởng ban với 16 chi hội phật giáo, hơn 1350
phật tử tham gia thường xuyên. Hoạt động của hội thường ở 02 ngôi chùa và
02 ngôi đền: Chùa Phúc Long, chùa Cát Tường, đền Chi Cát và đền Tiên. Trong
năm hoạt động của hội có các ngày lễ lễ chính (tính theo âm lịch) như sau:
- Lễ Thượng nguyên: ngày 15/01 (âm lịch)
- Lễ tắm Phật: 15/4 (âm lịch)
- Lễ Trung nguyên: 21/5 và 15/7 (âm lịch)
- Lễ Hạ nguyên: ngày 15/10 (âm lịch)
- Lễ Vu Lan (âm lịch)
- Lễ giỗ thủy Tổ Quốc Mẫu: ngày 10/10 (âm lịch).
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Đạo Thiên chúa giáo được xem là một đạo lớn đang hoạt động theo
đúng quy định tại địa bàn phường. Số hộ dân theo đạo Thiên chúa là 165 hộ
với 630 giáo dân. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của đạo Thiên chúa gồm có
trưởng giáo xứ và ban hành giáo họ với 7 thành viên. Các hoạt động lễ ngày,
lễ tuần, lễ tháng được tổ chức trang nghiêm tôn kính theo quy đinh tại nhà thờ
họ giáo tại phố Đoàn Kết. Gia đình các giáo dân ở Tiên Cát đều có bát hương
thờ gia tiên, song các thủ tục không theo như Phật giáo hay lương mà thường
đơn giản hơn rất nhiều. Đây cũng chính là hiện tượng Đạo thiên chúa nhưng
có biến đổi để phù hợp. Trước đây, giáo dân không tham gia vào các hoạt
động của lễ hội trong làng, tuy nhiên hiện nay đã bắt đầu tham dự vào một số
hoạt động lễ hội diễn ra tại đền Tiên, cho thấy các giáo dân đã có những biến
đổi nhằm đáp ứng và sống “tốt đời. đẹp đạo” hơn.
Ngoài ra còn một số đạo nhỏ lẻ hoạt động không thường xuyên du nhập
vào địa phương từ các địa phương lân cận như đạo Tin Lành (01 gia đình).
Các hoạt động của phật tử theo đạo Phật hay đạo Thiên chúa luôn hướng
tới những điều tốt đẹp, hộ quốc, an dân sống tốt đời đẹp đạo nhằm gìn giữ,
phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã tạo dựng
cho thế hệ sau..
Các hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại các nơi thờ tự như các đền, chùa
đều được tổ chức trang nghiêm thành kính, theo đúng quy định đảm bảo theo
đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc và của địa phương. Các di tích và lễ hội
được tôn tạo và phục dựng theo truyền thống đảm bảo tính khoa học và tính
lịch sử của di tích.
4. Đặc điểm dân cƣ và nghề nghiệp
Tiên Cát là một trong những phường có mật độ dân cư đông của thành
phố Việt Trì. Với diện tích tự nhiên 354,7 hecta, chỉ tính từ khi Phường được
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thành lập với số dân 10.500 người (1984) đến nay số dân gần 16.800 người,
với 3.957 hộ ở trong 16 khu dân cư với 77 tổ dân phố; Dân cư với nhiều
ngành nghề như: nông dân, công nhân, lao động, trí thức, buôn bán…Nơi đây
còn có các trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh và trụ sở của các đơn
vị, đoàn thể thuộc thành phố và tỉnh nên tình hình dân cư và nghề nghiệp đa
dạng, nhiều thành phần
So với trước CMT8, người dân chủ yếu làm ruộng. “Ruộng đất ít
nhưng phần lớn lại nằm trong tay của địa chủ, phú nông” [5. tr17] nên người
nông dân không có ruộng để cấy, phải đi làm thuê, nhận ruộng phát canh nộp
tô cho địa chủ, thu nhập không được bao nhiêu. Bên cạnh đó là thuế đinh,
thuế điền nên cộc sống người nông dân rất khổ cực, nhiều người phải bỏ làng
đi tha phương cầu thực. Năm 1946, “toàn xã chỉ có 658 hộ với 3.172 nhân
khẩu” [5. tr51], thì chỉ có vài chục gia đình có nhà gạch, còn lại là nhà lá.
Trong lúc này chính quyền phong kiến đều duy trì các hoạt động tín ngưỡng
tại đền, đình, miếu của làng. Việc tế được duy trì, chủ tế phải là người có
danh vọng khoa mục chức sắc.
Sau CMT8, chính quyền về tay nhân dân, mọi người phấn khởi bắt tay
vào xây dựng cuộc sống, nhanh chóng giải quyết nạn đói do hậu quả của
chính sách bóc lột của Nhật – Pháp. Tuy nhiên do hậu quả của chính sách ngu
dân nên hơn 90% dân số mù chữ, hủ tục nặng nề, lạc hậu, đời sống văn hóa
thấp kém. Cuối năm 1946 đầu 1947, thực hiện lời kêu gọi “toàn quốc kháng
chiến” và “tiêu thổ để kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghi quyết
của Tỉnh ủy, người dân Tiên Cát vừa tham gia lao động sản xuất, vừa đánh
giặc. Trong khi tiến hành tiêu thổ kháng chiến, đã đưa trẻ con, người già đi sơ
tán nơi an toàn, các cán bọ, đảng viên, dân quân du kích ở lại chiến đấu, vừa
tranh thủ sản xuất, trồng màu,chăn nuôi để vừa đảm bảo lương thực cho cuộc
sống vừa đóng góp cho kháng chiến. Tỉnh ủy lúc đó còn huy động nhân dân
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“phá dỡ những nhà cao tầng của Pháp” [5. tr52] như trại lính, sở cẩm, nhà
ga…lấy được hàng tram thanh rầm bằng sắt để làm cọc phục vụ cho việc đắp
ụ tạo chướng ngại vật trên khắp dọc đường nhằm ngăn cản đường tiến xe cơ
giới của giặc. Đồng thời “xây dựng một làng chiến đấu tại xóm Thị với cấu
trúc trong hào, ngoài rào” [5.tr53] bằng gai tre ken đặc với các hầm bí mật, hố
tác chiến kiên cố, công phu nhằm ngăn địch nhảy dù xuống. Việt Trì là nơi
Pháp chọn để tập kết lực lượng, phương tiện trước khi tiến công lên Việt Bắc,
bốt Việt Trì còn là nơi bảo vệ đường rút cho các đơn vị từ Tuyên Quang,
Đoan Hùng xuôi của địch nên Tiên Cát lúc đó là tâm điểm nã đạn của thực
dân Pháp, các đền chùa, đình miếu trở thành nơi hội họp của dân quân du
kích, yếu tố tâm linh giai đoạn này hầu như bị lu mờ. Người dân lúc đó tuy
không có điều kiện thực hành tín ngưỡng song cũng không phá di tích. Như
vậy tín ngưỡng vẫn luôn tồn tại trong nhân dân.
Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, địa phương đã tiến hành cải
cách ruộng đất, thực hiện “người cày có ruộng”, hàn gắn vết thương chiến
tranh, ổn định cuộc sống, cải tạo công thương nghiệp ở Việt Trì cơ bản hoàn
thành. Cùng thời gian này, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chọn Việt Trì
để xây dựng khu công nghiệp nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội. “Ngày 28/11/1958, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị đã bổ nhát
cuốc đầu tiên trong lễ động thổ khởi công xây dựng khu công nghiệp Việt
Trì” [3. tr288], khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn xã Chính Nghĩa
(nay là Tiên Cát, Thọ Sơn) gồm 5 xí nghiệp liên hiệp và dịch vụ. “Từ khi Việt
Trì thành khu công nghiệp, bộ mặt cả khu vực thay đổi hẳn, từ chỗ chỉ là vùng
nông nghiệp trở thành vùng vừa có công nghiệp vừa có nông nghiệp”[5.tr92].
Đến những năm 1960, về cơ bản quan hệ sản xuất XHCN đã hình thành
bộ mặt làng xóm từ tan hoang sau chiến tranh trở thành nơi có ống khói nhà
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máy vươn cao, đường xá rộng rãi, cây xanh rợp bóng tạo đà cho giai đoạn xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.
Trong giai đoạn này, các đền chùa cũng được coi là một biểu hiện của
mê tín dị đoan nên bị cấm đoán, đình chùa bị phá rỡ, nhiều nơi phá chùa lấy
gỗ để làm trường học…. Đảng viên lúc này phải là người tiên phong, đi đầu
trong việc phá đình chùa. Các cụ nói chùa Tiên Cát cũng bị phá vào khoảng
những năm 70. Tuy nhiên, ở Tiên Cát giai đoạn này các kiến trúc như đình,
đền hầu như đã bị phá hết trong kháng chiến chống Pháp nên có thể đoán định
chùa bị phá trong giai đoạn ấy.
Sau Hiệp định Giơ – ne – vơ, thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung
ương Đảng và Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng CNXH và ra
sức chi viện cho cách mạng miền Nam, nhân dân Tiên Cát vượt qua khó khăn
của trận lụt năm 1971 và diện tích canh tác ít do giành đất làm khu công
nghiệp để tiếp tục sản xuất nông nghiệp, đồng thời quan tâm đến các mặt văn
hóa giáo dục, y tế. Sau kháng chiến chống Mỹ, Tiên Cát cùng các địa phương
chuyển hướng bước sang giai đoạn đi lên xây dựng CNXH, Tiên Cát vừa sản
xuất nông nghiệp vừa phát triển công nghiệp, giải quyết vững chắc về lương
thực góp phần tiến nhanh tiến chắc lên CNXH. Giai đoạn này, ở Tiên Cát các
đình, đền, chùa chưa được phục dựng nên các hoạt động tín ngưỡng không có
gì thay đổi so trước (không có di tích nên các hoạt động tín ngưỡng không
thực hiện).
Từ năm 1998, song song với các hoạt động công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp nông thôn, sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều biến đổi, các
hoạt động y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm chú trọng, các cuộc vận
động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã phường văn hóa từ
đó các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ phát huy, các đền chùa có
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điều kiện được quan tâm tôn tạo phục dựng nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa của
dân tộc.
Theo số liệu thống kê năm 2013, phường Tiên Cát còn 612 hộ nông
nghiệp với 1.250 người, chiếm 7,5% dân số toàn phường, diện tích đất nông
nghiệp còn lại 35hecta. Với tốc độ đô thị hóa đô thị nhanh nên phần lớn diện
tích đất nông nghiệp của phường đã và đang sử dụng phục vụ các công trình
công cộng của thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ: công viên Văn Lang,
quảng trường Hùng Vương, khu tái định cư và các công trình của phường nên
diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Vì vậy, hiện nay phường đã tạo
điều kiện để cho các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu sản nông nghiệp góp
phần nâng cao đời sống cho nông dân như thâm canh cá và chuyển sang làm
dịch vụ, thí điểm nuôi các loại con gia cầm trong hộ xã viên. Hiện nay, ở Tiên
Cát còn có làng Thọ Mai chuyên chế biến và làm các loại bún, bánh nẳng,
bánh chưng bán cho các chợ trong thành phố Việt Trì, là thứ quà ngon nhiều
người ưa thích, đồng thời kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, phát triển cơ
khí, xây dựng, vận tải...giải quyết hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.
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Tiểu kết chƣơng 1
Từ những nét khái quát ở Chương 1 về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý;
dân cư nghề nghiệp; văn hóa xã hội; phong tục tập quán tín ngưỡng ... của
người dân phường Tiên Cát có thể nhận thấy rằng: Vùng đất này có lịch sử và
văn hóa lâu đời, đặc biệt nơi đây từ xa xưa có thể là nơi bộ Văn Lang đóng
đô, mà cho đến nay xung quanh còn rất nhiều dấu tích liên quan đến thời đại
Hùng Vương như di chỉ khảo cổ học Làng Cả, di chỉ gò Mã Lao, cánh đồng
làng Lú, hay các câu chuyện như lầu kén rể Tiên Cát… Cư dân vùng đất này
chủ yếu làm nông nghiệp trồng lúa, cuộc sống của họ thuận theo nếp nghĩ
thuần hậu, nhân ái gắn bó chặt chẽ với đồng ruộng, làng xóm do vậy phong
tục tín ngưỡng mang tính biết ơn các vị thần, biết ơn tổ tiên, những người có
công… Chính vì lẽ vậy, các kiến trúc thờ tự của địa phương từ xưa đến nay
chủ yếu là đền, đình và chùa. Các hoạt động tín ngưỡng được duy trì từ lâu
đời ở các đền, đình, chùa bao gồm cả phần nghi lễ và phần hội. Các giá trị văn
hóa ấy được nhân dân lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, luôn được
tôn vinh, gìn giữ như tài sản trong gia đình của mình vậy.
Từ cuối thế kỷ XIX đến nửa cuối thế kỷ XX, các công trình văn hóa nói
chung, nhiều đình, đền, chùa, miếu… nói riêng bị xâm hại, tàn phá do chiến
tranh, do bối cảnh xã hội, khí hậu… Chính vì thế một số di tích trên địa bàn
tỉnh Phú Thọ đã bị hư hỏng và mất hẳn, trong đó có di tích đền Tiên. Những
năm 90 của thế kỷ XX, những người dân Tiên Cát đã từng sống trong thời
điểm ngôi đền còn tọa lạc trên đất này, thấy cần phải lập lại ngôi đền thờ
Thủy Tổ Quốc Mẫu để lập lại niểm tin tinh thần trong nhân dân nên đã xin
phục dựng lại ngôi đền. Quá trình phục dựng tiến hành ra sao? Thờ tự hiện
nay như thế nào? Có gì được và chưa được sau khi phục dựng sẽ tiếp tục trình
bày ở các chương tiếp theo của Luận văn.
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Chƣơng 2
PHỤC DỰNG DI TÍCH VÀ LỄ HỘI ĐỀN TIÊN
2.1. Vị trí cảnh quan di tích đền Tiên
Đền Tiên được xây dựng trên địa bàn phố Anh Dũng, phường Tiên Cát,
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đền Tiên được gọi theo địa danh của di
tích, là tên thường gọi trong nhân dân. Đền Tiên có vị trí nằm cách biệt với
khu dân cư, tọa lạc trên khu đất rộng gần 3.000m2, nằm ven đường quốc lộ số
2 và con đê Lâm Hạc. Trước đây, nơi đây là cánh đồng Ngược chuyên nuôi cá
để thờ, sau này nhân dân tôn tạo nền và lấp phần ao nên khuôn viên mới bằng
phẳng, thoáng đãng như hiện nay. Đền nhìn theo hướng Tây Nam, trước mặt
phía xa xa là dòng sông Thao đổ về xuôi gặp nhau tại Bạch Hạc, nơi hội tụ
của ba dòng sông lớn ở miền Bắc: sông Hồng, Lô, Đà.
Đền Tiên là nơi thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu hay còn gọi là Bạch Tổ Mẫu –
là người mẹ đầu tiên của dân tộc Việt, người đã sinh ra Thái tử Sùng Lãm, tức
Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ sinh ra bọc trăm
trứng, nở thành một trăm người con, tức là dân Bách Việt thưở ban đầu. Đền
Tiên là di tích thuộc hệ thống di tích lịch sử văn hóa liên quan đến thời đại
Hùng Vương được nhân dân thờ tự từ rất lâu đời. Việc thờ tự Thủy tổ Quốc
Mẫu là tín ngưỡng bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian nhằm thể hiện lòng biết
ơn các thế hệ tiền nhân trong buổi đầu dựng nước, cũng là để khẳng định sự
tự tôn dân tộc, truyền thống đùm bọc, đoàn kết, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn
quả nhớ người trồng cây” trong nhân dân ta từ xưa đến nay.
Căn cứ vào Quyết định số 1042/QĐ-UB của UBND tỉnh Phú Thọ đền
được khôi phục lại vào năm 2000 với kiến trúc kiểu chữ Đinh, bằng bê tông
cốt thép, nền đền cao hơn sân khoảng 90cm, sân rộng khoảng 300m tạo nên
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không gian kiến trúc khoáng đạt. Đền Tiên được công nhận là Di tích lịch sử
văn hóa cấp Tỉnh năm 2003.
2.2. Di tích đền Tiên theo lời kể và ghi chép của các nhân chứng lịch sử
Di tích đền Tiên cũ thuộc làng Tiên Cát, tổng Minh Nông, huyện Hạc
Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo thần tích, thần sắc, ngọc phả và hương ước của làng
xưa thì làng Tiên Cát có tên gọi nôm là làng Tiên, trong làng có đền, đình,
chùa và miếu. Theo lời kể của các ông Nguyễn Văn Tuy (thủ từ tại đền):
“Đền Tiên đã có từ rất lâu, không ai còn nhớ rõ. Đền xưa rất thiêng. Thời Lê,
Thần đã linh phù để nhà Lê dẹp giặc cứu nước. Đến khi thực dân Pháp xâm lược
Việt Trì, vùng đất Tiên Cát là tâm điểm càn quét, nã đạn của thực dân Pháp,
chúng tàn phá các công trình, làng mạc, nhà cửa và bắn giết nhân dân, trong bối
cảnh lịch sử đó các di tích lịch sử nói chung, đền chùa trong làng nói riêng vừa
bị phá hoại, vừa không có điều kiện để tôn tạo nên đã bị hư hỏng nặng”.
Năm 1964, ngay sau khi được thành lập, Ty Văn hóa Phú Thọ đã tiến
hành thống kê di tích trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi địa phương giao cho một
hoặc nhiều cán bộ đi kiểm kê, trong đó xã Tiên Cát, người làm kiểm kê là
Nguyễn Văn Chi, kiểm kê ngày 27/8/1964. Trong lần thống kê này ông Chi
đã kiểm kê ở Tiên Cát có 01 đình thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu, hai vị Công chúa
và ba Hoàng tử trong bọc trăm trứng; 01 miếu thờ vị Sùng Công đốc lĩnh, bà
đức thánh Tản Viên phái sang bảo thủ cung lăng của đức Thánh Mẫu và 01
chùa thờ Phật. Trong mục: “di tích xây dựng từ thời nào, tu sửa năm nào,
hướng của di tích ” đều ghi “đã bị phá hết”; ở mục: Dựng theo kiểu gì, truyền
thuyết khi xây dựng, có trạm trổ gì?” đều ghi “đã bị phá hết”; ở mục: “có có
mấy chương khánh bia ký, sách vở… niên đại thời nào…” cũng đều ghi “đã
bị phá hết, không còn gì”; mục “Tình trạng hiện nay” ghi “đã phá hết”.

23

Sau khi thực hiện công cuộc xây dựng Việt Trì thành khu công nghiệp
hiện đại theo hướng xây dựng XHCN thì dọc theo bờ sông Thao (từ Bến Gót
lên đến Tiên Cát) là cụm các nhà máy công nghiệp hiện đại bao gồm: nhà
máy điện, nhà máy Hóa chất, nhà máy Đường, nhà máy Miến – mì chính, nhà
máy xay, nhà máy Bê tông…trong đó phần nền của ngôi đền Tiên cũ nằm
trong khuôn viên của nhà máy sản xuất Bê tông nguyên khối.
Ông Nguyễn Hoài Thanh hiện là Trưởng ban quản lý đền cho biết, tài
liệu Ngọc phả của làng Tiên Cát được chép lại năm 1977, do ông Nguyễn
Văn Bạo cất giữ. Năm 1993, khi ông Bạo mất đã để lại cho bà Lê (vợ ông
Bạo) cất giữ cuốn Ngọc phả, sau đó bà đã giao lại cho phường quản lý vì lý
do là của làng nên bà trả lại. Ông Thanh khi đó là Chủ tịch phường Tiên Cát,
ông đã cầm về Viện Hán Nôm để nhờ dịch, khi đó mới biết ở Viện cũng có
một cuốn như vậy. Trên cở sở ngôi đền xưa đã mất, căn cứ vào cuốn tài liệu
Ngọc phả, Hương ước và Thần tích – Thần sắc phô tô từ Viện Thông tin Khoa
học xã hội, Hội người cao tuổi của phường Tiên Cát đại diện là cụ Trường, cụ
Tuyển, cụ Kham, cụ Thệ đã cầm đơn đi khắp mọi nơi, hết lần này đến lần
khác: đến phường, thành phố, đến UBND tỉnh để xin phép xây dựng và xin
đất làm đền tại vị trí nền móng cũ trong nhà máy Bê tông. Các cụ còn vận
động các đồng chí lãnh đạo phường ủng hộ trong việc đề nghị xây dựng này.
Nhiều người dân lúc đó cũng không đồng tình trong việc các cụ xin đất xây
đền vì cho rằng “mất thì thôi, xây lại làm gì”. Cán bộ, đảng viên còn e dè với
việc chống mê tín dị đoan trước đó nên không nhiều người ủng hộ các cụ. Về
phía các cụ, nếu các cụ không làm thì sẽ không có ai làm, sẽ mất đền vĩnh
viễn, mãi mãi con cháu không biết đến nơi thờ tự của Mẫu nên cố quyết tâm.
Cụ Kham kể rằng: các cụ đã tự lập một bát hương trên có mái che, ngay cạnh
bờ tường bao của nhà máy Bê tông để thờ Mẫu. Trước yêu cầu chính đáng
nhưng cũng gay gắt và thiết thực như vậy nên UBND tỉnh đã gợi ý và quyết
24

định cấp cho một vị trí đất mới tại khu vực gần lò gạch cũ ở cánh đồng Ngược
thuộc phố Anh Dũng do phường quản lý (không chấp nhận yêu cầu đòi đất
trong khu vực nhà máy Bê tông) để xây dựng lại ngôi đền làm nơi tâm linh
thờ phụng Quốc Mẫu.
Tiếc rằng, thời điểm đi nghiên cứu, một số nhân chứng cao niên tham
gia tích cực trong việc đề nghị cấp đất và xây dựng đền Tiên do tuổi cao sức
yếu đã mất như ông: Nguyễn Văn Bén, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Phúc
Biên, bà Nguyễn Thị Trường…Tuy nhiên, căn cứ tài liệu của nhà báo Lương
Nghị, ông đã gặp được các cụ khi còn sống (năm 2008) và có ghi chép trong
cuốn Đền thờ Thủy tổ Quốc Mẫu, NXB Hội nhà văn - Hà Nội, 2014 dày 80
trang. Hai ông Nguyễn Văn Bén và Nguyễn Văn Tuyển đều biết rõ đền Tiên nơi thờ Mẫu. Ông Nguyễn Văn Bén (sinh năm 1923), thời kháng chiến chống
Pháp ông là đội viên đội du kích sông Thao, tham gia chiến đấu ngay tại quê
hương Tiên Cát, thời chống Mỹ ông là ủy viên thành phố Việt Trì, Bí thư
Đảng ủy xã Chính Nghĩa, khi về nghỉ hưu ông tham gia trong ban quản lý xây
dựng đền Tiên được cử làm Trưởng Ban kiến thiết xây dựng. Cụ Nguyễn Văn
Tuyển (sinh năm 1913) có cha là cụ từ trông nom đình Tiên, đền Tiên, sau khi
cha mất ông Tuyển được dân làng cử làm Từ tiếp tục trông nom đình, đền.
Hai ông đều đã cho biết đền Tiên cũ nằm trong nhà máy Bê tông, chếch về
phía Tây nam, cách cổng sau nhà máy chừng 200m. Ngôi đền dựa lưng vào
khối đá lớn mang hình dáng lá cờ đá, phía trước có trống đá, voi đá, lính đá.
Thượng cung của đền gác lên một mảng đá to hình chiếc thuyền. Đền nhìn về
hướng Nam, hướng thẳng về núi Ba Vì. Trước cửa đền là Quốc lộ 2 mới mở
đầu thế kỷ 20, trước kia là con đường làng. Còn đê Lâm Hạc (Lâm Thao –
Hạc Trì) mới đắp những năm 1956 – 1957, trước đây là bãi đất bằng phẳng có
những viên đá giống hình người xếp hàng bảo vệ Mẫu. Dưới sông là ghềnh
Tiên có những trống đá, chiêng đá, cũng là nơi trú ngụ của loài cá Anh Vũ.
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Khi khảo sát, phỏng vấn nhằm thu thập tài liệu về quá trình phục dựng,
ông Nên đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến tính thiêng.
Ông kể: “Trước đây có một ghành đá dài khoảng 4 – 5km, kéo dài từ sông
Thao qua nhiều khu xóm: xóm Gò, xóm Đình, khu Lăng Cẩm đến khu đá đen
thuộc khu vực Sở Điện lực (Gia Cẩm) hiện nay. Đến khi xây dựng nhà máy
Bê tông, công nhân cho mìn nổ phá ghành đá để dựng đường băng truyền cát,
sỏi vào phục vụ việc làm bê tông nhưng nước tự dưng cạn hết, công nhân cứ
cho mìn nổ ghành đá hôm nay, ngày mai đá lại nổi lên. Thấy vậy các chuyên
gia nước ngoài rất sợ, cho rằng “đất có ma”. Vì vậy nơi mà người dân cho là
khu vực đền, lăng Mẫu trước đây đang là khu vực trồng cây tạo môi trường
cảnh quan cho khu làm việc. Khi tiến hành xây dựng nhà máy, còn thấy một
hố to như cái giếng nhưng không thấy có nước, cho thăm do nhưng không
thấy đáy, nhà máy cho đổ bê tông vào nhưng không thấy đầy, sau đó đã cho
làm một tấm bê tông to đặt lên trên miệng của hố đó. Khi tôi hỏi hố đó phải
chăng sẽ thông ra sông Thao nên mới có hiện tượng đổ bê tông vào không
thấy đầy như vậy? Các cụ không trả lời và cho rằng, cái hố đó là huyệt mộ
của Mẫu, nó rất thần bí, không thể giải thích và các cụ tin vào điều này.
Các cụ cho rằng đền xưa rất thiêng, nếu thuyền bè qua lại trên sông mà
không lên thắp hương thì y như rằng sẽ bị chìm hoặc không may mắn. Cũng
có thể, do yếu tố khách quan, ghành đá ở dưới sông làm hư hỏng thuyền bè
khi đi vào khu vực này nhưng niềm tin về sự phù hộ của Mẫu với nhân dân là
tuyệt đối do vậy họ tin là điều tất yếu. Như vây, mặc dù Thủy Tổ Quốc Mẫu
hay Mẫu Thần Long chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết, không phải là con
người có thực như Mẫu Liễu Hạnh… Đây cũng có thể chỉ là sự tôn vinh về
thời đại Hùng Vương và trước Hùng Vương, nhưng sự hiện hữu của Thủy Tổ
Quốc Mẫu trong nhân dân làng Tiên Cát là có thực, được biểu hiện ở “sự ứng

26

thiêng” và được lưu truyền, tạo thành nền tảng tinh thần vững chắc cho nhân
dân vùng này.
Trong thời gian này, tác giả đã gặp được và nói chuyện được với một số
nhân chứng hiện còn sống, đã và đang phục vụ tại nơi cửa Mẫu như ông
Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Lê Nên, ông Nguyễn Văn Tuy, ông Nguyễn Hoài
Thanh, …các ông đều đã có tuổi nhưng khá nhanh nhẹn, hoạt bát. Ngoài ra
còn một số nhân chứng trên 90 tuổi, già yếu như cụ Nguyễn Văn Sèng, cụ
Nguyễn Thị Kham (99 tuổi, hiện bị liệt không đi lại được). Các cụ đều nắm
rất rõ về đền Tiên và quá trình khôi phục lại đền bởi họ đã được sinh ra, lớn
lên và sống trong thời điểm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân
ta. Trong hai cuộc kháng chiến đó, quân và dân Việt Trì nói chung đã tích cực
tham gia kháng chiến, nhằm tiêu diệt kẻ địch, triệt phá mọi âm mưu đánh phá
càn quét của giặc Pháp; những người phụ nữ trong hoàn cảnh ấy đều hăng hái
tham gia lao động, sản xuất, chiến đấu ngay tại chính mảnh đất quê nhà nhằm
góp phần bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
Họ cũng chính là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc đề nghị xây lại đền
thờ Mẫu.
Theo tài liệu viết tay do cụ Nguyễn Văn Bén chép khi còn làm Trưởng
ban Kiến thiết xây dựng đền (hiện đang lưu giữ tại đền Tiên) thì “ý nguyện
chung của nhân dân là muốn được xây dựng khôi phục tại nền móng cũ ở
trong nhà máy Bê tông” để đúng với tính nguyên gốc nhưng chính quyền địa
phương cũng như phía nhà máy không chấp thuận. Việc này không được chấp
thuận cũng dễ hiểu vì không thể xây dựng một công trình văn hóa tín ngưỡng
ngay tại khuôn viên nhà máy, nhưng để cấp đất cho xây đền thì cấp ở vị trí
nào cho phù hợp. Vì vậy chính quyền địa phương đã gợi ý cho các cụ ra khu
đất lò gạch cũ. Lúc đầu dân không thuận vì địa thế chông chênh, phía sau do
lấy đất làm gạch nên thấp hơn mặt đường khá nhiều, nếu làm thì sẽ tốn rất
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nhiều công sức và tiền của nhưng không có địa điểm nào hơn nên đã chấp
thuận và tiến hành xây dựng. Chỉ tính riêng việc xin cấp đất xây dựng và chọn
đất đã mất 5 năm (1995 -1999) mới giải quyết xong. Sau đó, ông Nguyễn Hữu
Điền (lúc đó là Chủ tịch tỉnh) đến thăm và gợi ý nên lùi vị trí vào phía trong
để có được không gian thoáng rộng, nếu xây dựng trên diện tích đất giáp mặt
đường thì sau này sẽ không có chỗ đứng cho nhân dân. Vì vậy, các cụ đã đề
nghị UBND thành phố và Sở xây dựng xin lùi vị trí xây dựng vào phía trong.
Đến năm 2000 đền Tiên được xây dựng trên khu đất do địa phương quy
hoạch, tuy không phải xây dựng trên nền đất cũ nhưng đã phục dựng trên cơ
sở mẫu đền truyền thống kiểu chữ Đinh, bằng nguồn công đức của đông đảo
nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp. Sau đó tiếp tục xây dựng thêm
hai dãy tả vu – hữu vu phía trước đền. Năm 2011, Sở VHTT &DL cho phép
phục hồi, tôn tạo nhà chuông, nhà chống. Năm 2012, Công ty Cổ phần Kiến
trúc Việt đã bước đầu lập quy hoạch di tích đền Tiên thành điểm di tích lịch
sử văn hóa thành phố Việt Trì nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di
tích, tạo dựng thành quần thể di tích thiêng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên
cứu của khách tham quan; phấn đấu thành điểm đến của du lịch về cội nguồn
của Phú Thọ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh
tế của địa phương.
2.3. Quá trình phục dựng đền Tiên
Khi đến tìm hiểu về quá trình phục dựng đền Tiên, các cụ trong Ban quản lý
đền đã không hài lòng khi tôi nhắc đến hai từ “phục dựng”. Tuy nhiên, nếu sử
dụng từ “phục chế” hay “tôn tạo” thì cũng chưa đúng với đền vì “phục chế di tích
là hoạt động tạo ra sản phẩm mới theo nguyên mẫu về chất liệu, hình thức và kỹ
thuật để thay thế thành phần bị hư hỏng" [Thông tư số 18/2012, 2014: 338]. Còn ở
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đây là xây dựng lại hoàn toàn trên đất mới, vật liệu mới, đồ thờ tự mới…không
còn chút gì liên quan đến yếu tố gốc của di tích.
2.3.1. Quá trình đề nghị chính quyền phục dựng đền Tiên.
* Nhân dân với việc phục dựng:
Trong quá trình đề nghị xin phục dựng di tích đền Tiên, Hội người cao
tuổi phường Tiên Cát chính là lực lượng đại diện cho nhân dân trong phường
thực hiện các công việc. Những người này đã đi đến Viện Hán Nôm để xin
sao lại các bản sắc phong, ngọc phả, văn tế, thần tích, thần sắc, hương ước
xưa của làng Tiên Cát làm căn cứ bởi các di tích trong làng đã bị phá hủy
hoàn toàn trong chiến tranh, không còn lại chút nền móng kiến trúc nào. Hội
người cao tuổi và nhân dân đã nuôi nguyện vọng đó trong suốt nhiều năm liền
(từ năm 1995) và đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để đề nghị cấp
đất xây lại đền. Ông Nguyễn Hoài Thanh cho biết: lúc làm thủ tục xin đất và
xây lại đền Tiên, ông đang công tác tại UBND phường (chủ tịch phường Tiên
Cát) nên ông đã tích cực hậu thuẫn phía sau về thủ tục, văn bản để các cụ
trong Hội người cao tuổi đi đề nghị cấp đất xây đền.
Những người hăng hái, đi đầu lúc đó hiện nay chỉ còn cụ Kham (99 tuổi),
cụ và các cụ Trường, Liễm, Tuyển hết lần này đến lần khác đi đến UBND
phường, UBND thành phố và UBND tỉnh để xin đất xây dựng đền. Năm
1998, căn cứ đề nghị của Hội người cao tuổi phường Tiên Cát, đồng thời với
chủ trương của UBND tỉnh về quy hoạch chung thành phố Việt Trì và quy
hoạch đền Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định số: 1962/QĐ-UB ngày
11/12/1997, UBMT Tổ quốc phường Tiên Cát đã đề nghị UBND thành phố
Việt Trì và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cao hơn giải quyết về việc
xin xây dựng đền Tiên và cấp đất theo đơn đề nghị của Hội người cao tuổi
phường Tiên Cát.
* Chính quyền địa phương với việc phục dựng:
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Năm 1999, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số: 519/QĐ – UB ngày
23 tháng 3 năm 1999 và quyết định số 1465/QĐ – UB ngày 20 tháng 7 năm
1999 chính thức phê duyệt cấp đất xây dựng đền Tiên, chỉ đạo UBND thành
phố Việt Trì cùng với Sở Xây dựng xem xét cụ thể khu đất cấp để xây dựng
đền Tiên.
Tờ trình số 103/TT-UB ngày 21/2/2000 của UBND thành phố Việt Trì
trình UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị duyệt quy hoạch giao đất xây dựng đền
Tiên thuộc khu vực đồng Ngược thuộc phố Anh Dũng, phường Tiên Cát. Khu
đất này chính là đất chuyên dùng (khu đất lò gạch cũ). Sở Xây dựng Phú Thọ
đã lập tờ trình số: 14/TT-QH-XD ngày 18/2/2000 gửi UBND tỉnh Phú Thọ
xin phê duyệt giao đất xây dựng đền Tiên thuộc khu vực lò gạch phố Anh
Dũng, khu đất do phường quản lý, theo chỉ giới ABCD, được thể hiện trên
bản vẽ ký hiệu QHVT – 01 do phòng quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị - Sở
Xây dựng Phú Thọ lập tháng 2/2000, có diện tích là 300m2.
Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố và Sở Xây dựng, UBND tỉnh
Phú Thọ đã ra Quyết định số 965/QĐ-UB ngày 24 tháng 4 năm 2000 về việc
thu hồi và giao đất cho Hội người cao tuổi phường Tiên Cát, thành phố Việt
Trì xây dựng lại đền Tiên.
Quyết định số 1042/QĐ- UB ngày 8/5/2000 v/v cho phép Hội người cao
tuổi phường Tiên Cát xây dựng đền Tiên. Diện tích tổng cộng là 300m 2 (dài
10m, rộng 15m), đồng thời lùi vị trí xây dựng đền Tiên cách tim đường QLII
về phía trong là 58m do có dự án làm đường QLII (ban đầu dự kiến dựng đền
gần đường vì nếu sâu bên trong thì tốn rất nhiều kinh phí cho việc san lấp mặt
bằng).
Như vậy, sau nhiều năm vất vả đi xin đất phục dựng lại đền, được sự ủng
hộ của chính quyền địa phương truy không tránh khỏi những khó khăn gặp
phải trong quá trình làm thủ tục. Đến năm 2000, trên cơ sở đất được cấp và
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quyết định cho phép xây dựng, ngôi đền Tiên chính thức được phục dựng
nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương.
2.3.2. Các tranh luận trước, trong khi tiến hành phục dựng
Sau khi UBND tỉnh có quyết định giao cho Hội người cao tuổi phường
Tiên Cát xây dựng đền Tiên. Dưới sự chỉ đạo của UBND phường, Hội người
cao tuổi đã tổ chức họp toàn dân để công bố Quyết định, đồng thời lấy ý kiến
dân chủ cử người tham gia vào Ban quản lý vận động công đức xây dựng đền
Tiên. Ông Nguyễn Văn Bén được cử làm Trưởng ban, sau đó thành lập ra các
ban: Ban xây dựng (ông Liễm làm trưởng ban), ban khánh tiết (ông Tuyển
làm trưởng ban), ban vận động công đức (bà Nghi làm trưởng ban). Nếu dựa
vào quan sát thì việc xây dựng đền là cần thiết và tiến triển thuận lợi. Tuy
nhiên khi chọn đề tài và điền dã, phỏng vấn nhằm thu thập tài liệu mới thấy
có nhiều tranh luận cũng như ý kiến trái chiều giữa người dân với người dân,
giữa nhân dân và chính quyền trước khi xây dựng đền.
Như đã trình bày ở phần trước, có nhiều người dân không tham dự cũng
như không tán thành xây dựng. Các cụ cao tuổi lại nhiệt huyết với việc này.
Một số người lúc đó cho rằng các cụ "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", "dỗi
hơi" (cụ Kham nói). Khi đã được chấp thuận thì chính quyền địa phương với
vai trò chỉ đạo, Hội người cao tuổi là đơn vị được cử thực hiện; song giữa
chính quyền, Hội người Cao tuổi và một bộ phận người dân chưa có sự đồng
thuận, vẫn còn có nhiều bất đồng quan điểm từ việc xây dựng cho đến quản
lý. Theo tài liệu chép tay của cụ Bén (lưu giữ tại đền) và lời kể của ông
Thanh, “Chủ tịch Hội người cao tuổi lúc đó là ông Trần Y, ông không đồng
tình nhưng cũng không ủng hộ, chỉ ký các văn bản còn không tham gia bất cứ
một hoạt động nào, không xuất hiện trong suốt thời gian xây dựng dù chỉ một
lần”. Năm 2000, trong khi đang tiến hành xây dựng, Hội người cao tuổi phố
Thọ Mai, phường Tiên Cát đã có nhiều người phản đối về sự thật đền Tiên,
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đồng thời làm đơn gửi Sở Văn hoá TT - TT Phú Thọ yêu cầu trả lời về sự thật
đền Tiên sau khi có bài tuyên truyền về đền Tiên của nhà văn Khánh Hoài và
Nguyễn Đức Giảng trên Báo Phú Thọ đã làm xôn xao dư luận trên địa bàn và
sự hoài nghi về đền Tiên càng nhiều hơn. Ngay cả khi đền đã hoạt động được
nhiều năm, song cho đến nay còn một số người vẫn giữ quan điểm không
đồng tình với việc chính quyền địa phương cho xây dựng đền, cho rằng phong
thuỷ của đền không đẹp. Hay cho rằng Ban quản lý đền đều là cán bộ của
phường ra làm.
Trở lại với vấn đề kiến trúc của đền, trước khi xây dựng các cụ trong
Ban kiến thiết xây dựng đền đã tổ chức Hội thảo để tranh thủ ý kiến bản vẽ
thiết kế. Dự hội thảo ngày 25 tháng 11 năm 1999 có đại diện một số cơ quan,
tổ chức gồm: Sở Văn hoá TT - TT, Thành phố Việt Trì, đại diện thiết kế và
lãnh đạo phường cùng thành viên Ban kiết thiết xây dựng đền tham dự. Các
vấn đề như: kiến trúc như thế nào, xây to hay bé, bằng vật liệu gì, kinh phí ở
đâu?… được bàn bạc công khai. Theo tài liệu báo cáo chép tay của cụ
Nguyễn Văn Bén, tại cuộc hội thảo, các ý kiến đều thống nhất thiết kế một
ngôi đền mang dáng dấp cổ xưa, đảm bảo cả kỹ, mỹ thuật. Ông Thao cho rằng
ông Lân (kỹ sư thiết kế) phải có ý tưởng gắn liền với công viên Văn Lang, có
tham khảo các công trình kiến trúc cổ. Ông Tuấn (lúc đó là Phó Giám đốc
Bảo tàng tỉnh Phú Thọ) cũng có ý kiến xây dựng cần chú ý phong thủy và đưa
ra ý tưởng quy hoạch là di tích vệ tinh của di tích Đền Hùng. Các ý kiến về
việc xây dựng: phải xây to cho đúng vị thế của Mẫu "không được làm tạm bợ
hay nhỏ bé quá", nếu chưa có tiền thì "hãy dựng lấy cái hậu cung trước rồi
nhân dân sẽ góp sức làm dần sẽ được". Bản thiết kế kiến trúc đền cũng phải
vẽ đi vẽ lại qua ba lần mới đạt yêu cầu. Khi được duyệt rồi vẫn còn có những
ý kiến không đồng nhất, người thì tán thành, người thì phản đối bởi lý do
không nên làm to quá "chỉ nên làm vừa phải thôi". Khi xây dựng vẫn còn bất
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đồng quan điểm khiến cho thợ xây dã buộc phải chọn phương án rút mỗi bên
0,9m so với thiết kế nên kiến trúc của đền hiện nay hai gian bên đầu hồi nhỏ
hơn so với gian giữa, làm mất cân đối kiến trúc của đền.
Bàn về việc chọn lựa vật liệu xây đền. Cũng theo tài liệu, ban đầu các ý
kiến đều thống nhất làm bằng gỗ. Gỗ và gạch đều được mua chịu ở Hà Nội
(do Thượng toạ Thích Viên Thành giúp đỡ). Quá trình chọn gỗ do không có
kinh nghiệm nên gỗ không đủ tiêu chuẩn để làm cột nên đã chuyển hướng
sang làm bằng bê tông cốt thép. Chính vì vậy, kiến trúc hiện nay của đền gồm
cột, xà, bẩy, mái...đều bằng bê tông cốt thép.
2.3.3. Người dân với việc vận động công đức để phục dựng:
Khi Ban vận động công đức được thành lập, các thành viên trong Ban đã
đi đến các tổ chức, cá nhân để vận động công đức. Việc vận động được thực
hiện tới toàn dân trong phường, không quy bổ đầu người mà hoàn toàn tự
nguyện, ai không có công đức bằng tiền có thể tham gia bằng công lao động.
Theo thống kê của cụ Nguyễn Văn Bén, ngày công lao động mà nhân dân
tham gia gồm 5.049,5 công, có ngày có tới vài trăm người cùng tham gia lao
động trên công trình, có người không thiếu một buổi lao động nào. Mọi người
tham gia thấy phấn khởi, cùng với một số cá nhân ở ngoài địa phương tham
gia công đức bằng tiền mặt đã giúp cho việc dựng lại đền Tiên nhanh chóng
và thuận lợi, chỉ 17 tháng đã cơ bản xong đền cùng một số nội thất của đền.
Thống kê của cụ Bén (năm 2004), nhân dân địa phương có 5.454 lượt người
tham gia, các xã phường xung quanh có 627 người tham gia.
Kinh phí mà ban vận động đã nhận được trước khi tiến hành xây dựng
đền Tiên gồm: Gạch = 50.000 viên, đá = 80m3, cát = 100m3, sỏi = 30m3, gỗ =
10m3 và số tiền mặt là 75.000.000đ. Sau khi xây dựng xong, thống kê lại thì
số lượng tiền mặt và vật liệu công đức như sau: tiền mặt = 583.371.000đ; hiện
vật tương đương tiền =3.155.000đ; vật liệu xây dựng gồm: 7,5 tấn xi măng,
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44.500 viên gạch, 395 khối cát, 15 khối sỏi, 200 cây tre, 20.888 khối đất đá
phế thải (dùng đổ xuống nền). Trong đó tiền công đức của các cá nhân có
1.242 người tham gia công đức, tập thể có 263 đơn vị tham gia, nhà máy Bê
tông công đức 25.000.000đ. Tất cả những cá nhân, tập thể công đức bằng tiền
mặt hay hiện vật đều được ghi chép vào sổ ghi công đức cụ thể, lưu giữ tại đền.
Công đức xây dựng đền Tiên không chỉ nhân dân trong phường mà còn
rất nhiều các cá nhân, tập thể tham gia công sức, tiền của cho quá trình vận
động công đức. Phải kể đến đó là nhà văn Khánh Hoài (nguyên chủ tịch Hội
văn học nghệ thuật thành phố Việt Trì). Ông là người đi sưu tầm các tư liệu
dân gian, truyền thuyết, ngọc phả, bia mộ…về Mẫu rồi so sánh đối chiếu để
xác định việc thờ tự Mẫu, viết báo tuyên truyền, vận động công đức .. Đó là
Thượng tọa Thích Viên Thành đã cử Hòa thượng Thích Minh Hòa (ở chùa
Hương) đưa đi, bảo lãnh cho việc mua gạch, gỗ chịu, giá cả phải chăng.
Đến nay, việc vận động công đức đối với các tập thể cá nhân vẫn tiếp
tục duy trì tại đền nhằm thực hiện việc khang trang, đồng bộ cho đền Tiên.
Năm 2015 - 2016, Ban quản lý đền Tiên tiếp tục vận động công đức nhằm lấy
kinh phí dát vàng tượng Mẫu, hai công chúa và ba pho tượng Hoàng tử và sơn
thếp đồ thờ tự trong đền. Tháng 5/2016, người dân sở tại và khách thập
phương công đức được gần 70 triệu, trong đó có một nhóm cá nhân công đức
50 triệu đồng, còn lại là dân địa phương và người dân các phường khác biết
tin đến công đức, trong đó một cá nhân ở phường Tân Dân công đức 2 triệu
đồng để dát vàng cho ba pho tượng Hoàng tử.
2.3.4. Kiến trúc và tượng thờ
* Kiến trúc:
Sau khi được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt cấp đất và xây dựng, đền
Tiên đã chính thức được khởi công xây dựng tháng 6 năm 2000. Đến nay ngôi
đền đã đưa vào sử dụng thờ phụng phục vụ nhu cầu tâm linh được 16 năm (kể
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từ khi xây dựng). Hiện nay kiến trúc của đền chưa có gì thay đổi so với thiết
kế ban đầu của Công ty Tư vấn xây dựng. Đền được xây dựng theo kiến trúc
kiểu chữ Đinh ( ), nền cao hơn sân khoảng 90cm, kết cấu chủ yếu bằng bê
tông cốt thép, móng đền xây đá hộc, vữa xi măng; cửa sổ hoa bằng bê tông
cốt thép không cánh.
Tòa tiền tế 3 gian, mái được thiết kế kiểu 4 mái đao cong bằng bê tông,
trên dán ngói âm, trên nóc mái đắp hình “Lưỡng long chầu nguyệt”. Cửa được
thiết kế kiểu bức bàn bốn cánh kiểu thượng song hạ bản, trang trí tứ quý gồm
“Đào, cúc, trúc, mai” và “long, ly, quy, phượng” được sơn thếp màu vàng; cột
xi măng to đón 4 bộ vì, 4 bộ vì theo kiểu giá chiêng trồng rường, tường được
xây hoàn toàn bằng đá phiến, các đầu bảy vì kèo đều được đắp cách điệu y
như gỗ, trông gần giống như kiến trúc cổ, nền lát gach đỏ.
Hậu cung 3 gian (dài 7,2m x rộng 6,5m), được xây dật cấp 2 từ bệ trong
ra ngoài. Bệ thứ nhất dài 3,2m, cao 1,42m, rộng 1,7m bên trên đặt 3 pho
tượng bằng đá xanh có bệ ngồi, giữa là Mẫu và hai người em kết nghĩa của
Mẫu. Bệ thứ 2 dài 2,75m x rộng 1,38m, cao 1,28m bên trên đặt 3 anh em Cự
Linh, Ất Linh và Ling Thông Thủy.
Năm 2011, đền Tiên đã phục hồi, tôn tạo thêm nhà chuông, nhà trống
phía trước hai bên đền tạo thành một quần thể kiến trúc rộng rãi, thoáng mát
và tôn nghiêm. Đây là nơi dùng để hội họp cho việc chuẩn bị các ngày tế lễ tại
đền hoặc là nơi để làm lễ tiếp nhận công đức của đồng bào và nhân dân.
Di tích đền Tiên có quy hoạch ban đầu là 300m2. Đến nay quy hoạch
chung tổng thể di tích đền Tiên có diện tích khu vực I là gần 3000m2, khu
vực II có diện tích hơn 2000m2 ( hiện nay UBND tỉnh cho phép Hội Phật giáo
xây dựng chùa Cát Tường).
* Tượng thờ trong di tích:
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Như đã nêu ở phần trước, ngôi đền đã bị phá hủy từ trong chiến tranh
chống Pháp, không còn lại dấu vết kiến trúc hay đồ thờ tự . Hiện nay chỉ còn
lưu giữ được hai thanh đòn kiệu, một số hòm, mâm bồng, mâm ấu, sắc
phong, ngọc phả, thần tích, hƣơng ƣớc còn lại hoàn toàn là hiện vật cung
tiến mới và các hiện vật được thiết kế khi xây đền nên đồ thờ chưa đồng bộ.
- Tượng Mẫu: ngồi giữa trong hậu cung cao 1,5m được tạc bằng đá xanh,
tượng ngồi trên bệ với khuôn mặt đôn hậu, tai chảy dài, tay trái để trên gối,
tay phải để ngửa đặt trong lòng bàn tay là viên ngọc, tượng trưng cho sự sáng
suốt linh ứng của Mẫu. Hai bên là tượng hai người em kết nghĩa, tượng được
tạc ngồi trên bệ nhưng thấp hơn Mẫu (cao 1,3m), bên phải Mẫu là nàng Thủy
Tinh, bên trái Mẫu là nàng Bạch Hoa.
Theo như tài liệu và những gì thu thập được qua quá trình tìm hiểu việc
phục dựng đền Tiên, trước đây thờ tự Mẫu có thể bằng long ngai, không có
tượng to như hiện nay, hoặc nếu có chỉ là tượng gỗ nhỏ bọc vải bên ngoài đặt
trên long ngai trong khám thờ (theo như lời cụ Từ Nguyễn Văn Tuy). Vì vậy,
khi lập dự án bài trí đồ thờ, cụ Xuyền khi đó là chủ tịch Hội văn học nghệ
thuật thành phố Việt Trì đã đề xuất hai ý kiến: Đặt cả 6 tượng hay một tượng
và 5 long ngai; Nếu đặt 6 tượng, tượng Mẫu đặt trong ngai trong khám thì các
tượng khác như thế nào? Lãnh đạo phường cùng Ban quản lý đền, cụ Xuyền
và nhân dân sau khi tham khảo các ý kiến của các nhà nghiên cứu đã quyết
định chọn hướng làm cả 6 tượng, chỉ đặt trên bệ đá, không đặt trên long ngai.
Cụ Xuyền là người có công lao rắt lớn trong việc phục dựng lại đền Tiên, cụ
đã đi nhiều nơi để thu thập tư liệu về Mẫu và việc thờ tự Mẫu. Khi nghiên cứu
xây dựng hình tượng Mẫu, cụ đã chụp ảnh, phô tô ký họa rất nhiều tượng
Mẫu như: Mẫu Âu Cơ, Mẫu Tây Thiên, công chúa Tiên Dung – Ngọc Hoa,
Hai Bà Trưng, nữ tướng Lê Chân, bà chúa Kho, Mẫu Liễu Hạnh…để có thể
sáng tác ra hàng chục mẫu khác nhau, nhưng các mẫu hình đó không được
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chấp nhận do không đảm bảo các yêu cầu đã đề ra. Sau khi nghiên cứu lại các
hình mẫu, có nghiên cứu tham khảo thêm các hoa văn, họa tiết văn hóa Đông
Sơn, nghiên cứu, xây dựng ý tưởng rồi chuyển cho họa sỹ phác thảo, rồi đem
đi tranh thủ ý kiến của những người có hiểu biết, treo ở đền 1 tháng để nhân
dân góp ý trước khi hội thảo và thuê làm một tượng nhỏ như thiết kế để trình
bày. Sau khi thống nhất ý kiến, chuyển cho nhóm điêu khắc tính toán giá
thành và tạc tượng. Trong thời gian này cụ tiếp tục vận động công đức, các cá
nhân tập thể có thể mang đến đền hoặc trả trực tiếp cho nhóm điêu khắc
(không nhớ tên) có xưởng ở gần cầu Oai (Vĩnh Phúc). Việc nhìn thấy một
khối tượng nhỏ đặt dưới chân Mẫu hiện nay khiến tôi tò mò và đã được cụ Từ
giải thích một cách dễ hiểu. Tượng nhỏ này chính là thành công của sự tưởng
tượng giữa việc thờ tự dân gian với Mẫu hiện tại, bao gồm cả yếu tố văn hóa,
nghệ thuật.
- Tượng của ba chàng Cự Linh, Ất Linh và Thông Thủy (đặt phía trước,
lớp dưới tượng Mẫu) cũng làm như tượng Mẫu. Ở giữa là người anh cả Cự
Linh được tạc bằng đá xanh, đầu đội mũ, thân hình khỏe khoắn, tay cầm thẻ
bài thể hiện quyền uy của người dũng tướng; bên trái và bên phải là tượng của
hai người em cũng được tạc bằng đá xanh.
- Hiện vật khác: Bao gồm các câu đối, hoành phi, khám thờ, cửa võng,
mâm ấu, hòm sắc, kiệu bát cống…
+ Hoành phi:
Hoành phi 1: Chí tai khôi nguyên (Nghĩa: Đến từ thuở có trời đất)
Hoành phi 2: Thủy Tổ Quốc Mẫu (Nghĩa: Mẫu đầu tiên của đất nước)
Hoành phi 3: Tối linh điện (Nghĩa: Điện thiêng nhất)
Hoành phi 4: Thiên hạ thái bình
Hoành phi 5: Sơn hà cẩm tú
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+ Câu đối: Ban đầu được làm cùng thiết kế gồm 4 đôi câu đối. Năm
2016, được công đức thêm 02 đôi câu đối.
Câu 1:
VP: Thủy tổ Hồng Bàng sinh bách tình
VT: Mẫu nghi Lạc Việt phát thiên chi
(Nghĩa: Tổ đầu Hồng Bàng sinh ra trăm họ; Đức Mẫu nghi nước Lạc
Việt nảy nghìn cành)
Câu 2:
VP: Phong Châu bảo đại lưu thiên cổ
VT: Tiên Cát linh từ trục ức niên
(Nghĩa: Đất quý Phong Châu lưu nghìn thửa; Đền thiêng Tiên Cát vững
triệu năm)
Câu 3:
VP: Thiên khai nhất giới nam phương vạn cổ anh linh
VT: Địa truyền thập bát Hùng triều ức niên Hùng thịnh
(Nghĩa: Trời mở cõi phương nam vạn cổ anh linh;
Đất truyền mười tám triều Hùng muôn đời thịnh trị)
Câu 4:
VP: Tổ mẫu khai nguyên,vạn cố anh linh chiêu nhật nguyệt
VT: Hùng triều bảo nghiệp, ức niên trường tại lãng càn khôn
(Nghĩa: Tổ Mẫu khai cơ muôn thuở anh linh sáng như vầng nhật nguyệt;
Hùng triều nối nghiệp muôn đời gìn giữ sánh càn khôn)
Câu 5: (Bà Tâm, quận 10, Tp. HCM công đức tháng 4/2016)
VP: Phụ tại đại đồng thành miếu vũ tôn nghiêm lưu viễn cổ
VT: Mẫu nghi Tiên Cát điện linh từ chính khí trục niên trường
Câu 6: (Gia đình ở phường Tân Dân công đức ngày 28/4/2016)
VP: Thủy Tổ Hùng triều khơi đế vương
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VT: Khai sinh quốc tinh Hồng bàng thế.
+ Khám thờ: đặt phía trước hai bệ của hai lớp tượng trên dài 2,75m, rộng
1,34m, cao 1,27m. Mặt trước và hai bên khám thờ được trạm nổi hình tứ linh
“Long, Ly, Quy, Phượng”, xung quanh thể hiện hình trống đồng và các thiếu
nữ đang đánh trống đồng. Sự thể hiện trong bố cục cũng như nét trạm trổ tinh
sảo này mang đặc phong cách thời Lê – Nguyễn. Bên trên khám thờ đặt đồ
thờ thất sự gồm nồi hương đồng, đỉnh hương đồng, mâm bồng đồng, ống
hương, ống hoa, cây đèn đồng, đài – đẩu.
Bức phù điêu phía sau tương Mẫu thể hiện sinh động toàn cảnh núi non
sông nước, sơn thủy hữu tình, có pha trộn thêm hình ảnh Ngũ hành: Kim,
mộc, thủy, hỏa, thổ tương ứng với các màu trong bức tranh.
+ Hòm sắc: được sơn son thếp bạc, đặt trên khám thờ. Trước đây hòm
sắc để trong nhà dân, khi khánh thành đền mới chuyển về. Chỉ đặt tượng
trưng không có sắc phong, ngọc phả.
Hiện vật đồng: gồm có các đồ thờ là nồi hương, cây đèn, đỉnh, hạc…
+

Sắc phong: có 5 đạo sắc phong các thời: vua Tự Đức 11 (1858), Tự

Đức 31 (1873), vua Đồng Khánh 2 (1887). Hiện nay đền chỉ lưu giữ bản phô
tô quyển Ngọc phả văn tế và sắc phong gồm 59 trang chữ Hán và 47 trang
bản dịch, còn bản chính được giao cho Trưởng ban quản lý đền được cất giữ.
+ Văn tế có: Văn tế Tịch điền ngày 3 tháng Giêng, văn tế kỳ xuân ngày
mồng 1 tháng 2, văn tế thánh đản ngày Đoan Ngọ 5/5, văn tế lễ thường tân
tháng 8, văn tế tịch an vị ngày 9 và 10 tháng 10, văn tế thông điền, hạ điền
văn đảo vũ vì hạn lâu ngày, văn tạ lễ khi cầu được mưa, văn tạ lễ cầu đảo lâu
chưa ứng, văn tế cầu an, văn tế thần sông. Các ngày nêu trên được tính theo
âm lịch. Tuy nhiên, chỉ tổ chức tế tại đền vào ngày 10 tháng 10 âm lịch, còn
lại các ngày lễ khác thì ông Từ làm lễ tại đền theo tuần tiết, bài cúng dựa theo
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văn tế lưu tại đền có điều chỉnh, bổ sung theo bối cảnh và ước nguyện từng
thời điểm xã hội, không tổ chức gì khác.
2.4. Phục dựng lễ hội đền Tiên
2.4.1. Lễ hội đền Tiên trong xã hội cổ truyền
Lễ và hội là một tổng thể thống nhất không thể chia tách. Lễ là phần tín
ngưỡng, là phần thế giới tâm linh. “Lễ trong lễ hội là một hệ thống các hành
vi, động tác nhằm biểu hiện lòng tôn kính đối với thần linh” [35, tr67] hay
với thần thành hoàng, phản ánh những ước mơ nguyện vọng chính đáng của
con người trước cuộc sống mà họ chưa có khả năng cải tạo. Còn hội là phần
tập hợp các hoạt động văn hóa dân gian bao gồm các hoạt động vui chơi, giải
trí thể hiện đời sống văn hóa thường nhật của cộng đồng. Hội gắn với lễ và
chịu sự quy định nhất định của lễ, có lễ mới có hội; lễ và hội là một hệ thống
liên kết có trật tự trước sau và bao giờ phần lễ cũng được tổ chức trước sau đó
mới tổ chức các hoạt động phần hội.
Lễ hội của làng Tiên Cát giống như các lễ hội của các làng xã khác ở vùng
đồng bằng Bắc Bộ, được tổ chức trong không gian của làng, vào các dịp nông
nhàn khi mùa vụ được người dân thu hoạch xong xuôi, mùa màng bội thu,
người dân tổ chức lễ hội nhằm bày tỏ lòng thành kính trước Thần linh. Theo
Trần Quốc Vượng thì “khoảng thời gian nghỉ ngơi này là dịp để người dân
vừa cảm ơn thần linh đã phù hộ cho họ một mùa màng sắp tới” [2008, 97]
Thông thường lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, nhưng còn tùy thuộc vào
mùa vụ năm đó mà được mùa thì dân làng tổ chức với quy mô lớn hơn. Lễ hội
nhằm mục đích tôn vinh công đức của người xưa được dân làng thờ phụng đã
được hiển thánh quay trở lại phù hộ cho dân làng có được mùa màng tốt tươi,
cuộc sống ấm no hành phúc. Lễ hội đền Tiên có điều đặc biệt so với các lễ hội
khác bởi nơi đây thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu nhưng di tích đã không tổ chức
trong thời gian dài, do vậy khi được khôi phục lại đã tổ chức lễ hội trên cơ sở
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hương ước, có điều chỉnh để phù hợp với điều kiện hiện tại. Tuy nhiên một
số hèm tục vẫn được các cụ giữ cho đến nay đó là khi các cụ Từ mở cửa đền
đều phải đấm hai tay vào nhau 3 đấm, cầu khấn để cho hai ông chăn trong đền
biến mất, nếu không làm việc ấy thì sẽ dẫn đến sự không may cho dân làng.
Ngoài ra còn tuyệt đối không mặc trang phục cho ngày lễ là màu xanh cánh
chả và màu vàng. Điều này được nhân dân tin và trở thành niềm tin thiêng
liêng với những người thực hiện công việc tại đền.
Bản Hương ước của làng Tiên Cát, tổng Minh Nông, huyện Hạc Trì năm
1942 được sao lại bản Hương ước năm 1932 của Thư ký Kỳ mục Nguyễn
Văn Thìn có ghi chép 23 điều mục khoán ước mà dân làng phải thực hiện
trong đó mục thứ hai mươi ba có ghi rõ “việc cắt cử thủ từ trong ba giáp phải
chọn lấy mỗi giáp một người: phong quang cẩn thận thì ra làm thủ từ để trông
coi cho sạch sẽ”.
Phần “lệ” của làng có mười chín điều quy định về các ngày tiệc, lễ trong
các ngày tiệc của làng … và quy định “Lễ tiến thường tân của đền đã có công
điền cắt lượt các giáp, mỗi năm một giáp làm ruộng công ấy rồi lấy tiền sửa
lễ, lễ xong giáp ấy tự ăn uống”. Điều thứ ba quy định: “ngày tiệc mồng năm
tháng năm là ngày sinh thần, năm phong cả giáp mua con lợn giá năm đồng
bạc, năm kiệu sửa lễ gà xôi, tiền ấy bổ suốt hương ẩm lễ xong rồi đều ăn
uống”. Điều thứ năm quy định: “Ngày tiệc tháng Mười là ngày hóa thần, ngày
mồng 9 nhập tịch, năm phong mỗi giáp mổ một con lợn giá năm đồng bạc,
năm kiệu sửa lễ xôi gà, tiền ấy bổ về cả thôn. Đến ngày mồng 10, ngày 11, đã
cắt lượt các giáp, mỗi giáp một ngày mổ một con lợn đực đen tuyền (tức lợn
lành) không phải mua”.
“Việc cắt tế tháng Mười đến ngày 30 tháng 9 Hương hội cho dân hội tại
công sở để bàn định việc tiệc và chọn một người có danh vọng chức sắc khoa
mục có đủ con giai con gái thì dân cử làm tế chủ và ba người thông hiểu chữ
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nghĩa hành văn đọc chúc, chuyển chúc còn chầu hành lễ và phù giá chấp kích
san bổ về các giáp cử lấy người. Đến chiều hôm mùng 8 tháng Mười để kê
danh sách cử ai làm việc gì phải làm cho cẩn thận, nếu ai thất lễ, hỏng đồ khí
lễ thì dân bắt đền người ấy, còn khi dọn đồ khí – lễ bên đông đem ra, bên đoài
đem về các chân hành lễ trong 3 ngày tiệc xong thì dân chiểu thứ vị dầu cau,
thiên nhân tước thủ lễ và hành lễ”.
Theo như lời kể của các cụ cao niên: Trước đây để chuẩn bị cho ngày
chính kỵ, tức ngày mồng 10 tháng 10 âm lịch, từ trước hàng tháng, các vị
chức sắc và bô lão của làng sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng tại đình để
bàn bạc việc lễ hội. Tại cuộc họp, các thành viên bao gồm các chức sắc và
hương lão sẽ được phát biểu về công việc chuẩn bị tiệc, về việc bầu tế chủ
cho buổi tiệc và cách thức tổ chức rồi cứ theo thế mà làm, không ai bàn cãi
nưa. Việc bàn bạc này công khai. Thông thường các lễ thường thì lấy từ tiền
làm ruộng công để sửa lễ, mỗi năm một giáp. Còn lễ chính kỵ thì các giáp
cùng mổ lợn đực do giáp cử người nuôi, lợn đen tuyền, được nuôi sạch chỉ
bằng nước gạo và cơm, ngày giỗ đem mổ lấy thủ để cúng. Vào ngày tiệc của
Mẫu, lễ vật đã được dâng cúng từ chiều ngày mồng 9, gọi là lễ Nhập tịch.
Sáng ngày mồng 10/10, các giáp Đông Vượng, Phú Điền, Đằng làng cùng
rước kiệu của giáp mình đến lễ Mẫu, lễ vật rước trên kiệu gồm thủ lợn, xôi gà,
hoa, quả… đến đền lễ, lễ xong giáp nào lại rước về giáp ấy để thụ lộc.
Việc chọn tế chủ rất quan trọng bởi không những là nghĩa vụ mà còn là
vinh dự đại diện cho làng hành lễ, tấm lòng thành của tế chủ đồng thời giúp
dân làng có được sự yên ổn, may mắn. Vì vậy tiêu chuẩn chọn tế chủ rất cẩn
thận. Về tuổi tác, phải là người đứng tuổi, từ 50 - 60 tuổi trở lên. Về kinh tế,
là người có mức sống khá giả, được người làng thừa nhận ngợi khen. Về đạo
đức, sống trong sạch, có uy tín trong làng. Về gia cảnh, có con trai, con gái,
vợ chồng hòa thuận, không có tang. Về thân thể phải khỏe mạnh, không có
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khuyết tật. Vì vậy, tế chủ của đền Tiên trước đây đều là người có danh vọng
chức sắc trong làng.
Dựa trên cơ sở Hương ước và lệ xưa, ngày nay việc chọn cử ông Từ của
đền phải là người dân gốc sống trên địa bàn phường, gia đình không có bụi
(tức không có tang), đạt gia đình văn hóa, tuổi từ 60 trở lên. Riêng Trưởng
ban quản lý đền từ khi phục dựng đến nay tuy không phải là chức sắc trong
phường nhưng đều là những cán bộ đã nghỉ hưu, có chức vụ trước khi nghỉ
công tác như ông Nguyễn Văn Bén từng là Bí thư Đảng ủy xã Chính Nghĩa
(nay là Phường Tiên Cát), ông Nguyễn Văn Tứ - Thường trực Hội người cao
tuổi, ông Nguyễn Hoài Thanh, là chủ tịch phường từ năm 1984 – 1995. Các
ngày tiệc tại đền như tiệc ngày mùng 5 tháng 5 hay mùng 10 tháng 10 âm lịch
do Ban quản lý đền chuẩn bị trên cơ sở tiền công đức, giọt dầu của nhân nhân;
tổ chức trên cơ sở có sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, lễ vật được quy
định chặt chẽ theo lệ cũ tuy có đơn giản hơn để phù hợp với điều kiện thực tế.
Chẳng hạn, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, lễ ngày sinh thần gồm lợn quay,
xôi, hoa quả các loại; tiệc ngày mùng 10 tháng 10 gồm: xôi gà, thủ lợn, bánh
chưng, bánh dầy, hoa quả… Ngày nay, ngày mùng 5 tháng 5, đền không tổ
chức tế, chỉ làm lễ vào đúng ngày kỷ niệm; còn ngày mùng 10 tháng 10 là
ngày kỵ của Mẫu do vậy địa phương tổ chức lễ tế long trọng, trang nghiêm,
thành kính. Dự lễ có lãnh đạo thành phố Việt Trì và phường Tiên Cát, một số
tập thể, cá nhân đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn phường, cùng nhân
dân các khu phố trên địa bàn phường và các vùng lân cận. Lễ tế trước đây
không quy định về tế nữ, song do so sánh với đền Mẫu Âu Cơ (Hạ Hòa – Phú
Thọ) chỉ có tế nữ quan, không có tế nam. Để hài hòa, nên hiện nay trong đền
tồn tại cả hai dạng: tế nam và tế nữ.
Phần hội của đền được dân làng tổ chức sau nghi lễ tế và dâng lễ của các
giáp. Trước kia, tối ngày mồng 10 và ngày 11 tháng 10 âm lịch, dân làng tổ
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chức các hoạt động vui chơi, mời các ghánh hát về hát tại đình và tổ chức thi
kéo co, thi hát nhà tơ, múa sinh tiền…cho dân tham gia vui chơi, ăn uống
cộng cảm.
Múa sinh tiền là điệu múa có sử dụng nhạc khí: sinh tiền, trống khẩu, mõ,
sáo, nhị. Mỗi đội múa sinh tiền có nhiều người, cả già, trẻ, nam, nữ; nhạc khí
do nam sử dụng. Khi rước kiệu, những người múa sinh tiền đi trước. Mọi
người đều mặc y phục màu sắc rực rỡ, áo có tua dải, chỉ nhiều màu rất đẹp.
Đội múa sẽ múa theo tiếng trống chiêng của đoàn rước kiệu tạo nên không khí
hoành tráng, vui tươi nhưng vẫn trang nghiêm của buổi lễ.
Kéo co cũng là một trò chơi vui khỏe tập thể rất phổ biến ở hội làng. Trò
chơi này không đòi hỏi nhiều công phu luyện tập như các trò chơi khác như
đấu vật, cướp phết…mà rất giản dị, đầy tiếng cười vui. Kéo co thường dùng
một đoạn dây song hoặc dây trạc to dài khoảng 20 m. Người chơi sẽ chia
thành hai bên, mỗi bên cầm một đầu dây, ở giữa túm một buộc vải đỏ làm
chuẩn. Khi kéo vải đỏ sẽ di chuyển khỏi vạch vôi ban đầu và nhích về phía
bên nào kéo khỏe hơn. Kết quả sẽ rất vui vì đội thua thường buông tay còn
đội thắng sẽ ngã “chổng cù”, người nọ chồng lên người kia.
Ngoài ra, dân làng Tiên Cát còn tham gia hội thi bơi chải trên sông Thao
vào những dịp tháng 5, tháng 6 âm lịch, là hình thức để cầu nước lui vì tháng
5,6 l;à mùa nước lên. Khi bơi chải, quần áo các tay chèo, cờ và mái chèo đều
cùng màu với chải. Mỗi chải có khoảng 24 khoang, với 48 tay chèo, một
người gõ mõ làm hiệu và một người lái. Người gõ mõ làm hiệu lệnh cho các
tay chèo, tay gõ, miệng hô: “Dô huỵch! Hồ huỵch”. Buổi bơi chải sẽ bơi từ
Bạch Hạc về làng Tiên sau đó lại quay về Bạch Hạc. Bơi chải chính là hình
thức cầu an vào đầu mùa mưa, cầu mưa thuận gió hòa, cầu lui nước/cầu tạnh
của người dân ven sông.

44

Hiện nay, các tục lệ hát đêm hay vui chơi dân gian không còn được tổ
chức bởi lý do thời gian, con người và kinh tế. Người tham gia các hoạt động
tại đền là cán bộ hưu trí và những người có tuổi đang tham gia Hội Phật
giáo… còn số đông không tham gia nhiều trong các hoạt động tại đền do điều
kiện công việc và sinh kế. Sau khi tổ chức tế lễ tại đền, các khu dân cư về ăn
uống cộng cảm tại khu của mình, do vậy, thời gian tổ chức các hoạt động
cũng đồng thời phải giảm thiểu cho phù hợp.
2.4.2. Lễ hội đền Tiên sau phục hồi
Kể từ khi đền Tiên được phục dựng, lễ hôi đền Tiên được tổ chức tại
khuôn viên của đền, bao gồm cả phần lễ và phần hội. Phần tế lễ tại đền là chủ
yếu, phần hội thường tổ chức đơn giản hơn nhiều so với trước kia chủ yếu là
biểu diễn múa quạt, văn nghệ do nhân dân các khu phố trong phường biểu diễn.
* Lịch lễ hội:
Tại đền tổ chức các ngày lễ trong năm như: Ngày sinh của Mẫu (Lễ
Thánh đản) ngày 5/5, ngày chính kỵ mồng 10/10 (tức ngày giỗ của Mẫu), các
ngày lễ đầu xuân từ mồng 1 đến mồng 3,4,5/Giêng, lễ kỳ xuân mồng 1 tháng
2, lễ cầu an, lễ hạ điền, lễ vào hạ, lễ thường tân tháng 8… Lễ hội đền Tiên
hiện nay được tổ chức dựa trên cơ sở hương ước của làng Tiên Cát năm 1942
do Thư ký kỳ mục Nguyễn Văn Thìn thừa sao hương ước năm 1932 của làng
Tiên Cát, đặc biệt chú trọng ngày chính kỵ mồng 10/10 (tức ngày giỗ của Mẫu).
* Công tác chuẩn bị:
Để chuẩn bị cho ngày chính giỗ của Mẫu (mùng 10/10 â.l), các ông bà
trong Ban khánh tiết và Ban quản lý đền phối hợp với UBND phường xây
dựng kế hoạch tổng thể, phương án đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức lễ hội;
Bố trí lực lượng chuẩn bị dựng rạp, phông bạt, âm thanh, ánh sáng, thuê đội
nhạc tế phục vụ lễ hội. Kiểm tra, chỉnh trang, dọn vệ sinh khu vực Đền thờ để
phục vụ Lễ hội; Chuẩn bị các nội dung, chương trình phục vụ cho lễ hội: các
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bài diễn văn khai mạc, bế mạc, ..; Chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ phía trước, sau
và trong đền để phục vụ lễ hội: Tập hợp các đội tế nam và tế nữ, kiểm tra
trang phục và đồ tế khí phục vụ việc tế lễ v.v…
* Mua sắm lễ vật và tổ chức ngày lễ:
Những người trong Ban Quản lý đền được chính quyền địa phương ủy
quyền cho việc trực tiếp chuẩn bị, mua sắm lễ vật cho ngày giỗ Mẫu. Kinh phí
chủ yếu dựa trên nguồn công đức của khách thập phương và nhân dân về
công đức trước đó.
Lễ Nhập tịch: Chiều ngày mùng 9/10 â.l, các ông, bà trong Ban quản lý
đền chủ động việc chuẩn bị lễ vật và cúng tế. Lễ gồm: xôi gà, thủ lợn, bánh
chưng, bánh dầy, hoa quả các loại.
Lễ ngày chính kỵ, tức ngày 10/10 â.l: Chương trình gồm: Tế lễ của đội tế
nam và tế nữ; Dâng lễ vật của các khu dân cư, các tập thể và doanh nghiệp
đóng trên địa bàn và các đại biểu đền Kinh Dương Vương; Các hoạt động văn
nghệ dân gian của các khu dân cư và biểu diễn Trống hội của đoàn Bắc
Ninh… Kết thúc lễ các đại biểu thụ lộc tại đền.
Theo diễn trình, các khu phố theo tục lệ cổ, thay vì các giáp, các phe nay
gồm có: phố Đoàn Kết, phố Anh Dũng, phố Thi Đua, phố Tiền Phong, phố
Thành Công và phố Minh Hà 1 cùng tổ chức rước kiệu lễ vật (kiệu nhỏ gồm 4
người khiêng) về đền để giỗ Mẫu. Lễ vật bao gồm sôi gà, thủ lợn, hoa quả….
Tùy theo điều kiện của mỗi phố, có khi lễ có cả con lợn quay cùng các thứ
hoa quả. Phố sẽ chọn cử ra một số nam thanh nữ tú làm giai kiệu để rước lễ
vật cùng đội bát âm, sinh tiền và đoàn đại biểu của khu phố tham dự lễ rước.
Đoàn kiệu sẽ đi từ khu dân cư (nhà văn hóa) rước đến đền. Đến sân đền, kiệu
của 6 khu phố sẽ tập trung phía trước sân đền theo hướng chầu vào đền, còn
lễ vật sẽ được dâng cúng trong hậu cung đền thờ Mẫu. Trước đây, việc chọn
cử ra các đội tham gia lễ rước khá thuận lợi, nhưng nay các thanh niên nam,
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nữ đến tuổi đều đi học hoặc đi làm nên khó để lựa chọn hoặc gọi tham gia.
Một số người vì điều kiện công việc nên thậm chí không có thời gian để đi lễ
đền vào ngày thường, chỉ tranh thủ đi tối hoặc sáng sớm. Nếu ngày rằm,
mùng một vào ngày chủ nhật thì mới có thời gian đi được. Đó là điều mà tôi
nhận thấy khi quan sát và tiếp cận khách đến thắp hương tại đền. Và đây cũng
chính là khó khăn về nhân lực cho đền Tiên nói riêng và các di tích khác khi
tổ chức lễ hội hiện nay. Chẳng hạn, dịp giỗ Tổ Hùng Vương, xã Hy Cương từ
xưa được phong Dân trưởng tạo lệ, hàng năm được vinh dự rước kiệu lên đền
cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, đoàn thể trong
lễ dâng hương. Vinh dự là thế, song để có được số lượng 50 người trong đoàn
rước, cán bộ xã đã đi vận động từng nhà để tham gia.
Năm 2002, khi mới khánh thành đền, địa phương đã tổ chức rước kiệu
sang khu vực miếu cũ của Mẫu làm lễ nghinh rước Mẫu về đền dự lễ, bởi cho
rằng Mẫu vẫn còn ngự trên đất của Ngài ở bên khu vực Nhà máy Bê tông. Khi
đi rước như vậy, kiệu bát cống 8 người khiêng đi rất nặng, nhưng khi từ miếu
về thì nhẹ như bay, vừa đi vừa chạy được. Hiện nay không còn rước kiệu sang
miếu mà chỉ tượng trưng bằng cỗ kiệu đặt ngoài sân đền theo hướng chầu vào
khi làm lễ tế bởi thiếu người tham gia, cỗ kiệu bát cống rất nặng, không có đủ
người làm giai kiệu.
Trong buổi lễ giỗ Mẫu, nghi thức khá quan trọng tạo thêm không khí cho
buổi lễ đó là lễ tế của đội tế nam và tế nữ phường Tiên Cát. Chủ tế mặc áo
thụng đỏ, mũ dải đỏ, chân đi hia. Các thành viên đội tế mặc áo thụng dài màu
hồng, màu xanh (kiêng màu vàng), đầu đội mũ có dải; áo tế có thắt đai, đính
kim sa sặc sỡ sắc màu trông khá đẹp, trên đầu của các tế nữ đội mũ có đính
kim sa. Đội múa sinh tiền không thể thiếu trong buổi tế của các cụ. Do đăc
thù địa phương có tổ chức cả tế nam và tế nữ do vậy các cụ không tế ba tuần
mà tổ chức tế gộp ba tuần dâng lễ vào một lần.
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Buổi tế bắt đầu với một hồi chiêng trống giục giã, các cụ trong ban tế
người nào về vị trí của mình. Để bắt đầu, Đông Xướng, Tây Xướng hô to:
Khởi chinh cổ. Nhạc sinh cử nhạc. Hưởng ứng hiệu lệnh, phường nhạc Bát
âm nổi nhạc, tất cả đội tế tiến ra với trang phục chỉnh tề, đi theo hàng tiến về
vị trí đã quy định trước sân đền bắt đầu buổi lễ. Theo phần xướng của Đông
Xướng, Tây Xướng chủ tế và các quan viên cùng thực hiện các thao tác:
Quán tẩy (rửa tay bằng nước thơm) sau đó chỉnh sửa cân đai mũ áo vào trong
đền củ soát lễ vật (kiểm tra lễ vật), xong rồi quay về vị trí như ban đầu. Khi
người xướng hô: Bồi tế viên tựu vị. Tế chủ tựu vị thì hai người bồi tế bước vào
chiếu tế trước sau đó chủ tế bước vào vị trí giữa chiếu tế. Chủ tế và các quan
viên trong khi di chuyển tại chiếu tế phải di chuyển theo kiểu nhập Á, xuất Á
nghĩa là chủ tế phải đi thẳng rồi rẽ sang bên phải hoặc bên trái một bước,
bước đi gẫy khúc như kiểu chữ A rồi mới tiến hoặc lùi về chiếu tế. Xướng
Thượng hương, hoa, đăng chủ tế dâng hương, hoa, đèn nến vào trong hậu
cung nơi có ban thờ Mẫu, sau đó lùi xuống chiếu tế.
Tiếp đến là phần chủ tế dâng rượu. Phần này được chủ tế thực hiện ba lần
gọi là Tam tuần: “Hành sơ hiến lễ”, “hành á hiến lễ” “hành chung hiến lễ”.
Tiếp đến là phần dâng chúc, đọc chúc vị và hóa chúc. Chúc sau khi tuyên đọc
xong thì lấy khỏi giá trúc để hóa, Chủ tế hóa chúc phải đốt cho chúc cháy từ
từ, cầm trên tay rồi bung lên cao cho cháy hết. Chúc phải cháy hết thì năm đó
mời may mắn, mọi sự tốt lành. Hóa chúc xong chủ tế vái ba vái rồi lui về
chiếu. Chủ tế, bồi tế, chấp sự quan viên cùng nhau chỉnh tề trang phục vái 5
vái, tất cả mọi người dự lễ cùng vái lạy để cảm tạ công đức của thần và cầu
cho thần tiếp tục hiển linh để phù hộ, che chở cho dân làng bình yên.
Sau khi tổ chức xong phần tế, lễ, các đại biểu và nhân dân cùng xem biểu
diễn múa quạt, văn nghệ….do nhân dân trong phường biểu diễn. Kết thúc
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chương trình văn nghệ, khu phố nào có lễ sẽ mang lễ vật trở về khu phố ấy để
cùng nhau thụ hưởng lễ vật. Phần lễ hội kết thúc.
2.4.3. Hình thức quản lý và tổ chức thực hiện tại đền Tiên
Sau khi có quyết định chính thức về việc giao đất và cho phép phục dựng
lai đền Tiên, UBND phường Tiên Cát đã giao cho Hội người cao tuổi đứng ra
chủ trì việc vận động công đức xây dựng đền Tiên và thành lập Ban quản lý
xây dựng đền Tiên gồm 15 thành viên:
1. Ông Nguyễn Văn Bén – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Liên – Phó trưởng ban
3. Ông Nguyễn Văn Tứ - Phó trưởng ban
5. Ông Lê Quang Bưởi – UV
6. Ông Nguyễn Văn Tuyên – UV
7. Bà Nguyễn Thi Kham – UV
8. Ông Nguyễn Văn Mây –UV
9. Ông Nguyễn Văn Thệ - UV
10. Ông Nguyễn Viết Lãng – UV
11. Ông Nguyễn Lê Nên – UV
12. Ông Nguyễn Văn Xòng –UV
13. Ông Nguyễn Thanh Mạnh – UV
14. Ông Nguyễn Văn Tuấn – UV
15. Bà Lê Thị Thân – UV
Các thành viên nêu trên sẽ có nhiệm vụ vận động công đức xây dựng đền
Tiên, tổ chức thi công và quản lý công trình theo như thiết kế và các quy định
hiện hành.
Sau khi đền phục dựng, Ban quản lý tiếp tục hoạt động và đã vận động
được nhiều cá nhân, tập thể công đức tôn tạo thêm các hạng mục khác trong
công trình và cung tiến các hiện vật là đồ thờ tự bổ sung đồ thờ thêm hoàn
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thiện, khang trang. Năm 2005, từ thực tế hoạt động, UBND phường Tiên Cát
công nhận Ban quản lý, ban khánh tiết đền Tiên tại Quyết định 01/QĐ-UB
ngày 6/01/2005 gồm 9 thành viên: ông Nguyễn Văn Tứ - Thường trực Hội
người cao tuổi làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Bén – phó ban, và các thành
viên: ông Nguyễn Lê Nên, ông Nguyễn Văn Mây, ông Nguyễn Văn Liễm,
ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Minh Khang, ông Nguyễn Viết Lãng,
bà Nguyễn Thị Oanh nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích, tổ chức các
hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tại di tích. Năm 2013, Ban quản lý được kiện
toàn lại gồm 7 thành viên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường Tiên
Cát, ông Phan Quang Đăng – Phó chủ tịch UBND phường làm trưởng ban,
ông Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Lê Nên - phó ban và 4 thành viên: Phạm Xuân
Hạnh, Nguyễn Thị Thân, Nguyễn Văn Tuy, Đào Mạnh Trung. Năm 2015,
trên cơ sở cuộc họp thống nhất giữa Ban quản lý đền và UBND phường Tiên
Cát đã quyết định kiện toàn lại Ban quản lý di tích lịch sử đền Tiên bao gồm 8
thành viên, trưởng ban là ông Nguyễn Hoài Thanh, nguyên là Chủ tịch
phường đã nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Tứ tiếp tục giữ nhiệm vụ Phó ban
thường trực, ông Nguyễn Lê Nên – Phó ban và 5 thành viên gồm: Ông Phạm
Văn Hạnh, Ông Nguyễn Văn Tuy, Ông Nguyễn Văn Tạo, Ông Nguyễn Văn
Sơn, Bà Nguyễn Thị Thân. Ban quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND
phường Tiên Cát, hàng tháng có trách nhiệm báo cáo về các khoản công đức,
các hoạt động của đền. Các ngày lễ lớn Chủ tịch phường chỉ đạo lễ hội, Ban
quản lý chủ động trong việc chuẩn bị lễ vật và nghi lễ; đồng thời có trách
nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, quản lý và phát huy giá trị của di tích
theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tôn tạo, xây dựng bất cứ một
thiết chế nào Ban quản lý đền phải báo cáo chính quyền địa phương và Sở văn
hóa TT& DL cho phép mới được tiến hành. Ngoài ra còn thành lập Ban khánh
tiết gồm 12 người và 02 người bảo vệ. Bảo vệ trực ngày đêm được trả công 3
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triệu/2 người (1,5 triệu/người), còn các ông/bà trong Ban khánh tiết và Ban
quản lý đền đều làm trên cơ sở tự nguyện có sự vận động của chính quyền và
thành viên của Ban quản lý. Hàng ngày những người này thay nhau trực
(Trưởng ban và các phó ban, ông Từ có mặt thường xuyên) để làm nhiệm vụ
bao sái, vệ sinh, tiếp nhận công đức…mỗi ngày được ăn một bữa trưa giá
20.000đ (tự nấu), ngoài ra không nhận gì thêm. Các ông/bà đều là những
người về hưu, rãnh rỗi hơn để có thể giúp việc tại đền nhận lộc thánh tạo phúc
cho con cháu.
2.5. Đối tƣợng thờ phụng: truyền thuyết và tƣ liệu lịch sử.
Theo truyền thuyết về Bọc trăm trứng, Lộc Tục là con vua Đế Minh, làm
vua đất phương Nam, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, đặt tên nước là Xích
quỷ. Vua nước Xích quỷ lấy con gái Động Đình quân tên là Long Nữ, sinh ra
Sùng Lãm (tức Lạc Long Quân). Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra bọc trăm
trứng, sau nở thành trăm con. Người con trưởng lên làm vua đặt tên nước là
Văn Lang, kinh đô ở Phong Châu, đời đời cha truyền con nối. Câu chuyện
truyền thuyết này đã được lưu truyền trong dân gian, vừa mang yếu tố lịch sử
lại vừa có yếu tố hoang đường. Nhưng ý nghĩa cao cả hơn hết của câu chuyện
nhằm giải thích về nguồn gốc của cộng đồng dân tộc Việt Nam được sinh ra
bởi một bọc trứng, cùng mang dòng máu của cha Rồng mẹ Tiên. Đặc biệt,
năm 1954 tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và nói chuyện với
Đại đoàn quân Tiên phong trước khi về Thủ đô làm nhiệm vụ tiếp quản, Bác
đã căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước; Bác cháu ta phải cùng
nhau giữ lấy nước”. Câu nói này của Người thêm một lần nữa khẳng định: các
vua Hùng là người dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh
lịch sử đang trong thời kỳ chiến tranh, câu nói của Bác như lời hiệu triệu con
cháu phải biết đến Tổ tiên, mà Tổ tiên của dân tộc Việt Nam chính là các vua
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Hùng. Lời hiệu triệu đó đã giúp cho dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng đánh
đuổi các thế lực ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc; lời hiệu triệu của
Người còn hiệu nghiệm hơn khi Chính phủ quan tâm đến các công trình văn
hóa và bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, trong đó có tín ngưỡng thờ
cúng Tổ tiên, thờ cúng các bậc tiền nhân có công trong buổi đầu dựng nước.
Tuy nhiên, một bộ phận người dân tin và cho rằng việc thờ tự các vua Hùng,
vua là Thiên tử, con Trời; nhưng vua thì vẫn còn phải có cha mẹ, ông bà; đức
Kinh Dương Vương được thờ tự và có lăng mộ ở Thuận Thành, Bắc Ninh,
còn Thủy tổ Quốc Mẫu – Thần Long được thờ tại chính vùng đất Tổ, đó là
Tiên Cát
Bên cạnh đó, ở Phú Thọ hiện nay còn có một ngôi đền thờ Thủy Tổ
Quóc Mẫu Thần Long Hồng Đăng Ngàn (là người đã sinh ra Thái tử Sùng
Lãm, tức lạc Long Quân). Nhân dân phường Tiên Cát, thành phố Việt trì đang
thờ từ Bà cùng hai người em kết nghĩa và ba Hoàng tử tại đền Tiên. Quá trình
thu thập tư liệu, tác giả luận văn đã thi thập được một số tài liệu bao gồm các
sắc phong, thần tích – thần sắc, hương ước và các tài liệu do một số nhà
nghiên cứu địa phương sưu tầm ghi về việc thờ tự Mẫu Thần Long như sau.
2.5.1. Cuốn Ngọc phả, văn tế, sắc phong đền Tiên được dịch tại Viện Hán –
Nôm có ghi rõ về nhân vật được thờ tại làng Tiên Cát xưa là: Ngọc Tinh phu
nhân, Thủy Tinh phu nhân, Bạch Hoa phu nhân, Cự Linh Thủy thần, Ất Linh
Thủy thần và Linh Lang Thông thủy.
Cuốn Ngọc phả của làng Tiên Cát được chép lại năm 1974 đang được cất
giữ cẩn thận, ở đền chỉ lưu giữ và truyền bá các bản phô tô. Bốn trang đầu
Ngọc phả nói về cuộc gặp gỡ và hôn nhân giữa Kinh Dương Vương và Thần
Long (người sinh ra Lạc Long Quân) rồi lập Thần Long làm Vi cung Chính
khổn (tức Hoàng Hậu). Nhưng đến các trang sau lại nhắc đến Thứ phi. Đây là
điều mâu thuẫn trong bản Ngọc phả. Để giải đáp thắc mắc tác giả đã tìm đến
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người có nhiều tâm huyết về việc nghiên cứu, sưu tầm tư kiệu về Thủy Tổ
Quốc mẫu – ông Xuyền (tức nhà văn Khánh Hoài), nguyên Chủ tịch Hội văn
học nghệ thuật thành phố Việt Trì. Ông cho biết, khi tìm hiểu về cuốn Ngọc
phả ông đã đối chiếu với bản giữ tại Viện Hán nôm cũng có nội dung tương
tự, nghĩa là có thể đã mất đi một vài trang quan trọng kết nối giữa Vi cung
chính khổn và Thứ phi. Khi đi sưu tầm tài liệu, bản thân tác giả cũng chỉ thấy
trong các tài liệu như truyền thuyết vùng Thanh Oai, truyền thuyết vùng đất
Tổ, “Đại Việt sử ký toàn thư”, …đều chỉ nhắc đến Thần Long, không thấy
nhắc đến Thứ phi.
Ngọc phả viết: …Kinh Dương Vương rất yêu cảnh sông núi non nước,
nên đã cho đại giá đi tuần du hải ngoại xem cảnh đất nước, bất giác thuyền
rồng đi thẳng tới hồ Động Đình. Vương sai dừng thuyền thưởng ngoạn phong
cảnh nơi đây. Bỗng nhiên thấy một người con gái mặt phấn lưng cong tự đáy
nước xuất hiện, với dung nhan tuyệt vời cho là cuộc gặp gỡ hiếm có xưa nay.
Vương liền cho thuyền chéo tới và hỏi rằng: “may mắn quá! Tiên nữ từ đâu
tới?”. Tiên nữ trả lời: “Thiếp là Thần Long chính là con gái Động Đình quân,
ở sâu kín nơi cửa ngọc chờ đợi bậc anh hùng đã lâu, nay được gặp gỡ sứ giả
nhà trời xin được làm phận nâng khăn sửa túi”. Vương sung sướng vui mừng
nhận lời đón nàng vào thuyền đưa về đô thành, rồi lập Thần Long làm Vi
cung Chính khổn” (tức Hoàng hậu).
Trong Ngọc phả có đoạn chép về thứ phi Thần Long – nhân vật được
thờ: Thứ phi có lời nguyền giao du kết làm chị em ruột thịt với hai người:
Một người là Thủy Tinh nương, một người là Bạch Hoa nương. Khi Thứ phi
về chấu Đế quyết, vua cho chôn cất thi hài Thứ phi tại cung Tiên Cát và cho
dựng lăng ở đây. “Vương truyền lệnh cho địa phương cùng phụng thờ ba vị
và phong làm thần nữ. Phong cho Thứ phi là Đệ nhất Ả nương thần nữ Ngọc
Tinh nàng Cả đại vương; Phong cho hai vị Thủy tinh công chúa một người là
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Đệ nhị Thủy Tinh thần nữ nàng hai đại vương, một nàng là đệ tam Bạch Hoa
thần nữ nàng ba đại vương và cho phép những người trước đây hầu hạ xung
quanh Thứ phi được sớm hôm hương khói phụng thờ tại nơi đây. Vương còn
sai ba vị quan lang – là các hoàng tử sinh ra từ bọc trăm trứng là: Cự Linh
thần tướng, Ất Linh Lang và Linh Thông Thủy cai quản hai đầu sông, núi, gìn
giữ cung sở Thứ phi”.
Lại mở một khu chợ bên sông nơi trước cung lăng, đặt tên là Tiên thị
(chợ Tiên) để cho các Vương cung phi nhân và các Vương nữ phu nhân nội
thần tụ hội sớm chiều trước sông đều ở đây, trên chợ là cảnh đô hội thần tiên.
Đời vua Lê Trang Tông tiếp tục truy phong mỹ tự:
“Phong cho Đệ nhị nàng hai Thủy Tinh công chúa đại vương
Phong cho Đệ nhất nàng cả Ngọc Tinh công chúa đại vương
Phong cho Đệ tam nàng ba Bạch Hoa công chúa đại vương
Phong cho Đệ nhị chàng hai Ất Linh Thông thủy thần đại vương
Phong cho Đệ nhị Chàng cả Cự Linh Thủy thần đại vương
Phong cho Đệ tam chàng ba Thông Thủy thủy thần đại vương”.
Các năm: Năm Tự Đức 7 (1854), năm Tự Đức 11 (1858), năm Tự Đức 33
(1880), năm Tự Đức 33 (1880), năm Đồng Khánh 2 (1887) đều Sắc phong
cho các Thần.
Dựa theo tư liệu lịch sử về cuộc kháng chiến chống Pháp và lời kể của các cụ,
Làng Tiên cát trước đây có cả đình, đền, chùa và miếu. Các cụ còn nói rằng,
trước kia còn nhìn thấy trong đền có ba cỗ long ngai, sau khi bị phá hủy các
đồ thờ và long ngai bị hư hỏng, mất mát một số khác đem thả xuống sông, chỉ
còn giữ lại 01 mâm ấu, hai đòn kiệu do dân mang về xóm dùng cho việc
chung. Qua bản sắc phong được dịch của Viện Hán – Nôm cho thấy, Mẫu
Thần Long được thờ phụng ở cung Tiên Cát (thời Hùng Vương). Vậy thì sau
này, cụ thể gần nhất là trước CMT8 các thần được thờ ở đâu? .
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2.5.2. Thần tích – Thần sắc.
Trong bản Thần tích – thần sắc của làng được khai vào năm 1938, làng
Tiên Cát thuộc tổng Minh Nông, huyện Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ. Người nghiên
cứu chép: Lê Hữu Quế, Chánh tổng, tổng Minh Nông, huyện Hạc Trì.
Mục Thần Thành hoàng có chép về các nhân vật thờ tự chính là ba nàng
Ngọc Tinh, Thủy Tinh, Bạch Hoa và ba chàng Hoàng tử: Ất Linh, Cự Linh,
Thông Thủy mà Ngọc phả đã nêu. Các vị ấy đều là nhân thần có công điều
binh dẹp giặc giúp nhà Lê đời vua Lê Trang Tông. “Công trạng Ngài đánh
giặc nhà Hồ, nhà Mạc giúp nhà Lê”. Ngày sinh Ngài là mùng 5 tháng 5 âm
lịch và ngày mất là mùng 10 tháng 10 âm lịch. “Từ khi có làng không thờ ai
chỉ thờ ngài. Không biết làng nào thờ và cũng không giao tiếp với làng nào.
Thờ ngài bằng ngai gỗ, thiếp vàng, mũ đồng câu, áo giáp da vàng, hài bằng
vải, kiệu sơn son thiếp bạc và các đồ bát biểu đều bằng gỗ sơn son thếp bạc cả
Mục Thờ ngài ở những nơi nào? Chép: “Thờ ngài ở miếu đến ngày tiệc
rước về đình làm lễ xong rước về miếu. Nơi ấy ở đồi mé trên sông Thao. Nơi
ấy hễ hỏng đâu thì chữa đấy. Nơi ấy cấm không ai được làm nhà để mà cấm
súc vật không được thả. Ngài có những thưở ruộng để ông từ cấy”.
Mục Hàng năm tế lễ Ngài những ngày nào? Chép: Ngày tế lễ theo thân
thể ngài vào mùng 5 tháng 5, là ngày sinh thần, ngày mùng 10 tháng 10” và
các ngày lễ theo tiết Thượng nguyên mùng 3 tháng Giêng, lễ Hạ điền mùng 1
tháng 6, Thượng điền mùng 1 tháng 8, lễ kỳ phúc mùng 1 tháng 4…
Bởi vì đền không còn, các hoạt động văn hóa dân gian diễn ra tại đền
cũng vì đó mà chúng ta không chắc chắn. Dựa vào sắc phong các triều đại ban
cho làng và bản hương ước, thần tích – thần sắc ghi chép về tục lệ, vị thần
của làng trước kia thì cũng có thể coi như là minh chứng lịch sử về việc thờ tự
tại làng Tiên Cát. Về mặt lý thuyết cũng như thực tế thờ tự tại các làng xã
vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ nói chung, đình làng là nơi thờ thành hoàng
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của làng, đền là nơi thờ thánh/nhân thần. Nhưng tại bản Thần tích – thần sắc
cho chúng ta thấy, làng Tiên Cát trước đây thờ nhân thần bao gồm sáu vị đại
vương, trong đó có Thủy tổ Quốc Mẫu tại Miếu và chỉ khi tổ chức tế lễ mới
rước về đình, tan tiệc rước về miếu.
2.5.3. Tư liệu sưu tầm liên quan đến Mẫu Thần Long từ các nhà nghiên
cứu ở địa phương.
Trong cuốn Văn nghệ dân gian Việt Trì, Sở VHTTTT và Hội văn nghệ
dân gian xuất bản năm 2001..”Khi Vương trở về thì Thần Long đã có thai,
trong cung hương thơm ngào ngạt, khí lành chiếu khắp đầy nhà. Sau đó một
tuần thì sinh Lạc Long Quân. Lạc Long quân có tư chất phi thường, Vương
bèn lập làm Thái tử. Nhà vua đã cho lập một cung điện gọi là Tiên Cát cung
để cho Ngọc Nương Thần Long ở”.
Theo tài liệu Tìm hiểu cuộc chiến của Thục Phán vào Kinh đô Văn Lang
của tác giả Văn Kim Chung, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Thọ: “Làng
Tiên Cát nơi được xây dựng cung điện thứ phi thời tiền Hùng Vương…”
Trong cuốn Lễ hội lịch sử ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ - Hội
Văn nghệ dân gian Việt Nam xuất bản năm 2011 chép lại: “Theo Đại Việt sử
ký toàn thư, Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, cha là Kinh Dương Vương,
vua nước Sích Quỷ ở phương Nam, mẹ là con gái Động Đình quân Thần
Long dưới thủy cung”. “…Mẹ Lạc Long Quân vốn là Thủy nữ nên Long
Quân thường về ở với mẹ, vợ chồng, cha con thường xa cách nhau…”
Tài liệu sưu tầm của tác giả Khánh Hoài về Mẫu, người sinh ra Lộc Tục
(Lạc Long Quân) ở môt số địa phương khác như sau: Trong “Bách Việt tộc
phả” có ghi rằng: “... Cao cao tổ tỉ Đỗ Thị Quý, tên gọi Đoan Trang, người
vùng Ngõ Hồ (Nghi Tàm – Hồ Tây) sinh ra Lộc Tục. Nhân vì Thái Khương
Công có sự hiểu lầm nghi ngờ lòng chung thủ của bà, đưa bà từ chính cung
xuống làm thứ phi nên bà oán giận bỏ nhà vào động Tiên Phi (Hòa Bình). Ở
56

đây bà đã dùng sự dạy dỗ để cảm hóa người khác, khuyên người ta làm điều
thiện, bỏ điều ác. Tám người em trai cũng theo vào động Tiên phi giúp chị gái
trông nom và dạy dỗ cháu”. Hay trong bản sao: Liệt vị đại vương sự tích
ngọc phả thực lục của xã La Nội, Ỷ La – Hà Đông, Hà Nội: “… Các ghi chép
trải từ trời nam mở vận dòng họ đầu tiên trong nước là Hồng Bàng bậc quân
vương thụ mệnh trời đầu tiên là Kinh Dương Vương, hậu duệ của Thần Nông,
Kinh Dương Vương vốn được Đế Minh phong vương cai trị Nam Việt, lấy bà
Thần long Hồng Đăng Ngàn sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân lấy con
gái Đế Lai là Âu Cơ, được điềm lành sinh bọc trăm trứng, thành một trăm
người con trai, ấy là Tổ của người Bách Việt”.
Trong cuốn Đền thờ quốc Tổ Lạc Long Quân – di tích và lễ hội, NXB
Lao động – 2014, trong phần I. Truyền thuyết: “Nhân dân vùng Thanh Oai
còn lưu truyền câu chuyện kể về khởi nguồn dân tộc Việt thời các vua Hùng.
Kể rằng: Vua Đế Minh có hai người con, con trưởng là Đế Nghi, còn thứ là
Lộc Tục. Nhà vua yêu Lộc Tục hơn nên muốn cho Lộc Tục làm vua phương
Bắc. Lộc Tục là người khiêm nhường nên đã nhường cho anh cả, Lộc Tục lên
làm vua phương Nam (tức là đất Văn Lang sau này).
Nước Văn Lang tức là nước Xích Quỷ có nhiều phong cảnh thanh
kỳ….Lên làm vua, Lộc Tục lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Buổi đầu toan
đóng đô ở núi Miễu Sơn, sau ấn định xây thành, đắp lũy ở Cửu Lĩnh. Bấy giờ
người mới lo việc trăm năm. Một buổi mùa xuân chim kêu ríu rít, cây cỏ xanh
tươi, ngập tràn cả ngàn cây, bờ suối. Người ngự trên một chiếc thuyền thả trôi
theo dòng nước, chẳng bao lâu đến Động Đình hồ gặp một giai nhân tuyệt
sắc. Người chào rồi tiến đến gần hỏi chuyện xin nàng cho biết quý danh và
quê hương ở đâu. Giai nhân đáp: “Thiếp là Long nữ con gái vua Động Đình ở
cách đây chẳng xa”. Lộc Tục nói: “Tôi là Lộc Tục con vua Đế Minh, vốn
nghe tiếng Động Đình Quân từ lâu. Thế mà may mắn hôm nay mới gặp được
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nàng, có lẽ đây là duyên trời đưa lại”. Giai nhân đỏ mặt: “Thiếp cũng đã có
lòng chờ từ lâu”. Lộc Tục ngay phút đầu găp gỡ đã thấy lòng dạt dào, nghe lời
dịu dàng càng thêm say đắm, liền mời Long nữ cùng về kinh đô và ít lâu sau
tấn phong Long nữ làm Hoàng hậu.
Lộc Tục xây cung điện ở núi Nghĩa Lĩnh gần Việt Trì là nơi có sông núi
bốn phương chầu lại rất bao la hùng vĩ. Lộc Tục nghe lời Long nữ cho xây
thành kéo dài tới Phong Châu và đổi tên nước Xích Quỷ thành nước Văn
Lang. Nơi Kinh thành mới được gọi là Việt Thường ấp. Kinh Dương Vương
đi Cửu Lĩnh một chuyến, khi về thì Hoàng hậu đã lâm bồn, sau đó đẻ ra Sùng
Lãm, tức Lạc Long Quân kế nghiệp vua cha…”
Mỗi địa phương các chuyện kể, truyền thuyết về nguồn gốc của Thủy Tổ
Quốc Mẫu có khác nhau vì nó sẽ bị chi phối lịch sử của địa phương có truyền
thuyết. Còn nhiều vấn đề về xác định tính chính sử hay sự thật về Mẫu, cũng
có một số vùng có đền thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu. Còn ở Việt Trì, những năm
gần đây, được sự quan tâm của chính quyền, nhân dân Tiên Cát đã lập lại đền
Tiên để thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu Hồng Đăng Ngàn – vị Quốc Mẫu đã được
nhắc đến ở các truyền thuyết nêu trên.
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Tiểu kết chƣơng 2.
Di tích đền Tiên là một công trình tín ngưỡng được phục dựng nhằm thờ
tự Thủy Tổ Quốc Mẫu, người đã sinh ra Thái tử Sùng Lãm (tức Lạc Long
Quân). Đây là một công trình được phục hồi trên khu đất mới do chính quyền
địa phương cấp để phần nào giải quyết nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân
dân. Sự hiện hữu của di tích tuy không còn yếu tố gốc, cũng không phải là
công trình tín ngưỡng tiêu biểu, song sự tồn tại này như là bằng chứng để tái
hiện lại truyền thống văn hóa của địa phương trước đây cũng như hiện nay, đó
là tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, thờ cúng những bậc tiền nhân có công trong
buổi đầu dựng nước.
Việc phục dựng đền Tiên đã có những khó khăn, những thuận lợi cơ
bản. Tuy nhiên, phải kể đến công lớn chính là nhân dân, nhất là Hội Người
cao tuổi. Từ xưa, nhân dân luôn có niềm tin và cho đến nay niềm tin ấy đã tạo
dựng nên một kiến trúc thờ tự từ niềm tin. Thờ tự Tủy Tổ Quốc Mẫu cũng
giống như tục thờ thánh Mẫu, đã trải qua trường kỳ lịch sử vẫn đáp ứng nhu
cầu tâm linh của nhân dân ta ngay từ buổi đầu dựng nước đến nay, đó “là một
hiện tượng đầy sức sống, là truyền thống tích cực của văn hóa dân tộc”.
Đến nay, di tích đã bước đầu được lập quy hoạch trong cụm các di tích
lịch sử văn hóa trên đất Việt Trì. Mong muốn của chính quyền địa phương,
đặc biệt là các cụ Hội người Cao tuổi và các cụ trong Ban quản lý đền Tiên là
đền Tiên sớm được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Phú Thọ
ủng hộ, tạo điều kiện để hoàn thiên các thủ tục cần thiết cho việc đề nghị công
nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia và là di tích vệ tinh của Đền Hùng như một
số nhà nghiên cứu địa phương gợi ý khi xây đền.
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Chƣơng 3:
LUẬN BÀN VỀ VIỆC PHỤC DỰNG DI TÍCH VÀ LỄ HỘI
Trong chương này, trên cơ sở tư liệu thực địa đã được trình bày tại
chương 1 và chương 2, luận văn sẽ xem xét việc phục dựng di tích và lễ hội
dưới tác động/trong mối quan hệ với sự biến đổi của bối kinh tế, chính trị
cũng như chính bản thân nhu cầu tôn giáo tại địa phương từ sau Đổi mới, giữa
những năm 1980 trở lại đây.
3.1. Tác động của kinh tế thị trƣờng tới thực hành tôn giáo
Như chúng ta đều biết, đất nước ta thời kỳ trước Đổi mới (giữa những
năm 80 của thế kỷ XX), do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do những sai lầm
mang nặng tính chủ quan, duy ý chí trong nhiều chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội
theo một mô hình cũ đã lỗi thời, cho nên chỉ mấy năm sau khi hoàn thành
thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam,
thống nhất Tổ quốc năm 1975, thì đất nước đã lâm vào cuộc khủng hoảng
kinh tế - xã hội trầm trọng. Sản xuất nông - công nghiệp đình đốn. Lưu thông,
phân phối ách tắc. Lạm phát ở mức ba con số. Đời sống của các tầng lớp nhân
dân sa sút chưa từng thấy. Ở thành thị, lương tháng của công nhân, viên chức
chỉ đủ sống 10 - 15 ngày. Ở nông thôn, vào lúc giáp hạt có tới hàng triệu gia
đình nông dân thiếu ăn. Tiêu cực xã hội lan rộng. Lòng dân không yên. Tình
hình diễn biến đến mức, vào khoảng từ cuối năm 1985 đến cuối năm 1986,
nghĩa là sau thất bại của cuộc tổng điều chỉnh giá - lương - tiền (9-1985), đại
đa số quần chúng nhân dân cảm thấy không thể tiếp tục sống như cũ được
nữa; đồng thời các cơ quan lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước cũng
thấy rõ không thể tiếp tục duy trì những chủ trương, chính sách đã lỗi thời,
hoặc chỉ thay đổi có tính chất chắp vá, nửa vời một số chính sách riêng lẻ nào
đó thôi. Người dân Việt Trì lúc này chỉ tập trung phát triển kinh tế nhằm đảm
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bảo ổn định đời sống nhân dân, các hoạt động tôn tạo, thực hành tôn giáo
chưa có điều kiện để quan tâm chú trọng. Nhận định về vấn đề này nhà
nghiên cứu Lê Hồng Lý đã viết: “Vào những năm 70 – 80 thực tế ở nước ta là
như vậy, người ta biết phải giữ cái này, sửa cái kia cho quê hương, họ hàng
nhưng lực bất tòng tâm, không phải chỗ nào và ai cũng làm được” (17, tr5).
Cho đến khi Đổi mới, thay thế cho nền kinh tế bao cấp trước đó là nền
kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế tư nhân được khuyến khích phát
triển nên thu nhập tăng lên, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, kinh
tế với tốc độ tăng trưởng hàng năm. Tính rủi ro trong nền kinh tế thị trường
thời này cũng có thể là động lực quan trọng để phục hồi hoạt động tôn giáo.
Từ chỗ đời sống kinh tế khấm khá hơn, có của ăn của để và có dư dả đôi chút
cũng đồng thời là lúc nhu cầu về văn hóa và hưởng thụ các giá trị văn hóa
tăng lên. Người dân bắt đầu nhìn nhận lại các di tích tín ngưỡng bị hư hỏng,
dột nát hoặc bị phá hủy thời gian trước đó mà họ chưa có điều kiện để sữa
chữa phục hồi được thì họ sẽ tiếp tục làm việc đó.
Người Việt Nam nói chung, người dân Tiên Cát nói riêng đều giữ trong
mình một truyền thống tốt đẹp đó là lòng biết ơn đối với Tổ tiên, ông bà và
những người có công tạo dựng cho chúng ta có cuộc sống ấm yên, tốt đẹp như
hiện tại. Nên việc tôn thờ và lập nên những nơi thờ tự trang nghiêm vốn đã là
truyền thống, không có thì đành chịu nhưng khi có điều kiện thì việc xây cất
cho mồ yên mả đẹp như để báo đáp công ơn và khẳng định sự phù trì cho họ ở
cuộc sống hiện tại. Cũng chính từ niềm tin và truyền thống đó mà người dân
Tiên Cát sau khi nền kinh tế được phục hồi, đã phục dựng lại các công trình tôn
giáo ở địa phương trước đây đã bị phá: đền Chi Cát, đền Tiên, nhà thờ họ Giáo.
Bên cạnh đó, bối cảnh xã hội hiện đại đã đem đến cho đời sống sự thay
đổi và biến động mạnh mẽ ở cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Trong nước, dưới
ảnh hưởng của nền khoa học công nghệ phát triển, máy móc thiết bị hiện đại,
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phương tiện giao thông liên lạc hiện đại và tiện lợi; con người có thể hưởng
thụ rất nhiều các sản phẩm văn hóa trên thế giới, ăn ngon, mặc đẹp…Ở Việt
Trì lúc này lại tiếp tục xản xuất các mặt hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp
trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, đặc biệt là sản xuất sút phục vụ các
ngành công nghiệp nên đã xả thải ra môi trường những khí thải độc hại, nhiều
người dân sống ở xung quanh các nhà máy và những người trực tiếp sản xuất
đều bị mắc các bệnh về hô hấp và các bệnh khác mà người dân vẫn gọi là
bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, ảnh hưởng mặt trái của sự phát triển chính là
mối quan hệ gia đình lỏng lẻo, xa cách; đạo đức lối sống có phần bị suy đồi;
bệnh dịch tràn lan, nhiều căn bệnh không có thuốc chữa; tai nạn giao thông
ngày càng nhiều; tình trạng trộm cắp, cướp giết lẫn nhau ngày càng gia
tăng… làm cho người dân hoang mang lo sợ về cuộc sống hiện tại. Họ cần
tìm đến một thế lực siêu nhiên để tìm niềm tin, củng cố tinh thần, họ tìm đến
đền, chùa để cầu xin sự bình an. Đây cũng là lý do dẫn đến hiện tượng phục
dựng di tích và lễ hội.
Trong những năm gần đây, việc người dân đến với tín ngưỡng ngày
càng nhiều. Số liệu thống kê ở một số di tích cho thấy điều đó. Tại sao kinh tế
đi lên người ta lại càng đi lễ nhiều như vậy? Có lẽ độ rủi ro, phiêu lưu trong
cuộc sống ngày càng nhiều nên dân đến hiện tượng đi lễ để cầu cạnh thánh
thần, cầu sự may mắn. Sự rủi ro đối với cuộc sống nhân dân ngày càng tăng
do chính con người tạo ra. Khoa học phát triển, một niềm tin cho rằng các
hiện tượng ô nhiễm hóa chất, bão lụt, tai nạn, bệnh dịch dần sẽ bị khuất phục
bởi việc sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, do những những hiện tượng bất
thường, không thể lý giải hoặc không thể kiểm soát được thiên nhiên nên đã
cúng tế thần linh, tìm kiếm sự bảo trợ về tinh thần, cầu mong được yên ổn. Vì
thế, khoa học vẫn chưa thể thay thế tôn giáo, hoạt động tôn giáo ngày càng
đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng đời sống tâm linh của người dân.
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Khi tìm hiểu thực tế tại đền Tiên cho thấy, kinh tế phát triển cũng là yếu
tố tiền đề tạo điều kiện cho sự phục hồi tôn giáo “mặc dù không chủ tâm song
nó đã tạo cơ hội cho việc phục hồi lại các tập tục văn hóa và tôn giáo địa
phương”, đồng thời là “sự tôn vinh những anh hùng địa phương và các lễ hội
lớn” [37, tr 231, 232]. Những người dân sinh ra và lớn lên trên đất này có
niềm tin thiêng liêng về Thủy Tổ Quốc Mẫu, khi trưởng thành có điều kiện,
dư dả đôi chút thì công đức tu bổ đền; một số người thoát ly khỏi địa phương,
khi về quê đã công đức cho đền cùng với ngụ ý để tôn vinh Thánh của làng,
mong Thánh phù hộ tiếp cho trong cuộc sống. Từ sự tác động của kinh tế thị
trường, nghĩ rằng “trần sao âm vậy” nên người ta công đức tất cả: từ đồ thờ
cho đến vật dụng, kể cả bếp ga, mâm, phích nước…những gì có thể phục vụ
cho nhu cầu sử dụng tại đền. Chị Hạnh, người được các cụ cho là có “căn số”
đồng, đang sống trên địa bàn phường đã khẳng định với tôi: Chút lòng thành
thôi. Có Mẫu chứng giám hết đấy.
Thời kỳ bắt đầu phục dựng, năm 2000, người dân địa phương vốn làm
nông nghiệp là chính, thu nhập không cao, để đóng góp xây dựng nên một
công trình bề thế như hiện nay điều đó là rất khó khăn. Nhờ có sự đóng góp
công đức của các đơn vị, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đóng trên địa bàn
nên điều mà người dân ao ước đã được thực hiện. Tín ngưỡng được hoạt động
trở lại, tính thiêng của di tích được tái hiện qua việc tổ chức lễ hội đã góp
phần tạo niềm tin cho nhân dân.
Điều nhận thấy, các di tích được đầu tư tôn tạo lớn sẽ được đồng bộ từ
kiến trúc đến đồ thờ. Trong khi đó, các di tích nhỏ ở địa phương, quá trình tôn
tạo thường có đến đâu làm đến đấy hoặc do một số “mạnh thường quân” công
đức nên không chú ý đến sự đồng bộ, đồ cung tiến thường theo ý chủ quan
của khách thập phương/cá nhân cung tiến nên dẫn đến hiện tượng “lôm côm”
về loại hình, chất liệu, kích thước. Đó là thực tế.
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Thực tế hiện nay, còn có những vấn đề “phú quý sinh lễ nghĩa”, xây đền,
mở hội để kêu gọi lòng hảo tâm công đức của khách thập phương. Theo nhận
định của cá nhân, phục dựng lại các di tích đình, đền, chùa để phần nào đó
đáp ứng nhu cầu tâm linh đồng thời để gìn giữ các giá trị văn hóa dân gian
truyền thống của địa phương là việc làm cần thiết.

3.2. Tác động của Đổi mới về chính trị đối với hoạt động tôn giáo
Về mặt lý thuyết, tôn giáo và chính trị có mối liên hệ mật thiết với nhau,
tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Tôn giáo gắn liền với đời sống con người và sự
vận động của xã hội. Trong thực tế, hoạt động tôn giáo hiện nay đã đáp ứng
nhu cầu về tinh thần của người dân, góp phần cho sự ổn định chính trị theo
hướng “tốt đời, đẹp đạo”
Lật lại lịch sử trong suốt thời gian từ 1945 – 1975, do hoàn cảnh đất
nước lúc đó gắn với chiến tranh nên các di tích tín ngưỡng dân gian và lễ hội
của nước ta không được chú ý, quan tâm đến việc tu bổ tôn tạo hay phục hồi
lại. Sau cải cách ruộng đất, nhằm khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống
bị lãng quên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà nước đã
khuyến khích lễ hội dân gian hoạt động trở lại, nên những năm 1956 – 1958 lễ
hội ở miền Bắc lễ hội cũng được tổ chức rầm rộ [33, tr38]. Lễ hội Đền Hùng
cũng đã được tổ chức lớn ở thời điểm năm 1958, nên đã có tác động tích cực
đến đời sống nhân dân, đặc biệt là nhắc nhở, gợi nhớ về vua Hùng – có công
dựng nước đầu tiên.
Do chiến tranh liên miên, phát triển kinh tế chỉ tập trung để ổn định cuộc
sống và chi viện cho chiến trường miền Nam nên không có điều kiện để quan
tâm đến thờ cúng. Hoặc có muốn cũng lại nghi ngại sợ kiểm điểm, kỷ luật vì
thời kỳ đó còn hiện tượng coi các hoạt động cúng bái là mê tín dị đoan. Vì
vậy, hầu như không ai tham gia vào các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, nhất
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là việc tôn tạo hay xây dựng bất cứ công trình tôn giáo nào ở địa phương thời
kỳ này. Đến năm 1995, người dân Tiên Cát đã có ý định khôi phục lại đền
Tiên, sau khi Đền Hùng được tôn tạo, lễ hội Đền Hùng được quan tâm tổ
chức và có tiếng vang lớn trong nhân dân. Đến năm 1997, UBND tỉnh Quy
hoạch chung thành phố Việt Trì và quy hoạch đền Tiên. Năm 1999, UBND
tỉnh đã Quyết định giao đất xây đền thì đền Tiên được xây dựng lại.
Trở lại với vấn đề phục dựng, cùng với đổi mới kinh tế là sự nới lỏng về
chính trị, trong đó có nội dung quản lý văn hóa. Hoạt động tôn giáo không
được khuyến khích nhưng cũng không bị cấm đoán như trước. Bên cạnh đó là
thừa nhận của Đảng về sự tồn tại của tôn giáo, vốn bị coi là trái ngược với tư
tưởng cộng sản vô thần. Nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách về
văn hóa, trong đó đã cho tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, di tích
có giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc và tạo điều kiện để phục hồi các di tích
lịch sử và lễ hội trong dân gian; ban hành Pháp lệnh về bảo vệ và sử dụng di
tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh năm 1984 và ban hành Luật Di
sản văn hóa năm 2001; Quyết định số 62/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ
năm 1994 về “chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa ở Việt
Nam” thì một số di tích lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như di
tích lịch sử Đền Hùng đã được Nhà nước cấp tiền tôn tạo, chống xuống cấp.
Đặc biệt đã đưa vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam vào trong Nghị quyết
của TW Đảng. Bối cảnh xã hội văn hóa đưa đến Nghị quyết này là: Do ảnh
hưởng của khủng hoảng kinh tế làm giá cả tăng vọt, đời sống nhân nhân gặp
khó khăn, về mặt xã hội nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như suy thoái đạo
đức, lối sống thực dụng, tham nhũng, các tệ nạn xã hội gia tăng, mê tín dị
đoan khá phổ biến, nhiều hủ tục cũ và mới tràn lan …làm ảnh hưởng đến
thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nếu như lúc này chỉ chăm lo phát triển kinh
tế thì nền tảng tinh thần sẽ yếu, thiếu tiến bộ và lành mạnh; phải đồng thời
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phát triển cả kinh tế và văn hóa, xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm
mục tiêu vì văn hóa, văn hóa là kết quả của kinh tế và đồng thời là động lực
cho kinh tế phát triển. Văn hóa phải đồng thời “gắn kết chặt chẽ với đời sống
và mọi hoạt động xã hội trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, pháp luật”.
Xác định được vai trò của văn hóa “là thành quả hàng nghìn năm lao động và
sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam, là kết quả của giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn
minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun
đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rở lịch sử vẻ vang
của dân tộc”. Vì vậy, Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng
(khóa VIII) năm 1998, đã xác định: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đồng thời coi “văn hóa là nền tảng
tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội”.
Trong đó hết sức coi trọng, bảo tồn, kế thừa phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa
vật thể và phi vật thể: tiến hành kiểm kê, sưu tầm, chỉnh lý vốn văn hóa
truyền thống (bao gồm cả văn hóa bác học và văn hóa dân gian); phiên dịch
giới thiệu kho tàng Hán nôm; bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam
thắng cảnh, nghiên cứu sâu rộng những đạo lý tốt đẹp của cha ông để lại.
Nghị quyết TW5 ra đời như một luồng ánh sáng để phát triển cho văn hóa
nước ta. Những năm 1990, nhiều địa phương trên cả nước được chính quyền
tạo điều kiện để phục dựng lại các lễ hội truyền thống đã tạo ra một “làn
sóng” lan truyền”, “nở rộ” của lễ hội cổ truyền, đồng thời tiến hành tạo dựng
lại các lễ hội cổ truyền đã bị mất.
Nhận định về vấn đề này nhà nghiên cứu Phan Ngọc đã viết như sau:
“Từ những năm 80 đến nay, Bộ VHTT đã xếp hạng và công nhận di tích lịch
sử văn hóa đối với hàng trăm đình, chùa, đền, miếu. Do đó ở hầu hết các làng
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xã đồng bằng Bắc Bộ đã rộ lên phong trào khôi phục lại đình, chùa, đền, miếu
và mở lại những lễ hội bị lãng quên. Mấy năm gần đây, do chính sách đổi
mới, do những biến đổi không ngừng của đời sống xã hội, do đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Do những thuận lợi
đó, các hoạt động lễ hội mới được quan tâm tổ chức, những lễ hội cổ truyền
dần được đi sâu vào nghiên cứu và phục hồi” [20, tr 80].
Dưới ánh sáng của Nghi quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) cùng với việc
thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt từ sau khi tái lập tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ
tỉnh đã đề ra phương hướng chung là "xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh có
nền kinh tế phát triển với tốc độ khá và ổn định..., có nền văn hoá tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống quê hương đất Tổ" [4, tr 289]. Từ đó,
chính quyền địa phương đã triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội,.. kinh tế phát triển nhiều ngành nghề, từng bước nâng cao đời
sống nhân dân, văn hóa - xã hội được chú trọng nên tình hình trật tự xã hội ổn
định, người dân yên tâm làm ăn; các hoạt động y tế, giáo dục được quan tâm;
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được
triển khai đến từng khu dân cư; các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng truyền
thống trước đây từng bị coi là mê tín dị đoan, lạc hậu cần xóa bỏ thì nay được
phục hồi, gìn giữ, các công trình bị hư hỏng, mất mát được khôi phục như đền
Chi Cát, đền Tiên, chùa Cát Tường, nhà thờ họ Giáo…
Tuy nhiên, do ngân sách của địa phương có hạn, không thể chi cho việc
tu bổ, tôn tạo hay phục hồi lại các di tích tín ngưỡng và lễ hội truyền thống
mà đã giao cho nhân dân (gần như khoán trắng cho người dân) tiến hành vận
động công đức để phục dựng. Cũng bởi trong thời điểm đó, nhiều người trong
tư tưởng còn nghi ngại nên không dám mạnh dạn tham gia, chỉ đứng sau (ông
Thanh) hoặc đứng ngoài cuộc (như ông Y) còn chủ yếu là do những người
dân (ông Tuyển, bà Trường, bà Kham, ông Thệ) là những người cao tuổi,
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không phải đảng viên đi đầu, tiên phong trong việc xin cấp đất xây lại đền
Tiên. Cụ Kham kể với tôi: cứ sáng ra tôi và mấy cụ Tuyển, Trường, có hôm
cả ông Thệ đi đến thành phố lại đến tỉnh. Trụ sở của tỉnh ngày trước gần nhà
các cụ nên các cụ đến ngồi chờ ở cửa để gặp lãnh đạo xin cấp đất xây đền. Cứ
kiên trì rồi các cụ cũng có ngày thành công, được cấp đất và cho phép xây
dựng lại đền Tiên.
3.3. Nhu cầu tôn giáo và việc phục dựng di tích và lễ hội
Trên địa bàn phường Tiên Cát hiện nay có hai tôn giáo đang hoạt động
đó là đạo Phật và đạo Thiên chúa. Đạo Thiên chúa với hơn 600 người và gần
4.000 Phật tử của đạo Phật. Hầu hết các Phật tử và người dân đều luôn tỏ ra tự
hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương và có ý thức bảo tồn các
giá trị văn hóa truyền thống ấy. Cùng với việc phục dựng một số di tích khác,
việc phục dựng di tích và lễ hội đền Tiên năm 2000 đã phần nào đáp ứng nhu
cầu tôn giáo của nhân dân.
Một niềm tin trong đại bộ phận người dân ở Tiên Cát về đền Tiên là nơi
thờ Thủy tổ Quốc Mẫu Hồng Đăng Ngàn người đã sinh ra Thái tử Sùng Lãm,
tức Lạc Long Quân là có thật. Từ niềm tin ấy đã thúc đẩy họ phải dựng lại
kiến trúc trúc thờ tự như xưa. Những người được sinh ra, lớn lên ở Tiên Cát
thời trước đều biết và nhớ về việc thờ tự cũng như biết về các kiến trúc thờ tự
ở đây. Dựa vào “sự nhớ” đó chưa có cơ sở khoa học. Chỉ có thể dựa vào các
tài liệu viết, các kiến trúc hiện hữu, các hiện vật gắn với kiến trúc thì mới có
thể khẳng định chắc chắn về các nhận định của các cụ: có cả đền, chùa, đình,
miếu và đền là nơi thờ Thủy tổ Quốc Mẫu.
Trong tài liệu Thần tích, có ghi về việc thờ ở miếu, chỉ khi tế lễ thì rước
về đình. Tài liệu thống kê năm 1964, ở Tiên Cát chỉ có 01 đền, 01 chùa và 01
đình. Trong trí nhớ của người dân Tiên Cát, có cụ Tuyển và cha đã từng làm
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ông Từ trông nom đền Tiên, đình Tiên. Trên thực tế, ông Từ thường ở trong
đền “lừ đừ như ông Từ vào đền”, đền gắn với việc thờ Thánh. Chắp nối các tư
liệu nêu trên cho thấy làng Tiên Cát xưa có thể có cả đình, chùa, đền, miếu.
Nhưng thờ tự trong mỗi di tích đó như thế nào thì cho đến nay không có cơ sở
khoa học nào xác định được, bởi di tích đã bị tàn phá; các di vật, các đồ thờ tự
đã hỏng hoặc đem thả xuống sông (như các cụ nói). Tuy nhiên từ tư liệu ghi
chép “ Thờ Ngài ở miếu, đến ngày tiệc rước về đình làm lễ xong thì rước về
miếu”. Vậy, “Ngài ” ở đây là ai? Câu trả lời đó được tìm trong Thần tích:
Ngài được thờ ở đây là ba nàng Ngọc Tinh, Thủy Tinh, Bạch Hoa (trong đó
Ngọc Tinh là Thủy Tổ Quốc Mẫu) và ba Hoàng tử: Ất Linh, Cự Linh, Thông
Thủy đã nêu trong Ngọc phả.
Các hoạt động tôn giáo của nhân dân Tiên Cát có thể dùng mốc năm
1942 trở lại, dựa vào Hương ước. Thực tế, sau cách mạng tháng 8, đặc biệt là
thời kỳ chiến tranh giành độc lập dân tộc (1945 - 1975) với hai cuộc chiến
tranh chống Pháp, chống Mỹ và cải cách ruộng đất nên hoạt động tôn giáo
hầu như bị hạn chế. Người dân chỉ tập trung vào việc sản suất để ổn định cuộc
sống và việc đóng góp sức người sức của phục vụ cho chiến tranh và cũng bởi
đền, chùa hầu hết đã bị phá hủy những năm 1949 nên hầu như không có ai
quan tâm/nghĩ đến cúng bái.
Năm 1956 – 1958, sau cải cách ruộng đất, nhằm “khôi phục lại các giá
trị văn hóa truyền thống bị lãng quên” [33, tr38] các lễ hội được tổ chức trở
lại. Người dân lúc này thường tham gia một số hoạt động như lên đồng, bói
toán, xóc thẻ. Những năm 60 của thế kỷ XX, các hoạt động tôn giáo lại bị coi
là lạc hậu, mê tín dị đoan nên nhiều đình, đền, chùa, miếu bị phá, lễ hội dẹp
bỏ không tổ chức, người dân không còn tham gia vào các hoạt động tôn giáo
mà chỉ tập trung sản xuất chi viện cho chiến trường miền Nam.
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Từ những năm 90 (thế kỷ XX) trở lại đây, do thực hành về tín ngưỡng
thờ cúng Hùng Vương lại tiếp tục phát triển nên người dân thấy thực sự cần
thiết phải lập lại ngôi đền thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu. Bởi trước kia đã có đền
thờ của bà tại địa phương và vì bà là Hoàng hậu của Kinh Dương Vương.
Từ năm 2000, di tích và lễ hội hoạt động trở lại đáp ứng nhu cầu về thực
hành tôn giáo tại địa phương. Những năm gần đây, do suy thoái kinh tế nên
nhiều hộ kinh doanh đã buôn bán thua lỗ, dẫn đến tình trạng phá sản; trong
một bộ phận người dân còn mù quáng tin vào việc cho vay nặng lãi, “chơi
họ”, mua bán hàng đa cấp dẫn đến tài sản tiêu tán, “tiền mất tật mang”… con
người mất niềm tin vào nhau nên cần đến thần thánh để cứu vãn niềm tin, lấy
năng lực để đối phó với cuộc sống hiện tại. Vì vậy, không những không giảm
mà ngày càng nhiều người đến với các hoạt động tôn giáo. Ngày càng nhiêu
người đến với đền Tiên để thực hành hoạt động tôn giáo , không chỉ công
nhân, nông dân, trí thức, những người buôn bán, những người làm dịch
vụ…Những người buôn bán đến đền cầu mua may bán đắt, người có bệnh thì
cầu bệnh khỏi, người thì cầu cho con cái học hành, thi cử đỗ đạt… Gặp một
phụ nữ chừng gần 30 tuổi, trông dáng vẻ mệt mỏi, tôi hỏi thì biết cô ấy đang
mang thai, cô nói với tôi: “Em đang mang thai. Nhà em ở chợ Nú, em thường
đi lễ ở đền này để cầu công việc thuận lợi và sinh em bé như ý muốn”.
Nhìn chung, nhu cầu về tâm linh của những người dân có khi rất đơn
giản nhưng thực tế, “ở đâu thì cầu đấy”, đi lễ để cầu may mắn, sức khỏe cho
bản thân, gia đình; có những bạn trẻ ở gần đền trước khi đi lao động nước
ngoài hay người công tác xa đều đến đền để cầu xin Mẫu phù hộ may mắn,
khi trở về cũng đều có lễ vật đến bày tỏ sự cám ơn và mong phù hộ cho họ ở
thời điểm tiếp theo. Nhiều người đến đền như có tâm lý càng đi được nhiều
nơi càng tốt, không được ở nơi này thì ở nơi khác hay đi lễ càng nhiều nơi
càng tạo nhiều phúc nên dù ở cách xa đền vài cây số, ngay tại nơi ở cũng có
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đền, chùa nhưng vẫn đến đền Tiên để lễ bái. Thậm chí bà Tâm sống ở Thành
phố Hồ Chí Minh, không đi lễ được nhưng vẫn gửi tiền công đức tu bổ thể
hiện lòng thành kính với Mẫu..
Phải thừa nhận rằng, việc phục dựng di tích và lễ hội đền Tiên được tiến
hành theo quy trình, rất công phu và cẩn thận. Tuy nhiên, do thời gian gián
đoạn sự tồn tại của đền và lễ hội quá lâu (tính từ năm 1942 cùng với việc ghi
chép trong Hương ước) nên khi phục dựng đã gặp phải những khó khăn nhất
định. Từ vị trí xây đền, vật liệu xây dựng đến các nhìn nhận về di tích và tín
ngưỡng. Cho đến nay có thể còn có nhiều băn khoăn, hoài nghi về sự thực đền
Tiên, nhưng các cụ đã có câu “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”, có nghĩa là niềm
tin tâm linh về đền, về Thủy tổ Quốc Mẫu có hay không chính là do chủ thế chính chúng ta. Nếu tin là thực thì tín ngưỡng ấy sẽ luôn bên ta, còn không tin
thì nó vẫn tồn tại nhưng thiếu nhựa sống và như vậy sẽ dẫn đến hiện tượng
thiếu tính thiêng, dần dần sẽ tiêu vong. Có nhiều người đặt niềm tin vào tín
ngưỡng, coi những lời nói của các thanh đồng là thực; cũng không ít người
đến với tín ngưỡng chỉ với niềm tin vừa đủ, đến với tín ngưỡng chỉ là để cầu
mong Mẫu phù hộ cho sức khỏe, bình an v.v…
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Tiểu kết chƣơng 3
Trong Chương 3 này chúng tôi dành để bàn luận về mối quan hệ giữa
các yếu tố: Kinh tế, sự đổi mới chính trị và người dân với việc phục đựng di
tích và lễ hội mà cụ thể là ở đền Tiên hiện nay.
Trong bối cảnh kinh tế, xã hội phát triển và hội nhập như hiện nay, các
thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội đều có tác động tích cực cho sự phát
triển của văn hóa, trong đó có hoạt động tôn giáo. Trong lĩnh vực kinh tế nói
chung đã có những ảnh hưởng và tác động đến việc tôn tạo, phục dựng các di
tích tín ngưỡng, các lễ hội dân gian, bên cạnh đó không tránh khỏi những tác
động tiêu cực do nền kinh tế thị trường đem lại. Văn hóa Việt Nam trên con
đường “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thì vừa phải bảo vệ vừa phải giao
lưu, tiếp thu với văn minh nhân loại. Vì vậy bên cạnh việc tiếp thu những cái
mới chúng ta phải giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đã được tạo dựng
từ hàng nghìn năm qua.
Cùng với các chính sách của Nhà nước và của địa phương về phát triển
văn hóa và đặc biệt là sự tồn tại niềm tin về tính thiêng của tín ngưỡng trong
tâm thức của người dân nên di tích và lễ hội đền Tiên đã có được sự phát triển
và lan tỏa trong cộng đồng mạnh mẽ như vậy. Ngày nay, cùng với sự phát
triển về các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương thì di tích và tín
ngưỡng tại đền Tiên đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống
tâm linh của nhân dân cả ngày thường và những ngày diễn ra lễ hội. Sự tồn tại
của di tích và lễ hội đền Tiên hiện nay góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa
truyền thống tại địa phương, phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên
của người Việt; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và giáo dục
truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ tiếp nối.
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KẾT LUẬN
Như vậy, nằm trong thành phố Việt Trì, Tiên Cát có những thuận lợi cơ
bản về giao thông đường thủy, đường sắt và đường bộ; có lịch sử văn hóa từ
thời đại các vua Hùng dựng nước. Những dấu tích văn hóa vật thể và phi vật
thể còn đọng lại trên đất này đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Kể từ sau khi được thành lập (1984), đặc biệt từ những năm 1990 trở lại
đây, nhân dân Tiên Cát đã nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, làm cho đời sống
nhân dân ngày càng được cải thiện, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế
được phát triển, bộ mặt của phường đã không ngừng thay đổi. Cùng với đó là
các chính sách về văn hóa được áp dụng, phong trào xây dựng nếp sống mới,
xây dựng phố phường văn hóa, gia đình văn hóa được thực hiện tích cực. Mục
tiêu của nhân dân lúc này là làm sao khôi phục lại được các đình, đền, chùa
… đã bị hư hỏng từ lâu. Và đã bắt đầu manh nha từ việc tìm hiểu, sưu tầm tài
liệu lịch sử.
Lịch sử đền Tiên gắn với thờ Thủy Tổ Quốc mẫu, người sinh ra Thái tử
Sùng Lãm, tức Lạc Long Quân. Tục thờ nữ thần/thờ Mẫu của dân tộc Việt
Nam đã có từ lâu, nó có sức mạnh khiến Phật giáo phải chấp nhận đan xen.
Cũng vì thế tục thờ Mẫu đã trải qua trường kỳ lịch sử, đáp ứng nhu cầu tâm
linh của nhân dân ta từ bao lâu nay, trở thành một truyền thống đầy sức sống
của dân tộc. Thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu tuy không nổi bật, không lan truyền
nhưng đã tồn tại trong nhân dân nơi đây từ lúc nào không rõ cùng với kiến
trúc của nó. Nhưng sự hiển ứng còn được lưu truyền để trở thành tính thiêng
cho tín ngưỡng trường tồn với thời đại.
Giống như bao xã, phường khác trên địa bàn thành phố Việt trì, Tiên Cát
những năm gần đây đã có một số di tích được phục hồi, trong đó có 3 di tích
tín ngưỡng, 01 di tích tôn giáo (nhà thờ họ Giáo).
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Thời kỳ cuối những năm 1990, khi Đảng và Nhà nước có những chính
sách cởi mở về văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết TW 5 (khóa 8) đã xác định
việc xây dựng văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cùng
với việc Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng được quan tâm; các di
tích tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nhất là Đền Hùng được quan tâm tu
bổ, tôn tạo chống xuống cấp. Từ đó, một niềm tin về việc thờ phụng Mẫu từ
trước kia, có gắn với thời đại Hùng Vương, đã được nhân dân khơi gợi, đề
xuất phục hồi để bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng, cũng là để giáo dục
tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.
Trong chương 2 đã giới thiệu toàn bộ diễn biến quá trình phục dựng.
Phuc dựng đền Tiên không giống như các di tích khác. Đất cũ của di tích đã
sử dụng cho công cuộc kiến thiết đất nước từ năm 1960, do vậy đất làm đền
được thay một vị trí khác. Điều này vô hình chung đã làm giảm đi tính thiêng
của đền. Tuy nhiên, với sự nhiệt huyết, tận tâm các cụ trong Hội Người cao
tuổi đã biến từ không có trở thành có, từ chỗ đất sâu trở nên bằng phẳng,
thành một khuôn viên đẹp đẽ với kiến trúc thờ tự linh thiêng như hiện nay.
Có thể thấy, phục dựng lại di tích và lễ hội hiện nay như một “sự sáng
tạo của truyền thống”, nhằm phục vụ cho việc củng cố đức tin của con người.
Mặt khác, việc phục dựng lại hoạt động tín ngưỡng chính là kết quả của quá
trình phát triển kinh tế, thay đổi chính sách, đặc biệt là chính sách về văn hóa
và sự đóng góp tích cực sức người, sức của, niềm tin của người dân. Đây
cũng có thể được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong thời kỳ đổi
mới và hội nhập như hiện nay. Kinh tế phát triển, con người tất yếu muốn
hưởng thụ các giá trị về tinh thần, trong đó giá trị về tâm linh được đa số quan
tâm tin tưởng. Vậy nên các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo phát triển đáp ứng nhu
cầu là tất yếu.
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Ngày nay, để phát huy vai trò và giá trị của tín ngưỡng, chính quyền địa
phương đã duy trì việc tổ chức lễ hội hàng năm tại đền vào các ngày lễ và
ngày húy kỵ. Việc tổ chức ngày húy kỵ ngày mồng 10 tháng 10 âm lịch để
tưởng niệm Thủy Tổ Quốc mẫu đã trở thành một quy định, thành nếp sinh
hoạt tín ngưỡng của nhân dân nơi đây, phần nào đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng
của cộng đồng.
Từ những nghiên cứu về quá trình phục dựng tại di tích và lễ hội đền
Tiên, tôi cho rằng, bên cạnh việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của
dân tộc, cần thực hiện tốt hơn nữa việc phục dựng di tích. Càng làm tốt công
tác bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di tích và lễ hội thì càng có điều kiện để bổ
sung cho kho tàng di tích và lễ hội, làm phong phú thêm về các giá trị vật thể
và phi vật thể của di sản văn hóa trên đại bàn tỉnh. Góp phần giáo dục về tình
yêu quê hương đất nước, truyền thống văn hóa và những giá trị tốt đẹp mà cha
ông ta đã tạo dựng và để lại cho nhân dân vùng đất Tổ.
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PHỤ LỤC 2
CÁC SẮC PHONG (BẢN DỊCH NGHĨA)
1. THẦN SẮC
Sắc cho xã Tiên Cát, huyện Phù Ninh, tỉnh Sơn Tây vốn thờ thần hiệu chưa
được dự phong.
Nay Trẫm kế nối nghiệp lớn, nhớ tới công lao của Thần
Đặc biệt ban cho Thần Thành hoàng một đạo sắc văn tặng là thần Bản cảnh
thành hoàng Linh Phù.
Cho phép xã nay thờ phụng.
Thần hãy giúp đỡ che chở cho dân của Trẫm.
Nay ban sắc!
Ngày mồng 7 tháng 3 nhuận niên hiệu Tự Đức 7 (1854)
2. THẦN SẮC
Sắc ban cho Thần: Đệ nhất Cự Linh Thủy thần; Đệ nhị Ất Linh thủy thần; Đệ
tam Linh Lang Thông Thủy thần.
Thần giữ nước giúp dân tỏ rõ Linh ứng.
Nay Trẫm kế nối nghiệp lớn, nhớ tới công lao của Thần, xứng đáng tặng Thần
danh hiệu “Hoằng Hợp Chi Thần”
Cho phép xã Tiên Cát huyện Phù Ninh tỉnh Sơn Tây thờ phụng như cũ.
Thần hãy giúp đỡ che chở cho dân của Trẫm.
Nay ban sắc!
Ngày mồng 6 tháng 4 nhuận niên hiệu Tự Đức 11 (1858).

3. THẦN SẮC
Sắc ban cho xã Tiên Cát, huyện Phù Ninh, tỉnh Sơn Tây, từ trước đến nay thờ
phụng vị Thần:
Thục Diệu đệ nhất Ngọc Tinh phu nhân
Thục Diệu đệ nhị Thủy Tinh phu nhân
Thục Diệu đệ tam Bạch Hoa phu nhân
Trải các tiết đã ban Sắc phong cho phép thờ phụng.
Năm Tự Đức 31 (1878) nhân dịp mừng thọ Trẫm 50 tuổi, là ngày vui lớn của
đất nước. Đã ban chiếu báu, tỏ rõ ân sâu. Theo lễ long trọng tặng thêm phẩm
trật.
Đặc biệt cho phép phụng thờ như cũ để ghi nhớ ngày vui của đất nước và kéo
dài điển lễ thờ cúng.
Nay ban sắc.
Ngày 24 tháng 11 niên hiệu Tự Đức 33 (1880)
4. THẦN SẮC
Sắc ban cho xã Tiên Cát, huyện Phù Ninh, tỉnh Sơn Tây, từ trước đến nay thờ
phụng vị Thần:
Bản cảnh thành hoàng Linh Phù Hoằng hợp đệ nhất Cự Linh Thủy thần chi
thần; Hoằng hợp đệ nhị Ất Linh Thủy thần chi thần; Hoằng hợp đệ tam Linh
Lang Thông Thủy chi thần
Từ trước đến nay giữ nước giúp dân tỏ rõ Linh ứng
Trải các tiết đã ban Sắc phong cho phép thờ phụng.
Năm Tự Đức 31 (1878) nhân dịp mừng thọ Trẫm 50 tuổi, là ngày vui lớn của
đất nước. Đã ban chiếu báu, tỏ rõ ân sâu. Theo lễ long trọng tặng thêm phẩm
trật.

Đặc biệt cho phép phụng thờ như cũ để ghi nhớ ngày vui của đất nước và kéo
dài điển lễ thờ cúng.
Nay ban sắc.
Ngày 24 tháng 11 niên hiệu Tự Đức 33 (1880)
5. THẦN SẮC
Sắc phong cho: Thần Bản cảnh thành hoàng Linh Phù Hoằng hợp đệ
nhất Cự Linh Thủy thần chi thần; Hoằng hợp đệ nhị Ất Linh Thủy thần chi
thần; Hoằng hợp đệ tam Linh Lang Thông Thủy chi thần.
Từ trước đến nay giữ nước giúp dân tỏ rõ Linh ứng
Trải các tiết đã ban tặng Sắc, cho phép thờ cúng. Nay Trẫm kế nối nghiệp lớn,
nhớ tới công lao của Thần, xứng đáng tặng Thần danh hiệu Dực Bảo Trung
Hưng chi thần
Cho phép xã Tiên Cát huyện Phù Ninh tỉnh Sơn Tây thờ phụng như cũ.
Thần hãy giúp đỡ che chở cho dân của Trẫm.
Nay ban sắc!
Ngày mồng 1 tháng 7 niên hiệu Đồng Khánh 2 (1887).

PHỤ LỤC 3
THÀN TÍCH – THẦN SẮC
Làng Tiên Cát, tổng Minh Nông, huyện Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ
1. Tên làng
Tên chữ Tiên Cát (Tên Nôm làng Tiên) thuộc về tổng Minh Nông, Hạc Trì,
tỉnh Phú Thọ
2. Thần thành hoàng.
a. Kiệu ngài là Nhất phong đệ nhất Ngọc Tinh nàng cả linh ứng đại vương,
nhất phong đệ nhị Thủy Tinh nàng hai uy linh đại vương, Nhất phong đệ tam
Bạch Anh nàng ba hiển linh đại vương; Nhất phong đệ nhất Cự Linh chàng cả
Long Vương hùng tài đại vương, Nhất phong đệ nhị Ất Linh chàng hai Long
Vương yêu dân đại vương, Nhất phong đệ tam Thông Thủy chàng ba Long
Vương tế thế đại vương.
b. Ngài là nhân thần
c. Sự tích Ngài hiển linh dẹp giặc chống nhà Lê, đời vua Lê Trang Tông về
việc …, ngày sinh ngài là mồng 5 tháng 5, ngày hóa là ngày mùng 10 tháng
10 (tức ngày húy Thánh). Công trạng Ngài đánh giặc nhà Hồ, nhà Mạc giúp
nhà Lê
d. Sự tích có sách và sắc phong rằng: Sắc Sơn Tây tỉnh Phù Ninh huyện Tiên
Cát xã nguyên tự khẩu hiệu….
Năm vua Tự Đức thứ 33 tháng 11 ngày 24 lại có sắc phong rằng (y cựu phụng sự)
Năm vua Đồng Khánh thứ 2 tháng 7 ngày mồng một có sắc phong rằng (gia
tặng Dực bảo chung hưng chi thần). Năm vua Duy Tân thứ ba tháng tám ngày
11 có sắc phong răng: “y cựu phụng sự”.
e. Đồng thời với các ngày có các vị kê trên
f. Khi ngài còn sống làng không thờ, mà cũng không thấy làng nào thờ cả.
g. Từ khi có làng không thờ ai, chỉ thờ ngài

h. Thờ ngài bằng ngai gỗ, thiếp vàng, mũ đồng câu, áo giáp da vàng, hài bằng
vải kiệu sơn son thiếp bạc và các đồ bát biểu đều bằng gỗ sơn son thiếp bạc
cả.
3. Thời ngài ở những nơi nào?
Thờ ngài ở miếu đến ngày tiệc rước về đình làm lễ xong rước về miếu
a. Nơi ấy ở đồi mé trên sông Thao
b. Nơi ấy hễ hỏng đâu thì chữa đấy
c. Nơi ấy cấm không ai được làm nhà để mả cấm súc vật không được thả.
4. Trong hàng năm tế lễ ngài những ngày nào?
a. Ngoài có những thửa ruộng để ông từ cấy. Ngày tế lễ theo thân thể ngài vào
ngày mồng 5 tháng 5, là ngày sinh thần, ngày mồng 10 tháng 10
b. Ngày tế lễ theo thời tiết thượng ngyên ngày mồng 3 tháng giêng, lễ hạ điền ngày mồng 1 tháng sáu, thượng điền ngày mồng 1 - tháng 8. Lễ thường
tân ngày rằm tháng tám. Trung nguyên 2 tháng Tư, Hạ nguyên 2 tháng chạp.
c. Ngày tế lễ theo dân dự kỳ phúc ngày 1 tháng tư
5. Đồ lễ?
a. Đồ lễ theo ngày lễ thân thể ngài dùng lợn đen tuyền nuôi một năm thì mổ
và hoa quả, xôi từ ngày cải lương đồ lễ không thay đổi gì.
b. Những đồ lễ ấy lần lượt từng giáp phải sửa ra trong giáp lại cắt lượt từng
người phải sửa, mà tiền không phải chi.
c. Khi tế lễ xong thì đồ lễ ấy giáp nào sửa phân về giáp ấy chia cho hương ẩm
đến ăn.
6. Trong làng thì bao nhiêu người được dự vào tế lễ?
Trong làng thì một số người được dự vào té lễ từ ngôi hương dịch đến những
người lý quyên, xã cựu và những người đương thử làm việc
7. Trước ngày lễ và trong khi hành lễ những người được dự tế có phải kiêng
kỵ gì không?

Trước ngày lễ thì phải tắm gội sạch sẽ, chỉ trừ những người tang cố thôi, còn
đều được dự cả.
8. Lúc tế lễ thì mỗi người dự tế phải dùng quần áo và đồ đạc gì?
Lúc tế lễ thì chỉ dùng bằng áo thụng thâm và hia vải chứ không có thứ gì đặc
biệt nữa.
9. Húy hèm
a. Thờ thành hoàng chỉ phải kiêng những điều chạm húy thôi
b. Trong việc làm ăn không phải kiêng kỵ gì
c. Không có tế lễ riêng gì về hèm ông thần cả.
d. Lúc đọc lúc nói chỉ phải kiêng tên húy thôi.
e. Nếu ai phạm lỗi thì …quở mắng và kiếu báo cho biết chứ không bắt vạ gì
cả, mà người ấy vẫn được hưởng những quyền lợi trong làng
10. Thay đổi về cúng tế
a. Mấy năm gần đây cúng tế không thay đổi gì
b. Đồ cúng ngày trước và ngày nay vẫn chia về các giáp phân phát cho nhân
đinh, chứ không thay đổi
c. Chỗ thờ cúng không thay đổi gì cả, chỉ hỏng đâu chữa đấy thôi
d. Sự trai giới vẫn như trước
e. Chỗ người dự tế vẫn như trước không thay đổi gì
f. Sự kiêng kỵ hèm thần vẫn như trước không thay đổi gì
Nay thừa khai
Người nghiên cứu chép Lê Hữu Quế

Chánh hội

Chánh tổng, tổng Minh Nông, huyện

Lý trưởng

Hạc Trì.

Chưởng bạ

PHỤ LỤC 4.
HƢƠNG ƢỚC LÀNG TIÊN CÁT, TỔNG MINH NÔNG,
HUYỆN HẠC TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ, Năm 1942
(Thừa sao Hương ước năm 1932)
Mousieur le Quan huyen à Hac Tri
(Trích: MỤC LỤC – LỆ)
Chúng tôi là Ký, Lý Hương, hội xã Tiên Cát, tổng Minh Nông, huyện
Hạc Tri, tỉnh Phú Thọ. Nay lạy trình quan lớn làm cho chúng tôi một việc như
sau này.
Duyên thừa lĩnh đường sức cho xã chúng tôi phải làm 4 bản hương ước,
thừa chiểu dân xã chúng tôi luôn nỗ sức biên chép điều lương lục làm xong
rồi đệ trình quan lớn chuyển bẩm duyệt y phó cho dân chúng tôi được tuân
hành.
Mục khoán ƣớc
Mục lục – lệ
Điều thứ nhất. – Tiệc lệ ngày mồng ba tháng giêng là lễ cầu đinh cầu thọ,
cứ cắt lượt bốn giáp mỗi giáp một năm mua một con lợn đực đen tuyền giá
5,00, tiền đấy lấy công quỹ bốn đồng còn thiếu thì giáp áy bổ , suốt hương
ẫm, lễ song giáp ăn uống
Điều thứ hai. – Ngày xuân thu lễ tháng hai hoặc tháng tám, sửa lễ tế
thánh mua một con lợn ước 10,00, tiền ấy của công Tư – văn – tế song đều ăn
uống.
Điều thứ ba. – Ngày tiệc mồng năm tháng năm là ngày sinh thần, năm
phong cả giáp mua con lợn giá năm đồng bạc, năm riệu sửa lễ gà sôi, tiền ấy
bổ suất hương ẩm lễ song rồi giáp ấy ăn uống.

Điều thứ tư. – Lễ tiệc phường sâu đã có công điền cắt lượt các giáp, mỗi
năm một giáp làm ruộng công sửa lễ ấy, xong rồi giáp ấy ăn uống.
Điều thứ năm. – Ngày tiệc tháng mười là ngày hóa thần ngày mồng chín
nhập tịch, năm phong mỗi giáp mổ một con lợn giá năm đồng bạc, năm kiệu
sửa lễ gà sôi kiệu ấy bổ về và thôn đến ngày mồng 10 – ngày 11 đã cắt lượt
các giáp, mỗi giáp một ngày mổ mộ con lợn đực đen tuyền không phải mua,
lễ xong giáp nào về giáp ấy ăn uống. Còn lệ hát đêm hôm mồng 10 thì dân
trích 2,00 giao cho chức dịch sửa kiệu còn các tiệc khương hạ điền người chủ
trì cứ lần lượt mà gọi lễ gà sôi các giáp.
Điều thứ sáu. – Việc cắt tế tháng mười đến ngày 30 tháng chín Hương –
hội cho dân hội đại công sở, để bàn định việc tiệc và chọn một người có danh
vọng chức sắc khoa – mục đủ có con giai con gái, thì dân cử làm lễ chủ và 3
người thông hiểu chữ nghĩa hành văn đọc chúc, chuyển chúc còn chân hành lễ
và phú giá chấp kích phân bổ về các giáp cứ lấy người, đến chiều hôm mồng
tám tháng mười để kê danh sách ai làm việc gì phải làm cho cẩn thận nếu ai
thất lễ hỏng đồ khí tế thì dân bắt đền người ấy, còn khi dọn đồ khí – lễ bên
đông đem ra, bên đoài đem về các chân hành lễ trong ba ngày tiệc song, khí
dân chiếu thứ vị dấu cau, thiên nhân tước thủ lý và hành lễ.
Điều thứ bảy. – Lễ dục phật mỗi năm một lần đến ngày mồng tám tháng
tư là ngày dục phật, tự chùa phải liệu chè oản, chuối, hai lễ gà sôi, chiểu theo
tháng lẻ mà chỉnh liệu, đến chiều mồng bảy phải mời kỳ lý th vải và thủ phiên
lên soát lễ để đến đêm làm lễ dục phật, hai ngọn chùa ấy song rồi, chiểu theo
trong biểng quân phần, lễ ấy đã có tự điền.
Điều thứ tám. – Nói về việc bên giáo cứ mỗi năm đến tháng chín, tháng
10, tháng 11. Lượng tùy ngày nào làm lễ kính thánh, và lễ kính quan thầy, mổ
một con lợn cắt lượt người nuôi, giá 5đ00, còn rượu gạo đã có công giáp liễn
đèn nhang lấy quỹ một đồng bạc.

Điều thứ chín. – Việc võng lão ai đến 60 tuổi đến ngày mồng 3 tháng
riêng, biện một đồng bạc, một buồng cau và 50 miếng cau đem ra đền làm lễ
yết thần cau ấy biể thiên nhân tước, còn tiền sung quỹ, còn tuổi tám chín
mươi và 100 tuổi trở lên phải trỉnh biện một lễ gà sôi, dầu cau rượu đem ra
đền làm lễ xong rồi giao về giáp ấy.
Điều thứ mười. – Ai ra làm Lỹ trưởng phó – lý xã – đoàn thư – ký trưởng
bạ và trưởng tuần khi công cử hoặc tu đơn nguyên chước ai ra làm những
chức ấy vẫn sửa rượu cho …tuổi trở lên đều ăn uống. Nay dân hoãn cái việc
ăn uống ấy lấy tiền như sau này: Lý trưởng 25,00, phó – lý 20,00; thư ký
chưởng bạ mỗi người 15,00 xã đoàn
…..
..đều ăn uống, không được mời ai ăn uống nữa, song rồi đến ngày tam
nhật không được mổ lợn mời ai ăn uống nữa, còn hiếu chủ nhà nghèo nhờ đến
xóm hộ lễ bà hộ táng công việc đánh đường, khai huyệt, đã có xóm ấy, không
phải nhờ đến người xóm khác. Công việc xong rồi thì xóm ấy cùng ….đều ăn
uống, ai không tế lễ được chỉ nhờ xóm. Hộ táng thì xóm ấy phải làm cho chu
tất, xong rồi chỉ ăn dầu nước mà thôi. Còn người hiếu chủ chỉ nộp tiền cho
xóm, hạng nhất sáu đồng bạc, hạng nhì bốn đồng bạc, hạng tam hai đồng,
hạng tư một đồng nộp cho … một đồng cúng quá thì thôi.
Điều thứ mười bốn. – Tiền hứa phí cho lý trưởng, tiền ngoại sưu thuế,
mỗi đồng bạc một su, giáp biểu một su để thu thuế đồng riêng, cấp hứa cho lý
trưởng tiền bút chỉ hai đồng; thư ký một đồng, chánh hương hội một đồng, thủ
quỹ một đồng , đơn niên hứa thủ từ hai đồng bạc, sóc vọng.
Điều thứ mười lăm. – Hứa phí cho kỳ - lý đi việc quan, hoặc lý trưởng đi
tỉnh lính về huyện, mỗi ngày ngân hai hào, hoặc đi tỉnh mỗi người sáu hào.
Kỳ - lý mà đi việc quan cũng vậy. người lính dân cho cũng như thế, nếu người
nào … thì dân không cho tiền ấy, người đi phu mỗi người về huyện một hào.

Điều thứ mười sau. – Việc cấp lương hương sự đã có hơn hai mẫu thổ và
một mẫu điền đồng nến giá bán lấy tiền sung quỹ để cấp lương, còn thiếu thì
chủ lính lập biên bản lấy tiền quỹ công điền.
Điều thứ mười bày. – Việc quân cấp công điền có hơn mười một mẫy
công điền. Cứ 3 năm một kỳ hương hội lập biên bản quân cấp về nhân đinh
các xóm để đấu chưng đồng niên, lấy tiền sung quỹ để chi liệu các việc, ai
làm ai … thì phải đóng thuế cho dân tiền ấy san bổ nhân đinh … phân thu.
Điều thứ mười tám. - Việc chia bãi châu thổ mỗi năm một lần, về tháng
bày thì Lý phó trưởng phải cho hau ban hội đồng hội tại công sở lập biên bản
giao xã – đoàn trưởng – tuần và các thủ phiên các xóm. Phải chiểu tính cân
nhắc mà quân phân cho nhân đinh các xóm. Từ 18 tuổi trở lên, quân phân
xong rồi thì xã - đoàn làm phiếu thủ tuần các xóm rút phiếu, xóm nào rút
được phiếu ở đoạn nào thì nhân đinh ở xóm ấy lấy đoạn ấy, không được nói
lại, còn tiền thuế ấy ai có phần thì phải đóng, khi chia bãi thì phiên tuần phải
lấy chưỡng bạ ra căn giới cõn cho mà chia.
Điều thứ mười chín. – Việc làm hương ước này các điều ở trên đã làm
xong rồi trong hương ước đã nói nếu ai mà phá bậy không tuân để công pháp
trị - khi làm xong rồi cho mở giao từ 18 tuổi trở lên đều hội họp tại công sở
đều nghe cả để về sau đều thi – hành, và cùng ký kết để trình quan.
Duyệt y phê phó, lĩnh hồi giao cho Lý trưởng phụng thủ
Nay lập hương ước
Hội đồng kỳ mục và Hội đồng tộc biểu ký
Thư ký kỳ mục Nguyễn Văn Thìn
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