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Tại đền thờ Chu Văn An trên núi Phượng Hoàng còn lại 3 tấm 
bia đá cổ. Tấm cổ nhất "Chu Văn Trinh tiên sinh ẩn cư xứ", 
được tạo dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 45 (1784), cách chúng 
ta 226 năm. Hai tấm sau đều được dựng vào năm Tự Đức thứ 
10 (1857) cách chúng ta 153 năm. Nhưng lần tìm theo những thư 

tịch cổ thì thấy vùng núi Kiệt Sơn-Phượng Hoàng này đã được ghi chép vào sử sách từ khá sớm. Người đầu 
tiên có lẽ là Lê Tắc (có sách chép là Lê Trắc). Ông gốc người họ Nguyễn, sau theo họ bố nuôi là Lê Bổng mới 
đổi sang họ Lê. Theo lời tự kể của ông thì Lê Tắc học rất giỏi, 19 tuổi đã thi khoa Thần đồng, được gọi vào 
hầu cận Trần Thái Tông (Trần Cảnh), làm quan đến Thị lang, được chuyển sang giúp Chương Hiến Hầu Trần 
Kiện (Trần Kiện là con của Quốc Khang). Năm 1285, giặc Nguyên xâm lược nước ta, Trần Kiện được giao 
cho chống cự với Toa Đô ở Thanh Hoá. Nhưng không chống nổi, Trần Kiện đã đem thủ hạ và quân lính, trong 
đó có Lê Tắc, đến đầu hàng Thoát Hoan, được Thoát Hoan cho về ra mắt vua Nguyên. Đoàn hàng binh này đi 
đến Chi Lăng thì bị quân ta chặn đánh,Trần Kiện phải bỏ mạng. Lê Tắc cố ôm thây chủ chạy qua Khâu Ôn 
(Lạng Sơn), chôn cất vội vàng rồi cùng đám tàn quân cố sức chạy thoát sang Trung Quốc. Khi Vua Nguyên 
phong Trần Ích Tắc làm An Nam Quốc Vương thì Lê Tắc cũng được phong tòng Thị lang. Được sự hậu thuẫn 
của quân Nguyên, bọn Trần Ích Tắc trở về nước, toan lật đổ vua Trần Nhân Tông. Nhưng bọn Việt gian này lại 
bị quân ta đánh cho tơi tả. Lê Tắc lại cùng với vài tên tay chân và bè bạn chạy bán xới về Trung Quốc. Từ đó 
ông cùng với "triều đình Trần Ích Tắc" sống lưu vong bên Trung Quốc và được làm quan hờ cho nhà Nguyên.  
 
Năm 1292 (tức vào năm Chu Văn An cất tiếng khóc chào đời) Lê Tắc được hàm Phụng sự lang, giữ chức 
Đồng Tri châu An Tiêm (có chức danh nhưng không thực sự đến nhiệm sở). Tắc yên phận dưỡng lão, chuyên 
tra cứu sách vở và soạn ra bộ An Nam chí lược. Trong lời tựa cuốn sách Lê Tắc có viết:  
"Tôi sinh trưởng ở đất Việt nam, đã làm quan ăn lộc của bản quốc. Trong mười năm về trước, đi xứ nọ qua xứ 
kia, trải khắp nửa nước An Nam, hơi biết được hình thế sơn xuyên địa lý. Từ khi nội phụ Thánh triều đến nay 
đã hơn năm mươi năm rồi. Tự xét đã quê mùa lại ngây dại, học thức theo lối xưa mà không thấu đáo, đến tuổi 
già lại ham sách, tiếc rằng đã muộn, nên các văn tịch cổ kim không thể xem hết được. Nhân trong lúc rảnh rỗi, 
gom góp lượm lặt những điều đã ghi trong quốc sử các triều đại, Giao Chỉ đồ kinh, lại tham khảo bộ Phương 
Kim hỗn nhất điển cố mà làm ra bộ An Nam chí lược , 20 cuốn" 
 
Lê Tắc có lối ghi chép ngắn đọng mà đẹp đẽ. Chẳng hạn khi chép về núi Vạn Kiếp ông viết:  
" trở mặt ra con sông lớn, sau lưng có núi muôn trùng, rừng rậm tre cao, dưới nước trên cầu, phong cảnh rất 
đẹp. Hưng Đạo Vương đã từng ẩn ở trong ấy".  
Còn đây là ghi chép của ông về núi Kiệt Đặc:  
"đi đường tắt vào núi thì thấy hoa và cây rậm rạp tốt đẹp, có suối ngọc chảy mòn đá, lửa đóm rước người vào 
chơi, mát mẻ lạ lùng, cõi đời không có". 
 
Qua những ghi chép trên ta có thể hình dung vùng rừng núi Kiệt đặc này vào những năm cuối thế kỷ XIII còn 
là một khu rừng cây cối rậm rạp, hoa cỏ tốt tươi và mang một vẻ đẹp thanh cao thoát tục. Tôi rất tin những ghi 
chép này là chân thực vì sau đó nhiều danh nhân nho sĩ đều hết lời ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của vùng này. 
Sau Lê Tắc chính là thày Chu Văn An. Tuy hầu hết những trước tác của thày đều đã thất truyền, nhưng qua 
một số bài thơ còn sót lại miêu tả về vùng này ta cũng thấy hiện ra nhưng bức tranh thiên nhiên đầy thi vị. 
Chẳng hạn như ở bài Linh Sơn tạp hứng, ta thấy thày như đang đứng ở trên núi Phượng Hoàng mà nhìn ra 
xa đến ngút tầm mắt: 
 

Núi xa lớp lớp như tranh 
Con đường cỏ rậm vắng tanh bóng người 
Nắng chiều nhạt nửa khe soi 
Tiếng chim trong khói cất rồi... lại im... 
                            (Đỗ Đình Tuân dịch) 

 



Nhưng cận cảnh hơn phải kể đến bài Miết Trì (ao Ba Ba): 
 

"Trăng nước như in giỡn nắng tà 
Im lim sen lá tựa sen hoa 
Cá bơi ao cổ rồng đâu tá 
Mây phủ non không hạc vắng nhà 
Cây quế già thơm đường đá ngát 
Đám rêu non phủ cửa thông nhoà 
Tấc lòng chưa nguội như tro đất 
Nhắc đến Tiên Hoàng lệ ứa sa". 
                           (Đỗ Đình Tuân dịch) 

 
Đây là một bài thơ miêu tả cụ thể về một cái "ao cổ" (ao Ba Ba) trong vùng núi Phượng Hoàng vào một buổi 
chiều tà. Không thấy có rồng, có hạc, chỉ thấy có một ao sen xum xuê hoa lá như đang chen chúc và nương 
tụa vào nhau mà lặng lẽ tươi, lặng lẽ đẹp. Bên một con đường đá, cổ thụ một cây quê già thơm ngát, khiến 
cho cả con đường cũng như dậy mùi hương. Trong cái không khí đầy thi vị ấy, lòng tác giả lại chợt nhớ đến 
Tiên Hoàng Trần Minh Tông mà rơi thầm giọt lệ. Chỉ một giọt lệ thôi mà chan chứa biết bao nhiêu nỗi niềm ưu 
thời mẫn thế, nhớ tiếc một thời đại tươi đẹp đã đi qua mà thày tuy đã cố vẫn không thể níu giữ. Cho dù lúc 
này thày đã tự xem thân mình như một "áng mấy nhẹ". 
 
Có lẽ chỉ sau khi Chu Văn An mất không lâu, Nguyễn Trung Ngạn - Một đại quan đồng triều với Chu Văn An - 
Một nhà thơ, nhà ngoại giao,.. có đến núi này, chắc là để thăm viếng một người bạn đồng liêu vừa quá cố 
chăng? Và có để lại bài thơ Kiệt đặc sơn: 
 

Khói mờ lối nhỏ đến rừng sâu 
Rỉ rả ve kêu khắp đỉnh đầu 
Miếu cũ thông che mờ mịt tối 
Nhà xưa rêu phủ đổi thay mầu 
Kim đằng sự nghiệp tôn người trước 
Lân các công thần nói mãi sau 
Biết chốn suối vàng người thất chí 
Bàn suông ta cũng ích chi đâu? 
                           (Đỗ Đình Tuân dịch) 

 
Bài thơ chia tiền giải và hậu giải khá rõ. Bốn câu đầu (tiền giải) là tả cảnh núi Phượng Hoàng: rừng còn rất 
rậm rạp nên lối nhỏ đi vào cứ hun hút và lờ mờ khói xanh. Trên đầu thì những con ve sầu ôm cành ôm cây 
kêu râm ran khắp cả. Đọc đến câu thơ này tôi bỗng nhớ đến một câu thơ của Chu Văn An trong bài Sơ hạ, tả 
cái lúc chuyển mùa từ mùa xuân sang mùa hạ:  

Én tìm tổ cũ bay đi / Ve kêu mùa mới đã về râm ran  
(Đỗ Đình Tuân dịch).  

 
Rồi bài thơ của Nguyễn Trung Ngạn lại tiếp tục dẫn ta đến tận nơi ở cũ của Chu Văn An: căn nhà, ngôi miếu 
vì không có người ở nữa nên cảnh vật đã bắt đầu hoang vắng tiêu điều. Ở phần hậu giải (4 câu sau) Nguyễn 
Trung Ngạn dành 3 câu để cảm phục và sẻ chia với thày Chu. Ông đánh giá sự nghiệp giảng dạy và trước tác 
của thày Chu là "quang tiền cổ" (làm rạng rỡ người xưa-tức là làm sáng tỏ đạo thánh hiền-chỉ đạo Nho). Ông 
nhắc đến uy danh lừng lẫy của thày Chu lúc bấy giờ: tuy ông đã mất nhưng quan lại trong triều vẫn còn nhắc 
mãi về ông. Ông đau xót thấy thày Chu đã "cửu tuyền tề hận" (ôm hận dưới suối vàng). Rồi như chợt nghĩ đến 
cảnh ngộ mình, câu cuối cùng ông viết: " Bình sinh hư biện Tử Phòng tâm" (Tôi dẫu còn sống đây nhưng cũng 
chỉ bàn suông về tấm lòng của Tử Phòng thôi, chứ không làm được như Tử Phòng giúp Hán Cao Tổ lập nên 
nhà Hán trước kia nữa). 
 
Trần Nguyên Đán sinh sau Chu Văn An 33 năm và về hưu ẩn tại Côn Sơn sau khi Chu Văn An đã mất được 
15 năm (tức là vào mùa thu năm 1385). So với Chu Văn An thì những sáng tác của Trần Nguyên Đán còn giữ 
lại được nhiều hơn nên những bài viết của ông về vùng núi Chí Linh cũng còn phong phú hơn. Riêng về vùng 
Kiệt sơn Phượng Hoàng ông cũng có đến ba bài đề vịnh:  

 Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong (ngọn Phượng Hoàng núi Chí Linh),  



 Đề Huyền Thiên Tử Cực cung (Đề cung Tử Cực trọng động huyền Thiên)  

 và Đề Huyền Thiên quán (Đề ở quán Huyền Thiên).  
Mỗi bài thơ đều gắn với một danh thắng có tên cụ thể ở núi này. Thơ Trần Nguyên Đán hào sảng và khoáng 
đạt, nhưng cũng không thiếu những hình ảnh chân thực giúp ta có thể nhận ra phong cảnh vùng Kiệt Sơn - 
Phượng Hoàng ngày ấy. Đây là phong cảnh ngọn Phượng Hoàng trên núi Chí Linh: 
 

Song Phượng dập dờn thấp thoáng xa 
Phượng Hoàng nổi tiếng tự ngàn xưa 
Kỳ Lân tháp ngả như vồng bóng 
Miết Thuỷ suối gào giống tiếng mưa 
Dốc núi đá chồng rêu phủ lấp 
Tan mưa cầu gãy nấm đen mờ 
Chiều tà gió nổi thông reo hát 
Như Phượng Hoàng về tấu cửu ca. 
                           (Đỗ Đình Tuân dịch) 

 
Còn đây là vẻ đẹp của cung Tử Cực trong động Huyền Thiên: 
 

Rực rỡ ba mùa hoa nở tươi 
Rừng đây xanh tốt cách xa đời 
Ngọc Hoàng tuần sát mây chào đón 
Kim Mẫu vào chầu lọng rước lui 
Nắng sớm xuân lay hoa khẽ động 
Nắng chiều thu gọi hạc kêu hoài 
Lưu Quang dưới điện nghìn thông đứng 
Thảy một tay người trồng cả thôi. 
                           (Đỗ Đình Tuân dịch) 

 
Rõ là một cảnh đẹp của một khu rừng rậm rạp, tươi tốt, xa cõi tục mà gần cõi tiên, rất giống với những ghi 
chép của Lê tắc trong "An Nam chí lược". Nhưng ở "Đề Huyền Thiên quán", một bài thơ đề nơi ở của các đạo 
sĩ đội mũ vàng theo đạo Giáo, Trần Nguyên Đán lại không miêu tả nữa, ông chỉ ngẫm nghĩ và thổ lộ: 
 

Giữa ngày lên trời dễ 
Giúp vua Nghiêu Thuấn khó 
Sáu mươi năm trên đời 
Thấy mũ vàng, xấu hổ ! 
                           (Đỗ Đình Tuân dịch) 

 
Hồ Nguyên Trừng sau này có lời bình như sau:  

"Có lẽ khi còn làm tể tướng, thấy mình không có công trạng gì, mới thốt ra lời than vãn như vậy, đó 
cũng là do ưu ái trong lòng, mối tình quy trung hậu, đó là chỗ khả thủ của thi nhân chăng?" 

 
Có thể xem những ghi chép của Lê Tắc và những thi phẩm của Chu Văn An, Nguyễn Trung Ngạn và Trần 
Nguyên Đán là những tư liệu ban đầu viết về vùng núi Kiệt sơn - Phượng hoàng. Đây chính là ngọn nguồn 
của một dòng liên tiếp chảy những ghi chép, sáng tác cúa các danh nho những thế kỷ thế kỷ sau: Nguyễn Phi 
Khanh, Ngô Sĩ Liên (thế kỷ XV), Đặng Minh Khiêm, Nguyễn Dữ (thế kỷ XVI), Nguyễn Phong (thế kỷ XVII), 
Trần Quý Nha, Lê Đàn ...(thế kỷ XVIII), Phan Huy Chú, Cao Bá Quát, Nguyễn Thu, Ngô Chân... (thế kỷ XIX)... 
Trong những ghi chép và sáng tác của mình, họ tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp, vẻ thiêng của vùng núi Kiệt Sơn - 
Phượng Hoàng. Họ giải thích các địa danh trong vùng:Tại sao gọi là động Huyền Thiên? Ngô Sĩ Liên trong Đại 
Việt sử ký toàn thư nói rất rõ:  

"Mùa đông, tháng mười (Mậu Thân năm thứ 11- 1368) cho mời đạo sĩ ở Chí Linh là Huyền Vân đến 
kinh để hỏi về phép tu luyện. Đặt tên cho động của đạo sĩ là động Huyền Thiên". 

 
Tại sao núi lại có tên là núi Phượng Hoàng? Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí giải thích:  

"Ngọn núi hơi ngả xuống, hai bên sườn núi mở rộng ra, hình như chim phượng múa"... 



Nhưng điều quan trọng hơn là qua những ghi chép và sáng tác ấy, hình ảnh thày Chu Văn An càng ngày càng 
trở thành nhân vật trung tâm, thành linh hồn số một của vùng đất thiêng, đất đẹp này. 
 
Một điều cũng khá lý thú là các nhà nho ngày ấy trong giao lưu văn hoá họ có lối ứng xử rất cởi mở và bình 
đẳng, không hề có sự phân biệt thân phận, nghề nghiệp và đẳng cấp sang hèn. Cho nên trong một tấm bia tại 
đền, bên cạnh những tên tuổi của những đại quan trong triều, các vị quan lớn quan bé ở các địa phương, bên 
cạnh tên tuổi của những học vị Thám hoa, Tiến sỹ, Cử nhân, Tú tài... lại cũng có tên tuổi của một lão nông làm 
ruộng ở núi Kiệt Đặc. Đó là trường hợp của "Kiệt sơn nông tẩu Hoàng Xuân Cẩm". Cũng như mọi người 
khác, thơ chép trong tấm bia ấy đều không thấy có tựa đề mà chỉ ghi tên tác giả ở cuối bài. Dưới đây là lời 
dịch bài thơ của cụ lão nông Hoàng Xuân Cẩm: 
 

Con đường đá chặn cửa mây 
Để chương thất trảm lại thầy ra đi 
Cuối Trần giềng mối suy vi 
Chí Linh sơn thuỷ thày về ung dung 
Thơ ngâm hoà tiếng suối rừng 
Lệ sa như giọt sương ngưng ngậm ngùi 
Gương treo vằng vặc giữa trời 
Nghìn năm chính khí non vời vợi cao. 
                           (Đỗ Đình Tuân dịch) 

 
Vùng đất này từ rất sớm đã có nhiều cao tăng nổi tiếng tu luyện. Đại Nam nhất thống chí cho biết:  

 "Trần Đạo Căn, người huyện Chí Linh, không ăn ngũ cốc, thường lập đàn cúng giúp người ta, lấy giấy 
phủ vào mặt lặn xuống nước, đợi hương tàn mới lên",  

 "Huyền Vân, người Chí Linh, đỗ Tiến sĩ triều Trần, luyện thuốc ở trong động Phượng Hoàng",  

 "Từ Quan Huệ...cũng người Chí Linh, năm 12 tuổi xuất gia, trai giới tinh khiết, năm 84 tuổi lúc sắp tịch, 
chim muông kêu thê thảm, trên không tiếng nhạc nổi vang, mây trắng bao bọc am viên, mùi hương lạ 
đầy nhà".  

 
Còn Công dư tiệp ký của Trần Quý Nha lại chép rằng:  

"Hiện nay ( tức cuối thế kỷ XVIII) có rất nhiều tăng nhân trụ trì nơi ấy. Người nào cũng giỏi phù chú vì 
được thần linh ở núi mặc trợ âm phù"... 

 
 

                 
 
Mảng đề tài này đã được Nguyễn Dữ đề cập đến trong Truyền kỳ mạn lục. Cụ thể đó là truyện Nghiệp oan của 
Đào Thị. Có thể xem đây là một "tiểu thuyết lịch sử" viết dưới dạng truyền kỳ. Truyện kể về quá trình báo oán 
của nàng Đào Thị và con mắt "tuệ nhỡn" cùng những phép phù chú trừ tà siêu đẳng của nhà sư Pháp Vân 
(một cách gọi khác của sư Huyền Vân).  
 
Đào Thị vốn là một danh kỹ người Từ Sơn (Bắc Ninh). Năm Thiệu Phong thứ 5 đời Trần Dụ Tông (1345) nàng 
được tuyển vào cung, hầu hạ Trần Dụ Tông bên những tiệc rượu hay bàn cờ, chiếu bạc, được Dụ Tông đặt 
cho một tiểu tự là Hàn Thanh. Khi Dụ Tông mất, Hàn Thanh bị đuổi ra ngoài phố. Nàng thường qua lại nhà 
quan Hành khiển là Nguỵ Nhược Chân. Không ngờ bị vợ Nhược Chân ghen đánh cho một trận tơi tả. Nàng 
tức tối vô cùng và quyết chí báo thù. Nàng đem bán hết những trâm hoa vàng ngọc, lấy tiền thuê thích khách 
đến nhà Nhược Chân để báo thù. Việc bại lộ, thích khách bị bắt và bị tra khảo, bèn khai ra cả.  



 
Hàn Thanh phải trốn chạy về chùa Phật Tích (Bắc Ninh) cắt tóc đi tu để mai danh ẩn tích. Nhờ thông minh nên 
"giảng kinh thuyết kệ chỉ mấy tháng đã làu thông". Ở đây nàng có lập am Cư Tĩnh để tập hợp văn nhân. Trong 
một lần "sinh hoạt câu lạc bộ" như thế thì thấy: "trong làng có một cậu học trò tuổi độ 14, 15, cũng đến hội 
họp. Hàn Thanh khinh là còn ít tuổi, nói đùa rằng:  

- Anh bé con này cũng làm văn được à? Vậy thử làm cho tôi xem nào.  
Câu nói đùa ấy đã làm cậu học trò tự ái, bèn đi dò hỏi tung tích của Hàn Thanh rồi làm một bài phú vạch trần 
sự thật về nàng dán ngay cổng chùa. Bị lộ tẩy Hàn Thanh lại phải tìm đường lẩn tránh. Nàng nghe nóí bên 
chùa Lệ Kỳ thuộc Chí Linh, Hải Dương là "một nơi nước tú, non kỳ, phong cảnh tuyệt đẹp" bèn tìm đến xin Bái 
yết các nhà sư trụ trì chùa này là Pháp Vân và sư bác Vô Kỷ. Thoáng nhìn Hàn Thanh, Pháp Vân vội nói riêng 
với Vô Kỷ rằng:  

- Người con gái này nết không cẩn nguyện, tính bén lẳng lơ, sắc lại lộng lẫy, ta e lòng thiền không phải 
đá, sắc đẹp dễ mê người, tuy sen nồng chẳng nhuộm bùn đen, nhưng tấc mây dễ mờ bóng nguyệt. 
Vậy người nên liệu lời từ chối, đừng để hối hận về sau.  

Nhưng Vô Kỷ không nghe cứ nhận cho Hàn Thanh ở. Pháp Vân lập tức dời lên ở tận trên đỉnh núi Phượng 
Hoàng. Về sau Vô Kỷ và Hàn Thanh yêu nhau, càng ngày càng say đắm nồng nàn. Rồi Hàn Thanh mang thai, 
ốm yếu và chết tại chùa. Vô Kỷ thương xót kêu gào thảm thiết chỉ muốn chết theo. Một hôm Vô Kỷ nằm mơ 
thấy Hàn Thanh trở về đón ông đi xuống âm phủ để cùng đi đầu thai kiếp khác.  
 
Sau đó thì bệnh Vô Kỷ ngày càng nặng thêm. Sư Pháp Vân về thăm thì đã quá muộn không cứu được nữa. 
Cũng Khi ấy, ở Kinh đô Vợ Nhược Chân đang có thai. Một đêm nàng nằm mơ thấy hai con rắn cắn vào bụng. 
Mấy hôm sau thì nàng đẻ sinh đôi được hai cậu con trai rất khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Thúc Long và Thúc 
Quý, một tuổi đã biết nói, 8 tuổi biết làm văn. Cả nhà ai cũng mừng rỡ và gửi gắm rất nhiều hy vọng.  
 
Nhưng vào một ngày hè nóng nực, Nhược Chân ngồi hóng mát trên hiên gác, thấy một nhà sư già đói khổ đi 
ở dưới đường cứ dùng dằng trông ngắm, đi không nỡ dứt rồi chợt phàn nàn:  

- Lạ thay, toà lâu đài thế kia mà rồi sẽ thành cái vực của thuồng luồng. Đáng tiếc! đáng tiếc! 
Nhược Chân sợ hãi thất sắc vội chạy theo cầu cứu ông già. Nằn nỉ khẩn cầu mãi nhà sư mới khéo léo tìm 
cách chỉ cho thủ phạm. Thì ra, hai cậu con trai quý tử lại chính là yêu quái đầu thai vào chờ dịp báo thù. 
Nhược Chân không dám thổ lộ cùng ai, chỉ lẳng lặng một mình nửa tin nửa ngờ.  
 
Một đêm nọ ông trằn trọc không sao ngủ được, bèn trở dậy dạo quanh, chợt nghe thấy hai anh em rì rầm to 
nhỏ... rồi nghe rõ thằng anh an ủi thằng em:  

- Trừ được chúng ta, duy có một sư cụ Pháp Vân, còn những kẻ khác, ta chỉ giơ tay là cướp được bùa 
dấu của họ. Huống chi Nhược Chân đối với ta, tất vì tình cốt nhục mà không hiềm nghi gì cả, ta có thể 
yên ổn không lo ngại gì. 

Nhược Chân sợ hãi kinh hoàng không biết tính thế nào. Ngay hôm sau, vờ có việc, ông từ nhà ra đi tìm nhà 
sư Pháp Vân. Dưới đây là nguyên văn đoạn cuối của câu truyện: 
 
"Trải hơn một tháng mới tìm đến chùa Lệ Kỳ, thấy gã tiểu đồng nói hồi nhỏ có nghe tên hiệu ấy nhưng sư cụ 
đã dời vào núi sâu từ lâu rồi. Tiểu đồng nhân trỏ lên ngọn núi Phượng Hoàng mà bảo:  

- Sư cụ ở trên núi kia kìa! 
Nhược Chân bèn xắn áo đi lên, qua bốn năm dặm nữa mới tới chỗ sư cụ ở. Bấy giờ sư cụ đang nằm ngủ ở 
trên ghế, tiếng ngáy như sấm, hai bên tả hữu có hai chú tiểu đứng hầu. Nhược Chân khúm núm đi lên, hai gã 
tiểu đồng quát mắng làm cho sư cụ tỉnh giấc. Nhược Chân đến trước sụp lạy và kể cái bản ý tìm đến của 
mình. Sư cụ cười mà rằng:  

- Sao tiên sinh lầm thế? Lão phu thân không ở chùa chiền, chân không đến thành thị đã lâu năm rồi. Nay 
chỉ có thể ở trong am cỏ, quét đất thắp hương, tụng kinh Lăng nghiêm mấy lần. Chứ còn đến bay bùa 
chạy dấu thì không phải là việc của lão.  

Sư cụ từ chối rất dứt khoát. Hai tiểu đồng đứng bên bàn rằng:  
- Đức Phật nhà ta lấy từ bi làm bè, tế độ làm cửa, thương bể khổ trôi nổi, cứu sông mê đắm chìm. Bởi vì 

ngài muốn ai nấy cùng sang bỉ ngạn, cùng gội thiện duyên. Nếu thầy nhất định chối từ thì sao làm rộng 
đạo nhà Phật ra được.  

Bấy giờ sư cụ mới vui vẻ nhận lời. Bèn dựng một đàn tràng ngay ở trên núi, treo đèn bốn mặt và lấy bút son 
vẽ bùa dấu. Ước độ trống canh thì có đám mây đen mươi trượng bao bọc ở chung quanh đàn, một cơn gió 



lạnh thổi ào làm cho người phải ghê rợn. Sư cụ cầm cây tích trượng chỉ huy tả hữu, có lúc lại ra khỏi đàn làm 
ra bộ quát mắng.  
 
Nhược Chân ngồi ở một ngôi nhà phía xa, vén mành trông trộm; nhưng vắng lặng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe 
trên không có tiếng khóc y ỷ, một lúc tiếng tắt mà đám mây cũng tan. Sáng hôm sau, sư cụ lấy một phiến đá 
bôi hùng hoàng vào rồi viết mực lên, trao cho Nhược Chân mà bảo:  

- Ông về hễ thấy loài yêu quái biến ra vật gì, kịp lấy đá này mà ném thì những mối thừa của tai họa sẽ 
dứt được hết.  

Nhược Chân về đến nhà. Thấy người nhà đương ngồi châu đầu mà khóc. Bà vợ kể chuyện canh ba đêm nọ, 
hai con trai cùng dắt nhau xuống giếng mà chết, nước giếng dâng lên hầu ngập cả thềm, hiện hai cái thây đều 
đã quàn ở vườn nam, chỉ đợi Nhược Chân về thì đem mai táng. Nhược Chân hỏi:  

- Trước lúc chết, chúng có nói gì không?  
Người nhà nói:  

- Chúng chỉ phàn nàn là giá chậm độ mấy tháng nữa thì công việc xong, không ngờ bị kẻ cuồng tăng 
làm hại.  

Nói xong, lại gào khóc.  
 
Nhược Chân can ngăn rồi cùng ra vườn nam mở nắp quan tài để xem. Khi mở thấy hai cái thây đã hóa thành 
hai con rắn vàng, lấy hòn đá ném thì chúng liền nát ra tro cả. Vợ chồng liền sắm nhiều vàng lụa đem đến tạ ơn 
sư cụ Pháp Vân. Nhưng đến nơi thì thấy am cỏ rêu phong, không tìm nhận ra được vết đi nào cả, nhân buồn 
bã cùng nhau trở về". 
…… 
 
Chùa Lệ Kỳ là một ngôi chùa cổ có từ triều Lý, nay không còn. Nhưng vị trí ngôi chùa ấy nằm ở chỗ nào? 
Sách Đại Nam nhất thống chí khi chép về núi Phượng Hoàng có Viết:  

"Gần đấy có núi Lệ Kỳ, sườn núi có chùa Lệ Kỳ". 
Khi chép về chùa Lệ Kỳ thì chỉ chua thêm:  

"có tên nữa là chùa Lễ Kệ, xem mục núi Phượng Hoàng ở trên".  
 
Nhưng gần đấy là bao nhiêu? Có lẽ truyện của Nguyễn Dữ cho ta một ước lượng cụ thể hơn:  

"Nhược Chân bèn sắn áo đi lên, qua bốn năm dặm nữa mới tới chỗ sư cụ ở" (tức là núi Phượng 
Hoàng).  

Vậy là chùa Lệ Kỳ cách núi Phượng Hoàng chừng bốn, năm dặm.  
 
Ngày nay cũng không còn thấy có tên núi Lệ Kỳ. Chỉ còn có tên làng Kỳ, núi Ông Sư và ở chân núi Ông Sư có 
một bãi đất cũng khá bằng phẳng có tên là Lễ Kễ. Nay thì Lễ Kễ đã thành làng, thành phố. Theo đoán định 
của tôi thì Lễ Kễ và Lễ Kệ chỉ là một. Vậy thì Lễ Kễ chính là dấu tích ngôn ngữ còn lại của ngôi chùa Lễ Kệ-Lệ 
Kỳ chăng? Và nếu vậy thì núi Ông Sư ngày nay chính là núi Lệ Kỳ ngày trước.  
 
Trên đỉnh núi Ông Sư có một hòn đá giống hình chum tương và một hòn đá khác giống hình ruộng muống, 
nguồn thực phẩm quen thuộc của nhà chùa. Ngày còn thò lò mũi xanh, chăn trâu thả núi, không mấy mùa sim 
mà chúng tôi không lên đấy thăm chum tương, ruộng muống. Rất có thể là những "hoá thạch" này đã chắp 
cánh cho trí tưởng tượng của dân gian mà biến núi Lệ Kỳ thành núi Ông Sư chăng? 
 
Truyện Trạng Quỳnh - bản Nguyễn Đức Hiền (cháu tám đời của Cống Quỳnh) có kể câu chuyện về một người 
bạn vô danh của Trạng Quỳnh. Người môn sinh ấy văn chương rất giỏi. Một lần tập văn ở trường quan Bảng, 
khi Trạng Quỳnh còn đang ngồi vẽ nhăng nhít chưa vội làm bài, thì người ấy đã cắm cúi viết bài và viết nhanh 
lạ lùng. Quỳnh chợt nhìn sang bên, bất giác giật mình. Người ấy vừa dừng bút viết xong thì Quỳnh lân la 
mượn đọc. Quỳnh kinh ngạc vì thấy lời văn lưu loát, ý nghĩa hàm súc, uyên thâm mà nét chữ lại tài hoa bay 
bướm dị thường. Quỳnh muốn được làm quen, xin được biết họ tên thì người ấy nói:  

- Đa tạ đại huynh, đệ là một kẻ nghèo hèn, quê ở tận Hải Dương, lực học non nớt, kiến thức còn thô 
thiển, đâu dám xưng danh để người thêm rác tai.  

Quỳnh gợi chuyện văn chương ra bàn luận, không có sự gì mà người kia không thông hiểu, tưởng như trong 
bụng anh ta chứa đến thiên kinh vạn quyển. Quỳnh ngỏ ý muốn mời người ấy đến chỗ mình trọ học, nhưng 
người ấy khước từ, chỉ hẹn nếu thực lòng quý mến nhau thì ba ngày sau hãy ra "Quảng Văn Đình" phía đông 
thành người ấy sẽ chờ đón.  



 
Y hẹn Quỳnh đến thì thấy người ấy đã chờ sẵn. Hai người cùng đi ra phía thành ngoại, chừng được độ một 
dặm thì gặp một lối nhỏ rẽ vào trong xóm. lại đi một đoạn nữa, đến cạnh một túp nhà tranh mới dừng chân. 
Người ấy gọi cổng và một lão bộc ra mở. Đi qua một vườn cây cảnh, đào mận xum xuê, chủ nhân mời khách 
ngồi lên trên một chiếc giường tre. Quỳnh nhìn quanh, chỉ thấy có một cái giá đèn gỗ treo trên vách và một 
chiếc ấm đất đặt ở chân giường. Ngoài ra không thấy có bất cứ một thứ đồ đạc và sách ốc gì. Quỳnh lấy làm 
lạ, đánh bạo hỏi thì được nghe một câu trả lời càng lạ lùng hơn:  

- Đệ chẳng bao giờ dám mong nổi tiếng, cho nên mới không để mọi người bận nhớ đến họ tên mình. Đã 
trốn tên tuổi còn theo nghiệp văn chương làm gì? Đã không theo nghiệp văn chương thì chứa sách vở 
làm gì cho chật nhà? 

Quỳnh trố mắt ngạc nhiên, bèn hỏi lại:  
- Hiền huynh không theo đòi nghiên bút, sao hôm trước còn đến tập văn ở trường quan Bảng? Mà văn 

chương như hiền huynh đễ đâu đất nước này có mấy ai sánh kịp?  
Người môn sinh ấy đáp:  

- Đại huynh chớ quá khen, chẳng qua đệ mộ tiếng Trạng Quỳnh, không biết tìm cách gì gần gũi được, 
đành mạo muội mượn câu văn non nớt lấy đường lui tới đó thôi.  

Quỳnh nghe câu trách ngọt ấy tự nhiên thấy hai vành tai mình nóng đỏ.  
 
Đến bữa dùng cơm, chỉ thấy có hai lưng cơm đã xới sẵn với hai chiếc bát sành, một đĩa rau muống luộc và 
một bát con tương. Đến quá ngọ thì Quỳnh từ tạ ra về. Chủ nhân tiễn chân ra tận cổng và nói:  

- Nhà tranh một túp chật hẹp, chẳng tiện cưỡng lưu bậc cao nhân. Nay người về, biết đến bao giờ mới 
lại gặp nhau? Gọi là có chút lộ phí, của ít lòng nhiều, xin đại huynh vui lòng cầm tạm.  

Nói xong đặt vào tay Quỳnh hai mươi bốn đồng tiền kẽm xâu vào một sợi dây đỏ. Quỳnh cảm động nhưng 
càng thấy khó hiểu về cách cư xử của người bạn, bèn hỏi:  

- Đệ vừa mới may mắn được biết hiền huynh, sao chưa chi hiền huynh đã nói những điều cách biệt? 
Đây với nơi đệ trọ học, bất quá một dặm đường, nào có xa xôi gì mà hiền huynh phải chu cấp tiền lộ 
phí? 

Chủ nhân chỉ mỉm cười và cứ dúi xâu tiền vào tay Quỳnh bắt phải cầm bằng được. Quỳnh mới đi được vài 
bước, ngoái trông lại thì chỉ thấy lớp lớp cây xanh, cỏ rậm, chẳng thấy nhà cửa chòm xóm đâu cả. Trong dạ 
bàng hoàng nhưng chân vẫn phải bước dồn. May đến một cánh rừng hoang gặp người tiều phu, bèn hỏi 
đường mới biết mình đang đi lạc vào chân núi Phượng Hoàng. Quỳnh hỏi:  

- Đây thuộc địa phận nào? 
- Thuộc về Hải dương  

Lại hỏi:  
- Còn cách kinh thành bao xa? 
- Chừng hai trăm dặm nữa.  

Theo hướng người tiều phu vừa chỉ, Quỳnh bỡ ngỡ đi ra ngoài chân núi. Băng qua mấy cánh đồng lúa, đến 
đường cái lớn, lại thấy mở ra trước mắt những cảnh non nước lạ kỳ. Cứ thế mà đi. Đi thâu đêm ấy lại nửa 
ngày hôm sau Quỳnh mới về đến nhà trọ, thở không ra hơi. Khi đi chỉ đi có một thoáng mà khi về phải lặn lội 
cả đêm cả ngày. Cũng may trong lòng hồi hộp nên bụng không đói không no, không phải ăn quán. Chỉ mỗi 
bận qua sông phải trả mất mấy đồng tiền đò. Quỳnh đếm lại số tiền kẽm thấy còn thừa bảy đồng, đem cất vào 
tráp định giữ làm kỷ niệm. Lần sau Quỳnh mở tráp, bảy đồng kẽm ấy cũng biến mất. Cũng từ đấy người ta 
nhận thấy Quỳnh dường như cũng bớt kiêu căng. 
 
Đầu thế kỷ XX, xuất hiện một bài thơ lưu truyền rộng rãi trong dân gian quanh vùng: 
 

Kiệt sơn thất thập nhị phong 
Phượng Hoàng bậc nhất trong vùng Chí Linh 
Non Tường, non Mật bao quanh 
Qua Hàm Ếch, trải Phượng ghềnh tiến lên 
Bên Tháp Thánh, bên Động Huyền 
Xa xa Bãi Nhạn gần miền Hang Giơi 
Cảnh thanh riêng một bầu trời 
Cảnh thanh dành để đợi người cao thanh. 

 



Bài thơ đã nói rất rõ phạm vi địa giới, nói khá đủ các địa chỉ văn hoá và nói rất đạt cái thần thái của vùng núi 
Kiệt Sơn-Phượng Hoàng này. Đó cũng là sáng tác của một nhà giáo, người Vụ Bản Nam Định ra ngồi dạy học 
ở làng Kiệt Đặc: cụ Tú kép Phạm Huy Lan. Tôi xin mượn mấy dòng thơ ấy của cụ để gói bài viết lại ở đây. 
 
Thị xã Chí Linh 1/10/2010 
Đỗ Đình Tuân 
  

Thơ : 
Vạn Kiếp 
 
Bến nước ngày xưa sông vẫn sâu 
Hao hao Thanh Kiếm cỏ xanh mầu 
Hang Tiền, Khe Gạo tên còn đó 
Bà Cá, Bà Cơm quán ở đâu?... 
Bát ngát một vùng thôn xóm trước 
Nhấp nhô bao ngọn núi đồi sau 
Kinh hồn bạt vía quân xâm lược 
Vạn Kiếp hồn thiêng sóng Lục Đầu. 
                      Năm 2005 
                      Đỗ Đình Tuân 
 
Cây quế giữa rừng 
Lão quế tuỳ phong hương thạch lộ 
                                Chu Văn An 
 
Muốn cho biển lặng sóng yên 
Giúp nhà vua vững con thuyền an dân 
Thày dâng "thất trảm sớ" văn 
Xin vua chém bảy nịnh thần hại nguy 
Nhà vua không ngó ngàng chi 
Bèn treo mũ áo thày đi về làng 
Trong triều ngoài quận bàng hoàng 
Lời thày như tiếng sấm vang động trời. 
Phượng Hoàng ơi ! Phượng Hoàng ơi ! 
Bảy trăm năm ấy bao thời đổi thay 
Ngày nào thày trở về đây 
Hoá thân làm một áng mây bên đèo 
Núi xa thành bức tranh thêu 
Suối rừng hoa nở chim kêu bốn mùa 
Nhà tranh vách đất đơn sơ 
Một phên cửa liếp khép hờ quanh năm 
Bóng hoè xanh mát trước sân 
Hương sen hương quế như gần như xa 
Ve kêu én liệng quanh nhà 
Ngày xuân trời cũng la đà như say... 
Thân nhàn nhẹ áng mây bay 
Chén trà trang sách vui vầy sớm trưa 
Đời nghèo đạm bạc muối dưa 
Lòng thày đâu tạnh gió mưa nỗi đời 
Nhớ Tiên hoàng giọt lệ rơi 
Thương dân bạc tóc thày ngồi ngẫm suy 
Mừng khi vận nước lại về 
Tiếc thân già có ích chi bấy giờ 



Gửi lòng vào những câu thơ 
Nỗi niềm cho đến bây giờ vẫn thương !... 
Phượng Hoàng gửi lại nắm xương 
Danh thày mãi mãi thành hương núi rừng 
Thày như cây quế ngát lừng 
Đã thơm thì quế giữa rừng...càng thơm. 
                      Tháng 1/2006 
                      Đỗ Đình Tuân 

 
 


