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 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bài viết này, chúng tôi trình bày “Tín ngưỡng Thiên Y A Na trong đời sống của 
người Việt ở huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi”, nhằm góp phần tìm hiểu những giá trị 
lịch sử, văn hóa của cư dân mà cả đời gắn bó với vùng biển đảo này nhằm thích nghi với 
môi trường sinh sống. Để thực hiện bài viết, chúng tôi dựa trên các lý thuyết để nghiên cứu 
như: vùng văn hóa (cultural area), thuyết sinh thái văn hóa (cultural ecology), giao lưu tiếp 
biến văn hóa (cultural exchanges) và chức năng luận (functionalism) để vận dụng vào thực 
tiễn trong tín ngưỡng Thiên Y A Na của người Việt ở huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi.  

Về lý thuyết vùng văn hóa, Franz Boas khẳng định: “Văn hóa của mỗi dân tộc được 
hình thành trong quá trình lịch sử, gắn liền với môi trường xã hội nhất định và trong điều 
kiện địa lý cụ thể. Như thế một vùng văn hóa được xác định và nghiên cứu có thể rút ra 
những yếu tố địa phương, góp phần nhận diện đặc trưng văn hóa trong vùng đó” (Ngô Đức 
Thịnh (2004): 29). Đó chính là kết quả của quá trình lâu dài nhóm cư dân ấy thích ứng với 
những điều kiện của môi trường sinh thái. Còn cách tiếp cận thuyết sinh thái văn hóa của 
Julian Steward là mục đích phân tích mối quan hệ giữa một nền văn hóa và môi trường để 
tìm hiểu những biến đổi xã hội bên trong mang tính chất tiến hóa, bắt đầu từ sự thích nghi 
với môi trường sống. Trên quan điểm thuyết sinh thái văn hóa, ông đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của môi trường trong sự biến đổi mang tính tiến hóa của văn hóa. Bởi sinh thái văn 
hóa hướng đến việc làm rõ mối quan hệ và ảnh hưởng giữa văn hóa và môi trường từ quan 
điểm coi con người là chủ thể. Vì vậy, sinh thái văn hóa là quá trình một tộc người thích 
nghi với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, như Nguyễn Minh Đức đã viết: “Sinh 
thái văn hóa của một tộc người còn là sự nhận thức về thế giới quan, phương thức sản xuất, 
phương thức sinh hoạt, cấu trúc xã hội, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán,... trong 
đó, con người phải thích nghi với môi trường sinh thái tự nhiên. Thông qua sự nhận thức 
hợp lý về môi trường sinh thái tự nhiên, con người quyết định phương thức và lựa chọn 
hình thức cư trú, hành vi ứng xử và khế ước nhất định với thế giới tự nhiên” (Nguyễn Minh 
Đức (2008): 28). Còn Ngô Đức Thịnh cũng cho rằng, văn hóa biển thuộc nhóm văn hóa 
sinh thái (ecological culture), là thứ văn hóa sản sinh ra trong quá trình con người thích ứng 
với môi trường sống, từ đó hình thành nên những tri thức, những hành vi, ứng xử, những 
tập tục, nghi lễ, thói quen tương thích với môi trường sinh thái ấy. Tất cả nhằm đảm bảo 
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cho sinh tồn và của con người trước những thách thức của môi trường sống. Vì vậy, ông đã 
nêu khái niệm: “Văn hóa biển được hiểu là hệ thống các tri thức của con người về môi 
trường biển cả, các giá trị rút ra từ những hoạt động sống của con người trong môi trường 
ấy, cùng với nó là những cảm thụ, hành vi ứng xử, những nghi lễ tập tục, thói quen của con 
người tương thích với môi trường biển” (Ngô Đức Thịnh (2014): 34). Vì vậy, những nét 
văn hóa biển dần trở nên gần gũi, gắn bó trong môi trường mưu sinh của con người để hình 
thành nên văn hóa tín ngưỡng trong đời sống cư dân. Hơn thế, để thích ứng với thiên nhiên 
khắc nghiệt, không gian sinh sống của mình thì việc tôn sùng tín ngưỡng đó với mong 
muốn thoát ra khỏi những tai ương, bất trắc trong quá trình sinh sống cũng như mong được 
sự độ trì của một thế giới thần linh sẽ độ trì cho mình. Chính bối cảnh tự nhiên và hoàn 
cảnh xã hội ấy đã hình thành nên những nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của người Việt ở 
Lý Sơn. Họ thể hiện niềm tin đến thần linh nhằm trấn an lúc đi biển thông qua nghi thức tế 
lễ, cúng kiếng hàng năm, để hình thành nên một tri thức bản địa trong quá trình tồn tại và 
phát triển kinh tế để thích ứng với môi trường sống, cách ứng xử của con người trong môi 
trường tự nhiên và xã hội. Về chức năng luận (functionalism) của B. Malinowski nhấn 
mạnh chức năng tâm sinh lý của nghi lễ, bởi mọi tập tục đều có sự tương quan với tất cả 
những tập tục khác để thỏa mãn những nhu cầu sinh học của cá nhân thông qua phương tiện 
văn hóa. Malinowski đã viết: “Môi trường xã hội càng bất trắc, nguy hiểm, bất an trong 
cuộc sống thì con người hướng đến những thế lực siêu nhiên, cho nên ở đâu có bất trắc thì 
ở đó cũng có bùa chú cúng kiếng, khi ấy con người cần đến những lễ nghi phù phép với 
mục đích là để thỏa mãn nhu cầu của mình” (Phan Thị Yến Tuyết (2014): 353). Chức năng 
tâm lý đó là làm dịu đi lo lắng về những điều nguy hiểm trong đời sống mà con người phải 
đối mặt. Khi cuộc sống con người còn khó khăn, nhiều hiện tượng thiên nhiên chưa lý giải 
được, trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế thì họ càng tin rằng cúng kiếng sẽ giúp ngăn ngừa 
các thế lực đe dọa cuộc sống của mình. Bởi tín ngưỡng luôn là điểm tựa tinh thần cho cộng 
đồng, một khi con người không thể tin vào chính mình trước những khó khăn bất trắc.  

1. Lược sử về tín ngưỡng Thiên Y A Na 

Trong tâm thức dân gian, tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam được cộng đồng cư dân thờ 
tự khá phổ biến với mong muốn được che chở, bảo hộ cuộc sống an lành. Đó là Thiên Y A 
Na, Ngũ hành thượng, Ngũ hành hạ, Tứ vị Thánh nương, Thủy Long thần nữ, Chúa Ngung 
Man Nương1,… Trong cuốn sách Những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam của Ngô 
Đức Thịnh đã viết: “…gần mười thế kỷ, ở vùng từ Huế đến Nha Trang đã diễn ra quá trình 
hòa đồng chủng tộc và hòa đồng văn hóa rất sâu sắc giữa người Chăm và người Việt. Trên 
bình diện đời sống tín ngưỡng tôn giáo đã thể hiện sự hòa đồng, hỗn dung và tiếp biến ấy” 
(Ngô Đức Thịnh (2010): 729).  

Còn xét về vùng văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu từ phía bắc Đèo Ngang đổ ra thì thường 
tôn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nhưng từ Đèo Ngang đổ vào thì thường tôn thờ Mẫu Thiên 
                                                 
1  Chúa Ngung Man Nương là một tên gọi khác của Thiên Y A Na.  
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Y A Na. Về nguồn gốc lịch sử Thiên Y A Na có nhiều điển tích, tín ngưỡng này cũng được 
chấp nhận và tôn kính từ tầng lớp vua quan cho đến thứ dân tôn thờ. Vì vậy, triều đại nhà 
Nguyễn đã ban sắc phong cho Bà là “Thượng đẳng thần”. Bởi trong tâm thức dân gian, Bà 
Thiên Y A Na là người đã giúp dân biết làm ăn, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đem lại cuộc 
sống bình yên và no đủ nên được cư dân lập dinh miếu, đền để thờ Bà từ Huế đến tận vùng 
đất Tây Nam Bộ với địa danh nổi tiếng như Điện Hòn Chén ở Huế, tháp Bà Po Nagar ở 
Nha Trang. Với sự tích Nữ thần Po Inư Nưgar là Mẹ Xứ sở của người Chăm cũng đã phản 
ánh về chế độ mẫu hệ của người Chăm ngày trước mà cư dân Lý Sơn còn gìn giữ nhằm thể 
hiện tính nhân văn tại vùng đất này, điển hình là Dinh Bà Trời - Trung Yên - An Hải có linh 
vị khắc bằng chữ Hán: Sắc Hoằng Huệ Phổ Tuế Linh Mặc Tướng Trang Uy Dực Bảo 
Trung Hưng Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng Đẳng Thần. Nơi đây, cư dân Lý Sơn cho 
rằng linh hiển nên kính ngưỡng. Về sau, tín ngưỡng này được cộng đồng người Việt thờ tự 
nhiều hơn từ khi đến khai hoang, lập ấp. Ngoài ra, ở những dinh miếu khác gọi bà Thiên Y 
A Na với những sắc phong khác phụ thuộc vào từng giai đoạn trị vì của vua triều đình nhà 
Nguyễn ban cho.  

Ngoài ra, về danh xưng Thiên Y A Na là vị nữ thần của người Chăm được hóa thân 
thành Bà Chúa Ngọc, Bà Hời, Bà (chúa) trời, Bà Chúa Yàng, bà Lồi ( Blời = Trời),... 
được cư dân Lý Sơn thờ cúng như vị phúc thần vậy. Ở Lý Sơn, tùy theo khu vực cư trú, 
mức độ ảnh hưởng tín ngưỡng của cư dân mà quy mô thờ cúng Bà Thiê Y A Na từ làng, 
xóm, lân cũng khác. Trong tâm thức của cư dân Lý Sơn, tín ngưỡng Thiên Y A Na đã trở 
thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, như ông Võ Hòe đã nói: “Hễ khi 
cầu dưới Dinh bà Trời mà hạ lệnh là phiên này con không được đi thì không đi, điều này 
không phải một người mà bao gồm tất cả các ngư dân đó. Vì không nghe là ra gặp nạn 
thôi. Hễ ngang thì ráng chịu thôi. Hễ ngang là tàn thôi. Sở Bà ở dưới An Hải thì một năm 
là nói chuyện với con dân biết bao nhiêu lần, hễ biển dã có gì thì nhờ bà chỉ dẫn cho đó” 
(Tư liệu điền dã, 2016).  

Cho nên, khi cộng đồng cư dân Việt tiếp cận với một nữ thần có nguồn gốc của một 
dân tộc khác rồi biến thành vị thần của dân tộc mình. Có thể đây chính là Po Inư Nagar từ 
rất sớm trong lịch sử được ghi nhận từ cuộc Nam chinh năm 1069 của Lý Thánh Tông (Lý 
Tế Xuyên (1959): 71). Còn theo các thư tịch cổ của nhà Nguyễn thì đền Thiên Y A Na 
(Dinh Bà Trời) ở Trung Yên - An Hải trước kia được xây dựng bằng tranh tre. Sau đó, nhân 
dân góp tiền tạo lập phần hậu tẩm. Năm Bảo Đại thứ IX, nhân dân thôn Trung Yên và chức 
dịch xin tu bổ tôn tạo đền thờ Thiên Y A Na. Năm Bảo Đại thứ 19 lại tiếp tục được tu bổ và 
giữ nguyên cho đến nay (Đoàn Ngọc Khôi (2004): 1). Vì vậy, tác giả có thể suy luận rằng 
tín ngưỡng Thiên Y A Na ở huyện đảo Lý Sơn đã có ít nhất từ thời người Việt di dân vào 
miền Trung (hình 1). Thời triều Nguyễn, những tác động từ tục thờ thần, thờ thánh đã ảnh 
hưởng vào văn hoá tâm linh rất đậm nét, tạo nên nét văn hoá tín ngưỡng như một lễ tục, 
một phong tục tập quán của cư dân, để rồi những giá trị tinh thần ấy được bảo lưu cho đến 
ngày nay.  
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Trong những lần đi điền dã, chúng tôi được người dân cho biết huyện đảo Lý Sơn đã 
từng tồn tại 24 tòa dinh miếu, cũng như các nhà nghiên cứu đã từng viết Lý Sơn có 24 tòa 
dinh miếu “Ở Lý Sơn người ta thường nói nôm na 24 tòa dinh miếu, tức xã Lý Hải có 12 
dinh miếu và Lý Vĩnh cũng 12 dinh miếu” (Nguyễn Thanh Tùng (cb) (2000): 11). Hơn nữa, 
khi nói về kiến trúc dinh miếu ở huyện Lý Sơn thì cho rằng có 24 tòa dinh miếu của 2 xã 
An Hải và An Vĩnh (Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, 2002, 
tr.114), nhưng khi tác giả luận án kiểm chứng lại từ thực tế thì câu nói đó chỉ đúng cho 1 xã 
thôi, bởi hiện nay huyện đảo Lý Sơn có đến 43 tòa dinh miếu được thờ tự, ngoài ra còn 5 
dinh miếu thành phế tích, trong số đó đã có 10 tòa dinh miếu thờ riêng hay phối thờ Bà 
Thiên Y A Na được nêu sau đây. Điều này cũng cho ta thấy, tín ngưỡng Bà Thiên Y A Na 
có một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân Lý Sơn. Ngoài ra, sách Văn 
hóa truyền thống đảo Lý Sơn đã viết: “Việc thờ phụng Thiên Y A Na và Ngung Man Nương2 
ở đình làng Lý Hải (An Hải) đã phản ánh lịch sử của đảo Lý Sơn mà chắc rằng sự cộng cư 
buổi đầu trên vùng đất đảo Lý Sơn giữa người Chăm và người Việt đã diễn ra trong sự 
dung hòa, hòa huyết. Các di chỉ văn hóa, tín ngưỡng đã chứng tỏ rằng những mảnh vỡ của 
văn hóa Chămpa được dung hòa bảo bọc trong lòng của văn hóa Đại Việt” (Sở Khoa học 
Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (2002): 114). Thực tế, những cư dân lớn tuổi 
nơi đây đều biết việc thờ tự Thiên Y A Na ở đình làng An Hải có từ khi nào, chứ không 
phải ngay từ những buổi đầu mà chỉ diễn ra trong những năm giữa thế kỷ XX, mang yếu tố 
khách quan của lịch sử vào những năm ngăn cấm tôn giáo - tín ngưỡng của chính quyền, 
sau này được tự do tín ngưỡng thì việc thờ cúng này hay cách bài trí đó mới tồn tại đến 
ngày nay. (Tư liệu điền dã, 2016).  

Bảng 1. Các nơi thờ và phối thờ Thiên Y A Na ở huyện đảo Lý Sơn 

 Cơ sở thờ tự Bà Thiên Y A Na ở huyện đảo Lý Sơn 

TT Xã Nơi thờ Cơ sở thờ tự Vị trí xác định 
tọa độ Phụng sự 

1 Xã Đình làng Thần, Thiên Y A Na 150 22’29. 842’’N Làng – Thôn Đông 

                                                 
2  Ngung Man Nương là một tên gọi khác của Thiên Y A Na, vì đây là phần trích dẫn lại nên trong 

bài viết chúng tôi giữ nguyên ý.  

Hình 1. Bà Thiên Y A Na thờ tại  
Dinh Bà Trời ở Trung Yên, An Hải - 2015 
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2 An 
Hải 

Dinh Bà Trời Thiên Y A Na 150 22’30.363’’N Xóm Trung Yên 

3 Lân Thái Bình 
Bà Chúa Ngọc -
Thánh Phi Nương 
Nương tôn thần 

150 22’41. 901’’N Xóm – Thôn Đông 

4 Miếu Bà Yàng 
(cũ) Bà Chúa Ngọc 150 23’12. 015’’N Thôn Đông 

5 Lân Đông Thạnh Thiên Y A Na 150 22’54. 637’’N Thôn Đông 

6 Sở Hội Đồng Sơn Thần, Bà Chúa 
Yàng 150 23’01. 586’’N Làng – Thôn Tây 

7 

Xã 
An 

Vĩnh 

Lân Vĩnh Lộc Bà Thiên Y A Na 150 22’39.052’’N Thôn Đông 

8 Lân Tân Thành Thiên Y A Na - Ngũ 
Hành 150 22’54.877’’N Thôn Tây 

9 Lân Vĩnh Hòa 

Thiên Y A Na, 
Hồng Vương Chúa 
Đông, Bà Chúa Ngũ 
Hành 

150 22’30. 734”N Thôn Đông  
 

10 Lân Vĩnh Thành Thiên Y A Na - Ngũ 
Hành 150 23’03. 294’’N Thôn Tây 

Tư liệu tổng hợp dựa trên khảo sát điền dã -  
Người lập bảng: Nguyễn Duy Đoài, 2019. 

Như vậy, có thể khẳng định tín ngưỡng Thiên Y A Na đã trở thành tín ngưỡng của cư 
dân Việt từ khi họ đến đây để khai hoang lập ấp. Bên cạnh đó, các vết tích của người Chăm 
từng sinh sống tại đảo Lý Sơn được khẳng định thêm giá trị văn hóa tín ngưỡng đó. Ngoài 
di tích Dinh Bà Thiên Y A Na ở Trung Yên, An Hải ra, còn có hai di tích của người Chăm 
nữa, đó là giếng nước hình vuông, miếu con bò. Đó là khu vực quần cư mà người Chăm 
trước kia sinh sống. Ngoài ra, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật tại khu vực suối 
Chình gần đó như người dân cho biết: “Và một chỗ nữa là Suối Chình đó ăn tới chỗ cơ 
quan của xã An Hải. Chỗ nào bây giờ còn hoang thì cũng chiếm toàn vỏ ốc không thôi. 
Chiếm tỷ lệ 70 - 80%, vì họ ở lâu đời rồi nên mới có cái lượng vỏ ốc nhiều như vậy” (Tư 
liệu điền dã, 2016). Vì vậy, trong quá trình cộng cư, giao lưu tiếp biến văn hóa của hai tộc 
người Việt – Chăm ngay từ những buổi đầu đã có những dung hợp và tích hợp để hình 
thành nên các yếu tố văn hoá tâm linh như tín ngưỡng Thiên Y A Na để cộng đồng cư dân 
Lý Sơn đến tế lễ, tri ân. 

2. Cảnh quan và cách bài trí thờ cúng Thiên Y A Na 

Những nơi thờ cúng Bà Thiên Y A Na được xây dựng ở nơi rộng rãi, thoáng mát, 
những vùng đất cao hay lưng đồi núi. Tại Dinh Bà Trời, trước đền thờ có bình phong trụ 
biểu, trên đó có hai con kỳ lân. Bình phong được đắp nổi hai mặt, mặt ngoài là hổ, mặt 
trong là long mã. Ngoài ra, trước đền có một con nghê đá với nhiều huyền thoại mà người 
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dân kể: “Tương truyền rằng hai con nghê đá này được người dân tìm thấy ngoài biển và 
mang về thờ tại đền. Hiện nay, tại huyện đảo Lý Sơn có hai con nghê đá, một con đực thờ ở 
đền Bà và một con cái thờ ở chùa Vĩnh Ân” (Tư liệu điền dã, 2015). 

Về cách bài trí thờ cúng Thiên Y A Na ở Lý Sơn thường có hai dạng: thờ chính như 
Thiên Y A Na ở Trung Yên, An Hải hay phối thờ như ở Sở Hội đồng - thôn Đồng Hộ, 
An Hải...  

Tại Dinh Bà Thiên Y A Na ở Trung Yên, An Hải, trước linh vị Bà có chữ Hán với sắc 
phong: “Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng Trang Uy Dực Bảo Trung 
Hưng Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng Đẳng Thần...”. Trên đỉnh cửa bước vào hậu 
cung được trang trí theo “lưỡng long tranh châu”. Ở tiền đường có nhiều bức hoành phi và 
liễn đối do cư dân phụng cúng để tỏ lòng sự thành kính, niềm tin với Bà có nội dung về sự 
linh hiển và mong muốn Bà phù hộ cho cư dân có cuộc sống thái bình, thịnh vượng. Những 
câu hoành, câu đối thể hiện chức năng tâm sinh lý của người dân về niềm tin, sự ngưỡng 
vọng được phiên âm dịch nghĩa như sau:  

Tại Dinh Bà Trời (Dinh Thiên Y A Na) ở Trung Yên, An Hải:  

窈窕容儀天本降生神上等 - 妙通變化仙香鐘育女中英 

Yểu điệu dung nghi thiên bổn giáng sinh thần thượng đẳng  

Diệu thông biến hoá tiên hương chung dục nữ trung anh  

Dung nghi yểu điệu, bậc thượng thần từ trên trời xuống, 

Biến hoá thần thông, đấng tài nữ được hun đúc ở cõi tiên. 

千載威名隆祀典 Thiên tải uy danh long tự điển  

萬扶宗社仰神灵 Vạn phù tông xã ngưỡng thần linh  

Oai danh ngàn thuở, lớn lao tự điển, 

Tông xã thường phò, kính ngưỡng thần linh.  

 

Hậu hiền Tiền hiền 

Bàn thờ 

Hội đồng 

 
Cô hồn Âm linh 

Khám thờThiên Y A Na  
 

Thần Bảo Hồng Châu 

Sơ đồ 1. Phối thờ ở Dinh Bà Thiên Y A Na – Trung Yên, xã An Hải 
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3. Nghi lễ thờ cúng Thiên Y A Na 

Theo lệ hàng năm của người Việt ở Lý Sơn, ngày 25/2 âm lịch là ngày tế lễ Bà Thiên 
Y A Na, nhưng trước đó 3 ngày các dinh, miếu, lân thờ Bà đã tổ chức để nhập yết, tức là 
vào ngày 22/2 để cầu an cho thôn xóm, đến tối 24 rạng sáng 25 diễn ra lễ chính.  

Thành phần tham gia nghi lễ: Ban khánh tế chủ trì, gồm có chủ tế và những người đảm 
nhiệm công việc trong nghi lễ. Ngoài ra, còn có tư văn, chủ cựu, thủ từ, ông cả làng, các 
chủ lân và đại diện các họ tộc tiền hiền. Bên cạnh đó, có bốn lễ sinh dâng đèn, mịch (bộ lễ), 
đội nhạc lễ trống chiêng và nhạc lễ bát âm. Chúng tôi ghi nhận tại Lân Đông Thạnh, Thôn 
Đông, An Hải nhân ngày Vía Bà, lễ nhập yết diễn ra từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 
24/2 âm lịch năm 2016 với nghi thức tế cáo các chư vị thần linh và lễ kỉnh sinh cũng thực 
hiện các bước trên (Tư liệu điền dã, 2016). Mặc dù phẩm vật cúng là trầu cau, trà rượu và 
hoa quả nhưng nghi thức tế lễ cũng theo các bước sơ hiến, á hiến và chung hiến nhằm cung 
thỉnh các chư tiên linh, nhưng trong bài văn tế cũng đã thể hiện các danh xưng của Bà như 
Thiên Y A Na, Chúa Lồi, Chúa Ngung như sau:  

“Sắc Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng Trung Huy Dực Bảo Trung 
Hưng Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng Thượng Thượng Đẳng Thần… Chúa Lồi phi 
đức phu nhơn sắc tặng thục thiện chi thần. Chúa Ngung Man Nương chi thần….”, hay 
trong bài văn tế nhân ngày Vía Bà tại Lân Vĩnh Hòa ở Thôn Đông, An Vĩnh lại có sắc 
phong hay danh xưng mỹ hiệu hơi khác như: “Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Tôn Thần 
Kinh Mông Trợ Tín Nguyên Tặng Hoằng Huệ Phổ Tuế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng 
Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần, Sắc Phong Cựu Cựu 
Thượng Đẳng Thần…” (Tư liệu điền dã, 2016).  

Sơ đồ 2. Phối thờ ở Lân Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh 

Bàn thờ  
Hội đồng 

Khám thờ 
Thiên Y A Na  

Thần Bảo   Hồng Châu 

Hữu Ban Tả Ban 

Âm linh  Âm linh  

CỬA VÀO 

Chúa Chưởng Bà Thủy   Ông Thiên 
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Từ đó, chúng tôi nhận thấy cư dân Lý Sơn rất tôn sùng Bà không chỉ qua sắc phong 
của triều Nguyễn ban cho Bà Thiên Y A Na là “Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông 
Mặc Tướng Thượng Đẳng Thần”, mà còn có các danh xưng khác cho Bà ở cấp bậc cao hơn 
trong niềm tin, đó là “...Thượng Thượng Đẳng Thần, Sắc Phong Cựu Cựu Thượng Đẳng 
Thần…”. Điều này cũng đã thể hiện nét văn hóa đặc trưng riêng của tín ngưỡng Thiên Y A 
Na của người Việt Ở huyện đảo Lý Sơn này.  

Khi kết thúc nghi lễ thì từng vị chức sắc đến từng bàn thờ để thực hành lễ bái. Sau đó 
họ sẽ bàn bạc những việc cần làm liên quan đến cộng đồng, xóm làng, như trùng tu dinh 
miếu hay công tác chuẩn bị cho các kỳ tế lễ năm sau. Ngoài ra, ngày 26/12 âm lịch các dinh 
thờ Bà Thiên Y A Na thường tổ chức lễ mộc dục cho Bà (hình 2). Nghi thức này, chủ lân 
thường mời những cựu lân hay người đại diện họ tộc đã có công phụng sự đến cùng tham 
dự, như một sự thể hiện lòng biết ơn đến những dòng họ có công đóng góp để xây dựng 
dinh thờ vậy. 

                                         

4. So sánh tục thờ cúng Thiên Y A Na ở huyện đảo Lý Sơn với một số vùng khác 

Một số điểm tương đồng 

Theo sách Thần người và đất Việt đã viết: “Thiên Y A Na là thần bảo trợ vương quốc 
Chàm, thế nhưng đã được Lý Thánh Tông đưa về làm một vị thần bảo trợ nước Việt…” (Tạ 
Chí Đại Trường, 2014, tr.33). Đó là sự thể hiện niềm tin, sự ngưỡng vọng với đấng thiêng 
của cộng đồng. Vì vậy, việc lên đồng và cầu ứng của tín ngưỡng này là một nghi lễ quan 

Hình 2. Chủ và cựu Dinh Bà Trời 
thực hiện lễ mộc dục cho Bà tại 

Trung Yên, An Hải - 2016 
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trọng thuộc loại tín ngưỡng thờ Mẫu, thể hiện hình thức diễn xướng tâm linh của một “bảo 
tàng sống” trong văn hóa tín ngưỡng của cư dân Lý Sơn thường diễn ra ở Dinh Bà Trời, 
Dinh Bà Chúa Xứ ở An Hải. Họ đến đây để xin gia sự hay những ngư dân muốn gửi ước 
nguyện cho Bà trước khi đi đánh bắt xa bờ (hình 3 và 4).  

 
Một số điểm dị biệt so với vùng khác 

Do điều kiện môi trường sống hay địa - văn hóa nên tín ngưỡng Bà Thiên Y A Na đã 
thể hiện những nét văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Trong quá trình Nam tiến đến vùng đất 
Nam Bộ, tín ngưỡng này đã dung hợp và tích hợp với văn hóa bản địa giữa người Chăm, 
người Khmer, người Hoa để tạo nên nét văn hóa phong phú trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở 
Nam Bộ, như Phan Thị Yến Tuyết đã viết trong bài Hệ thống Nữ thần biển trong tín 
ngưỡng thờ Mẫu và Nữ thần ở vùng biển Nam Bộ như:  

“…Mẹ xứ sở của người Chăm. Vị nữ thần này Việt hoá thành Thiên Y A Na. Đây là một 
trong những dạng tín ngưỡng thờ Mẫu độc đáo của người Việt khẩn hoang từ Đàng Trong 
vào Nam. Vào tới Nam Bộ nữ thần này trở thành bà Chúa Xứ…”, tác giả cho rằng: “Thờ 
Mẫu không nên quá rạch ròi, vì đôi khi cá biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ có khi 
còn bao hàm cả nam giới, không thể tách rời, ví dụ tín ngưỡng Bà - Cậu” (Võ Văn Sen & 
các tác giả, 2014, tr.70-72).  

Trong bài viết Tính tích hợp và dung hợp trong tín ngưỡng Thờ mẫu của người Việt 
Nam Bộ của Phan An đã có nhận xét như sau: 

Hình 3. Người dân mang phẩm vật đến cúng  
tại Dinh Bà Trời (Thiên Y A Na)  

ở Trung Yên, An Hải – 2015 

Hình 4. Chủ thuyền và bạn thuyền  
đến Dinh Bà để cúng trước khi  

đi đánh bắt xa bờ tại An Hải - 2016 
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“… trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ. Đó là tập tục “thay áo” cho các Bà trong ngày lễ 
vía hàng năm. Nghi thức này đã có nhiều tư liệu miêu tả kỹ lưỡng và có thể thấy nét giống 
nhau trong việc thực hành nghi lễ giữa các Bà Chúa Xứ, Bà Đen, Bà Thiên Hậu về giờ giấc, 
về y trang, về những người tham gia,… Theo tôi, đây có lẽ là những ảnh hưởng của tín 
ngưỡng Bà Thiên Hậu đã được người Việt tiếp nhận, và tiếp tục, như một phương thức Việt 
hóa với Bà Chúa Xứ và Bà Đen, cùng một số nữ thần khác trên đất Nam Bộ. Việc khoác lên 
một tấm y trang lên các pho tượng được người Việt coi là nữ thần (Bà) sẽ làm yên lòng tín 
đồ và phù hợp với văn hóa Việt hơn” (Võ Văn Sen & các tác giả (2014): 14). 

Ngoài ra, người Việt ở Nam Bộ cũng có nguồn gốc từ Bắc Bộ, Trung Bộ đã di cư vào 
Nam nên từ lâu mang theo tín ngưỡng đó vào vùng đất mới này cũng như những niềm tin 
về thần thánh của mình. Trong bài Tục thờ Mẫu Liễu Hạnh - một sinh hoạt tín ngưỡng văn 
hóa cộng đồng, Ngô Đức Thịnh đã viết: “... hình thành và định hình đầu tiên ở Bắc Bộ, sau 
đó theo chân người Việt vào phía Nam, hòa nhập với các thần linh địa phương để rồi tự 
biến đổi thành các sắc thái thờ phụng mang tính địa phương độc đáo ở Huế, ở Nam Bộ...” 
(Ngô Đức Thịnh, 1992, tr.17). Về tín ngưỡng, trong cuốn sách Thần người và đất Việt của 
Tạ Chí Đại Trường đã viết: 

“…không lấy làm lạ rằng tên Bà trong thần điện mới đã được Việt hóa vừa theo cách diễn 
âm, vừa theo cách chuyển nghĩa, lẫn lộn hơi ngượng nghịu: Po Yan Ino Nưga/Thiên Yana 
Diễn Bà Chúa Ngọc Thánh Phi/Chúa Ngọc Diễn Phi. Tính cộng tồn văn hóa trong chữ 
nghĩa là biểu hiện tính cộng tồn trong sinh hoạt, là bằng chứng một thời của sự cộng tồn ấy 
dù có thể một thành phần của cộng đồng đã tan biến đi” (Tạ Chí Đại Trường (2014): 260).  

Khi tìm hiểu về tín ngưỡng Thiên Y A Na của người Việt ở huyện đảo Lý Sơn đã luôn 
thể hiện niềm tin, sự tôn kính Bà, và cũng tùy từng khu vực cư trú của cộng đồng mà độ 
đậm nhạt niềm tin tín ngưỡng cũng khác. Cho nên, danh xưng về Bà Thiên Y A Na ở Lý 
Sơn được cư dân thần thánh hóa, qua việc “lên đồng nhập cốt” nhằm hiển bày ý của Thần, 
nên họ phải thực hiện. Vậy những danh xưng đó có từ đâu? Có phải do sự hiển linh của Bà 
hay việc cầu đồng cầu ứng để rồi nhập vào cốt đồng nhi mà xưng những mỹ hiệu, tước hiệu 
đó. Đây là hình thức tín ngưỡng Shaman giáo mang tính ma thuật. Chúng tôi cũng được 
biết, tín ngưỡng thiên Y A Na nếu đúng với bản chất thì chỉ có bóng rỗi nhưng ở đảo Lý 
Sơn thì hiện tượng cầu đồng hay nhập cô đồng là chủ yếu. Theo cư dân Lý Sơn cho biết, 
nơi thờ tự Bà Thiên Y A Na ở Dinh Bà Trời tại Trung Yên, An Hải là nơi hiển linh nhất, 
được cư dân luôn sùng kính Bà. Thật khó để chúng tôi có thể lý giải những hiện tượng đó 
trên phương diện khoa học thực dụng với kiến thức hạn hẹp của mình, nghi lễ mang tính 
huyền bí mà những người thông linh hay được lệnh trên thì mới cấp lễ sắc.  

5. Đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng Thiên Y A Na trong đời sống của người Việt ở 
Lý Sơn 

Do điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý, nguồn gốc tộc người của dân cư Lý Sơn đã tạo 
nên sự khác biệt ít nhiều về tín ngưỡng Thiên Y A Na này. Hơn nữa, cộng đồng cư dân Lý 
Sơn luôn đối diện với cuộc sống môi trường khắc nghiệt, sóng to gió lớn, cái chết,… từ bao 
đời nay, cũng không có điều kiện để giao lưu với các vùng đất khác nên tín ngưỡng này có 
đặc điểm và vai trò có khác ít nhiều các loại hình tín ngưỡng ở những nơi khác. Tín ngưỡng 
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Thiên Y A Na của cư dân Lý Sơn hàm chứa những giá trị văn hóa nhằm phản ánh quá trình 
lịch sử cộng cư và giao lưu văn hóa với các nền như văn hóa Sa huỳnh, văn hóa của người 
Chăm (người Hời) đã từng sinh sống nơi đây, được khẳng định qua nhiều hiện vật khai quật 
tại đảo Lý Sơn, hay văn hóa tín ngưỡng của Đại Việt.  

Để có những đặc điểm văn hóa tín ngưỡng mang tính chất đặc thù riêng so với nơi 
khác, cư dân Lý Sơn đã trải qua quá trình sinh sống lâu dài gắn với môi trường sinh thái, 
đặc điểm tộc người cư trú, phương thức sản xuất, ngành nghề mà hai cộng đồng cư dân 
nông nghiệp và ngư nghiệp đã tích lũy qua sự giao lưu tiếp biến với các lớp văn hóa như Sa 
Huỳnh - Chămpa - Đại Việt để sáng tạo nên bản sắc văn hóa của cư dân ở huyện đảo Lý 
Sơn qua tính dung hợp giữa tín ngưỡng và tôn giáo, qua sự kết hợp giữa tín ngưỡng của 
nông nghiệp và ngư nghiệp, cũng như tính linh hoạt trong việc ý thức về chủ quyền biển 
đảo Việt Nam.  

Như vậy, đặc điểm của tín ngưỡng Thiên Y A Na ở huyện đảo Lý Sơn cũng bao gồm 
tính tích hợp, tính dung hợp, tính lịch sử và tính linh hoạt của cư dân Lý Sơn. Ngoài ra, tín 
ngưỡng Thiên Y A Na ở huyện Lý Sơn có vai trò đáp ứng nhu cầu tâm linh và cố kết cộng 
đồng. Từ đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của huyện đảo Lý Sơn. 

KẾT LUẬN 

Tín ngưỡng Thiên Y A Na ở huyện đảo Lý Sơn đã phản ánh trực tiếp đến điều kiện sống 
của cư dân Lý Sơn trong quá trình khai hoang lập ấp. Trong nhận thức, họ biết phải làm gì để 
thích ứng giữa con người, thiên nhiên và môi trường sống. Cư dân Lý Sơn cho rằng, Lý Sơn 
là nơi cư ngụ và ngự trị của các thần linh. Vì vậy, tín ngưỡng Thiên Y A Na cũng đã mang 
tính đặc trưng cho đời sống tâm linh của cư dân Lý Sơn, bởi nó luôn đồng hành trong dòng 
chảy văn hóa của cư dân trong quá trình di dân và dung hợp với các nền văn hóa khác. Trong 
quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân Lý Sơn đã kiến lập nên nét văn hóa 
tín ngưỡng đặc thù gắn với môi trường sinh thái văn hóa biển, hải đảo.  

Có thể nói rằng, tín ngưỡng Thiên Y A Na cũng đã và đang ảnh hưởng rất lớn trong 
đời sống kinh tế xã hội của cư dân Lý Sơn, bởi nó hàm chứa nhiều giá trị và ý nghĩa trong 
tâm thức của cư dân, từ nhân sinh quan đến thế giới quan trong quan hệ giữa tín ngưỡng và 
môi trường sinh thái, được thể hiện qua các chức năng tâm sinh lý của cư dân. Bởi tín 
ngưỡng là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin tâm linh của cư dân nhằm mong cầu thần linh, gia 
thần phù hộ, độ trì cho cộng đồng cư dân hay ngư dân được may mắn, tai qua nạn khỏi. Tín 
ngưỡng Thiên Y A Na không chỉ ngư dân đánh bắt xa bờ mới dựa vào mà còn những ngư 
dân trên đảo dù không làm nghề biển họ vẫn thực hiện. 
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