
Chương 13

CHÙA HƯƠNG VÀ NÚI TƯỢNG LĨNH   

Chủ nhật, Quyên và Tuấn Anh đi xuống Chùa Hương. 

Trên xe, Quyên hỏi: 

- Chùa Hương em tới nhiều lần rồi. Lần này, đi theo đường nào?

Tuấn Anh nói tóm tắt lịch trình: 

- Ta đi theo Quốc lộ 1, đến đầu phía Bắc tỉnh Hà Nam, nhập

vào Quốc lộ 38, đi về phía Tây, qua thị trấn Đồng Văn và Khu

công nghiệp Đồng Văn 1, đi tiếp qua Khu công nghiệp Đồng

Văn 4, đến gần hết địa phận tỉnh Hà Nam, tới địa phận Hà Nội,

nhập vào đường Quốc lộ 21B, đi một đoạn rẽ xuống đường tỉnh

lộ tới Chùa Hương. 

Quyên mở máy tính ra và nói: 

- Em đọc cho anh nghe tóm tắt về Chùa Hương: 

Chùa Hương là cách nói trong dân gian. Trên thực tế Chùa

Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa - tôn giáo,

gồm hàng chục ngôi chùa, đền, đình nằm ở huyện Mỹ Đức, Hà

Nội, ven bờ phải sông Đáy.

Chùa Hương có lịch sử từ thế kỷ thứ XV, được xây dựng lại

với quy mô lớn vào thế kỷ XVII, bị hủy hoại trong kháng chiến

chống Pháp năm 1947 và được phục dựng lại năm 1988.

Quần  thể  chùa  Hương  có  nhiều  công  trình  kiến  trúc  tập

trung trong thung lũng suối Yến. 

Khu vực đầu tiên là Chùa Ngoài, còn gọi là Chùa Trò, tên

chữ là Chùa Thiên Trù. 

Chùa Chính, tức Chùa Trong không phải là một công trình

nhân tạo mà là một động đá thiên nhiên. Ở lối xuống hang có
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cổng lớn, trên cổng ghi 4 chữ “Hương Tích động môn”. Qua cổng

là lối đi  xây thành 120 bậc lát đá xuống động.  Vách động có

năm chữ: “Nam thiên đệ nhất động”, khắc năm 1770, là bút tích

của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm (trị vì năm 1767 - 1782).

Hội Chùa Hương hay Trẩy hội Chùa Hương là một lễ hội lớn

của Việt Nam. Lễ hội diễn ra vào ngày mồng 6 tháng giêng Âm

lịch, kéo dài đến hạ tuần tháng 3 Âm lịch. 

Có truyền thuyết cho rằng: Chùa Hương Tích ở Hà Nội là

một phiên bản của Chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh, tỉnh

Hà Tĩnh. Thời Lê - Trịnh, các vua Lê - chúa Trịnh phần lớn có

quê ở xứ Thanh, nên các phi tần, mỹ nữ đa số được chọn tuyển

ở miền Hoan Châu. Hằng năm các cung phi, cung nữ Thanh -

Nghệ - Tĩnh thường trẩy hội Chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh.

Do việc  đi  lại  cách trở,  nên  chúa  Trịnh  mới  gọi  một  vị  hòa

thượng xác định địa điểm ở miền rừng núi gần Kinh đô Thăng

Long, xây Chùa Hương Tích để các cung phi trẩy hội cho gần. 

Quyên ngừng đọc, gập máy tính lại và nói:  

- Chùa Hương Tích có lẽ chỉ là một địa điểm đối xứng với

Chùa Chuông qua sông Nhuệ. Chùa Hương Tích xây dựng sớm

nhất là vào thế kỷ XV, có thể không liên quan trực tiếp gì đến

Kiến trúc kho báu. Nếu liên quan, chỉ có thể là khu vực núi

Tượng Lĩnh kề liền. 

Quyên đề nghị:

- Ta đến cổng Khu di tích Chùa Hương, ăn trưa ở đó. Sau đó

đến thăm khu vực núi Tượng Lĩnh . 

- Nhất trí như vậy. Tuấn Anh nói. 

*

*        *

Hai người tìm một quán ăn. Ăn xong và lên xe quay lại, theo

sơ đồ chỉ dẫn, đi dọc sông Đáy, về phía Đông, mất khoảng 5 km
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tới núi Tượng Lĩnh, thuộc địa phận xã Tượng Lĩnh, huyện Kim

Bảng, tỉnh Hà Nam. 

Quyên  mở  máy  tính,  rà  soát  lại  những  thông  tin  về  núi

Tượng Lĩnh đã thu thập được và đọc cho Tuấn Anh nghe: 

- Núi Tượng Lĩnh, cao khoảng 200 m so với mực nước biển,

giống hình con voi phủ phục nên người ta gọi là núi “Voi Quỳ”.

Núi nằm bên tả ngạn sông Đáy, sát sông. Điều đặc biệt là các

khu dân cư đều nằm cách xa chân núi, khoảng vài trăm mét. 

Theo truyền thuyết, dãy núi có 8 cánh nên được gọi là “Bát

Cảnh Sơn”, dựa lưng vào vòng cung Nam Công (Kim Bảng - Hà

Nam và Tuyết Sơn, Hương Tích - Hà Nội). 

Một truyền thuyết khác cho rằng, do tại đây có 8 ngôi chùa

(Chùa Ông, Chùa Tam Giáo, Chùa Kiêu, Chùa Bà, Chùa Dâu,

Chùa Cả, Chùa Bông, Chùa Vân Mộng) và 1 ngôi đền (Đền Tiên

Ông) được bài trí theo thuyết “Bát quái Ngũ hành” nên mới gọi

là “Bát Cảnh Sơn”. 

Từ xưa,  núi  Tượng Lĩnh đã được coi  là  một trong những

thắng cảnh của trấn Sơn Nam. Ngày nay, trong số 9 ngôi chùa,

đền xưa, có tới 7 ngôi không còn tồn tại. 

Hiện tại, địa phương mong muốn biến nơi đây thành điểm du

lịch sinh thái - văn hóa hấp dẫn. Song bằng cách nào, khi ngọn

núi Tượng Lĩnh dần bị san bằng do công nghiệp khai thác đá. 

*

*        *

Đi  vòng vèo  mãi  mới  đến được  hai  di  tích  chính tại  núi

Tượng Lĩnh là Đền Tiên Ông và Chùa Tam Giáo. Cả hai công

trình đều được xây dựng lại trong thời gian gần đây. 

Đền  Tiên  Ông thờ  Nam  thiên  Đại  thành  hoàng  Thánh  tổ

Thiên vương Bồ Tát. Đền ban đầu được xây dựng vào đời vua

Trần Nhân Tông (trị vì năm 1278 - 1293) trên lưng chừng núi
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Tượng Lĩnh. Phía trước Đền Tiên Ông là một hồ nước lớn hình

bán nguyệt bao quanh phía Bắc núi Tượng Lĩnh. Theo truyền

thuyết, giữa hồ trước đây có một ngôi chùa là Chùa Ông. 

Đền ngày nay có mặt bằng hình chữ tam: Tiền đường 5 gian,

trung đường 3 gian, và hậu cung 1 gian. Ở đây còn lưu giữ

được nhiều thần phả, sắc phong và nhiều đồ thờ tự quý hiếm.

Theo  truyền  thuyết,  tượng  thờ  bằng  đồng  trong  hậu  cung

không ai được phép phạm vào, có thể phải trả bằng tính mệnh.  

Từ Đền Tiên Ông, men theo sườn núi về phía Nam khoảng 

1 km là Chùa Tam Giáo.

Chùa ban đầu được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII, là thời kỳ

thịnh hành của tư tưởng "Tam giáo đồng nguyên", dung hòa Phật

giáo, Lão giáo và Nho giáo, bắt nguồn từ Trung Quốc, trước khi

người Việt tạo lập được Đạo Mẫu Tam phủ. 

Chùa Tam Giáo ngày nay có mặt bằng hình chữ T, gồm năm

gian chính điện và một gian hậu cung. 

Tương truyền, khi xây dựng chùa chỉ có một niêu cơm và túi

thức ăn cho gần một trăm người thợ. Cứ vơi lại đầy, ăn mãi

không hết. Tại đây còn có hang nước chảy quanh năm không

lúc  nào  ngừng,  được  ví  như  nước  lộc.  Tương  truyền,  cạnh

nguồn nước có một khe nhỏ hằng ngày chảy ra gạo, ra tiền để

những tăng, ni và những người phục vụ trong chùa hằng ngày

có bữa ăn đạm bạc. Một ngày kia, có vị tăng trẻ mới về vốn có

tính tham, muốn đục để khe tiền gạo to ra, nhưng không ngờ từ

đó, tiền gạo không chảy ra nữa. 

Nhiều người cho rằng, những điều trên chỉ nhằm gợi đến

truyền thuyết: Núi Tượng Lĩnh là một địa điểm tiền nhân cất

giữ báu vật và không phải ai cũng có thể mạo phạm. 

Sau khi vào thăm và thắp hương Đền Tiên Ông và Chùa Tam

Giáo, Quyên và Tuấn Anh quay ra lấy xe để về Hà Nội. 
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*

*        *

Trước khi về Hà Nội, cả hai dừng xe trước một quán nước

ven đường. 

Bà chủ quán trạc 60 tuổi, vồn vã mời hai khách vào. Quán

vắng vẻ. 

Quyên và Tuấn Anh vào quán, tìm chỗ ngồi, gọi hai cốc nước

chanh. Vừa uống vừa trò chuyện. 

Quyên hỏi bà chủ quán: 

- Cháu nghe nói là tại đây dân không được xây sát vào chân

núi Tượng Lĩnh phải không ạ? Tại sao lại như vậy? 

- Đúng vậy, không ai được phép xây nhà vào sát chân núi.

Các cụ xưa đã truyền dạy, thì cứ thế mà theo. Gia đình nào

không nghe thì sẽ gặp nạn lớn. Có một vài kẻ liều, vào đó dựng

nhà, song chết bất đắc kỳ tử. Từ đó chẳng ai dám liều nữa.  

- Tại sao vậy bà? Tuấn Anh hỏi.

- Các cụ bảo rằng núi có huyệt đạo. Xây nhà, chuồng trại trên

đó làm dơ bẩn. Ngay việc xây dựng chùa trên đó cũng phải xem

xét kỹ lắm. Nếu không sư trụ trì cũng lâm bệnh mà chết. 

Cụ bà nói tiếp: 

- Song chỉ có mấy ông doanh nghiệp từ nơi khác đến, không

biết gì nên liều mạng. Ông thì khai thác đá, ông thì làm nhà máy

xi măng, làm nhà máy bê tông đúc sẵn, làm nhà máy gạch... 

Trước đây ngọn núi ven sông đẹp đẽ như thế, bây giờ cả 4

phía như một công trường xây dựng, bụi mịt mù. Chính quyền

chẳng thấy ai có ý kiến gì. 

Quyên hỏi: 

- Người dân cũng không có ý kiến gì hả bà?

- Có ý kiến gì được, lâu dần thì cũng thây kệ, người nào lo

việc của người đó. Người dân chỉ rủa thầm rằng, rồi một lúc

nào đó, gia đình các vị sẽ chịu quả báo. 

5



Phạm Đình Tuyển

- Thế còn các vị trụ trì đền, chùa nằm xen lẫn với các nhà

máy và công trường ? 

- Nghĩ cũng thương cho họ. Cả ngày lẫn đêm phải chịu ồn

ào, bụi bậm. Không có một lúc thật yên tĩnh để tụng kinh, niệm

Phật, cầu khấn. Song họ không thể bỏ đền, chùa mà đi được. 

Quyên nghĩ thầm: Có thể họ phải gánh vác một trách nhiệm

khác là giữ huyệt đạo. 

Quyên hỏi: 

- Bà ơi, cháu nghe nói núi Tượng Lĩnh có 9 ngôi chùa, đền cổ,

nay chỉ còn 2 cái. 7 cái đã mất kia có rơi vào đất các nhà máy và

công trường kia không? 

- Bà cũng không rõ. Nhưng dân thu gom đồ cổ hay đến đây

để mua những thứ còn sót lại từ công trình cũ khi người ta san

ủi. Nghe mọi người bàn tán có cả tượng đá, trụ đá và nhiều

thứ nữa. 

*

*        *

Trên xe về Hà Nội, Quyên chợt nghĩ ra điều gì và nói:

- Xã Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam có diện tích khoảng

8,07 km2, mà có tới 8 chùa, tương đương với 1 km2 có một chùa.

Đúng là nơi tập trung nhiều huyệt đạo. 

Thông thường, khi một ngôi chùa bị phá hủy do thiên tai,

hỏa hoạn, chiến tranh, người ta thường dựng lại chùa trên nền

cũ. Tại khu vực núi Tượng Lĩnh, nay chỉ còn sót lại Chùa Tam

Giáo. Các ngôi chùa kia, sau khi bị phá chẳng có ai dựng lại.

Thậm chí người dân lại xây thêm chùa hoàn toàn mới tại phía

Tây núi Tượng Lĩnh. 

Có thể, người Tàu đã đến đây đốt chùa, phá các huyệt đạo và

cướp hết báu vật. Họ chỉ để lại Chùa Tam Giáo, ngôi chùa theo

tư tưởng của người phương Bắc. Ngay cả với ngôi chùa này,
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những điều thần bí về của cải cũng chẳng còn, thể hiện rõ qua

chuyện về vị tăng trẻ có tính tham muốn đục để khe tiền gạo to

ra, nhưng từ đó, tiền gạo không chảy ra nữa. 

- Giả định đó hoàn toàn có lý. Tuấn Anh phụ họa. 

- Thật buồn. Không biết có còn sót lại huyệt đạo nào không?
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