
AN NINH THƯỢNG HẠ 
 
Xin cám ơn Thầy Cô Võ Văn Dật; các Bác Võ Hanh Thái, Võ Văn 
Long, Võ Văn Dinh,  Trần Hữu Cam, Trần Hữu Khoái, Nguyễn 
Đức Thịnh, Nguyễn Đức Luân, Nguyễn Văn Chước; các anh Võ 
Văn Tùng M.D., Lê Văn Lân M.D., Trần Hữu Khuông, Trần Hữu 
Hướng, Hồ Văn Hoang, Trần Dật, Phan Tấn Việt, Trần Ngọc 
Nhơn, Phan Cương; các bạn Võ Sĩ Quý,  Đặng Thị  Thanh Nhã, 
Trần Hữu Sơn Tùng, Lê thị Trà, v.v. đã hết lòng giúp nguồn tài 
liệu, hình ảnh, nghiên cứu tại chỗ, cho đọc gia phả, kể chuyện 
ngày xưa và ngày nay, điều chỉnh những lầm lẫn, phiên dịch câu 
đối, sắc phong, vẽ lại địa đồ An Ninh Thượng Hạ. Tuy hết sức cẩn 
thận khi viết, nhưng chắc chắn sẽ có những sai sót, xin quý vị vui 
lòng chỉ giáo và tha thứ. Thân Trọng Tuấn 
 
Dọc theo sông Hương lên phía thượng nguồn, trong khu vực về 
phía tây kinh thành, quần thể đền, chùa, trường học, dinh thự, lăng 
miếu của nhà Nguyễn quy tụ nơi đây. Muốn tham quan đầy đủ, tốn 
rất nhiều thời giờ. Còn không, chờ khi có dịp, nhàn nhã theo lối 
“cỡi ngựa xem hoa”, thử ghé thăm một vài nơi như “An Ninh 
Thượng Hạ”. 
Thong thả từ cầu Trường Tiền hay từ Phu Văn Lâu, hướng về phía 
tây lên ngả chùa Thiên Mụ dạo chơi. Sau khi băng qua quốc lộ 1, 
hết cầu Bạch Hổ chừng một cây số, khỏi chợ Kim Long là vào khu 
vực làng An Ninh Hạ và làng An Ninh Thượng tràn đầy thắng tích. 
Những di tích lịch sử nằm trong địa phận An Ninh Thượng Hạ như 
Văn Thánh, Võ Thánh, trường Quốc Tử Giám, chùa Thiên Mụ, 
miếu Hiền Lương, đền Trung Nghĩa,  trường thi Võ, v.v. nếu có cơ 
hội, sẽ được ghi chép thành từng bài riêng lẻ, do đó, không nhắc 
đến trong bài này. 
 
Xác định tên làng:   
Theo Ô Châu Cận Lục do Bùi Lương dịch và Văn Hóa Á châu 
xuất bản ở Sàigòn 1961; tác giả vô danh, năm 1553 Dương Văn An 
đề tựa: xã An Ninh là một trong sáu mươi xã thuộc huyện Kim Trà, 
Thuận Hóa.      
Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm xứ Đàng Trong, đóng tại 
Ái Tử thuộc đất Thuận Hóa. Về sau, đổi tên huyện Kim Trà thành 
Hương Trà vì kiêng tên Nguyễn Kim. Lại phân chia huyện Hương 
Trà gồm 5 tổng. Tổng An Ninh là một trong 5 tổng, gồm 11 xã. Xã 
An Ninh thuộc tổng An Ninh, trùng tên.  
Năm 1810, xã An Ninh phân hai thành An Ninh Thượng và An 
Ninh Hạ. Trong khoảng  1810-1818, tỉnh Thừa Thiên ngày nay là 
dinh Quảng Đức, chỉ có một Phủ Thừa Thiên coi ba huyện. Đời 
Minh Mạng, 1834, đổi làm Thừa Thiên Phủ, coi sáu huyện. Người 
cầm đầu việc cai trị trong Phủ Thừa Thiên là Thừa Thiên Phủ 
Doãn. Kinh Sư biệt lập tuy nằm trong địa phận Phủ Thừa Thiên, do 
Phủ Thừa trách nhiệm. Sau 1945, khi chấm dứt chế độ quân chủ, 
mới gọi phủ Thừa Thiên là tỉnh Thừa Thiên, đổi huyện thành quận, 
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tổng thành xã, xã thành làng, ấp thành thôn hay phường. Do đó, xã 
An Ninh thành làng An Ninh.  
Theo Võ Hanh Thái: “Tổng An Ninh thời Duy Tân có 11 làng với 
1,421 đinh trong đó có các làng như An Ninh Hạ, An Ninh Thượng, 
Kim Long, Xuân Hòa. Như vậy, địa danh làng An Ninh Hạ, một 
đơn vị cơ sở của Tổng An Ninh  ra đời từ năm 1910 tồn tại cho đến 
năm 1970 mới đổi thành xã Hương Long nằm trong quận Hương 
Trà. Xã Hương Long năm 1970 có diện tích 18,5 cây số vuông, 
dân số 14,107 người. Từ năm 1970 về sau, tên An Ninh Thượng, 
An Ninh Hạ không còn trên giấy tờ hành chánh mà chỉ lưu truyền 
trong giao dịch nhân gian. Năm 1981 Hội Đồng Bộ Trưởng (Chính 
Phủ) cho mở rộng địa bàn thành phố Huế gồm 19 phường và 14 xã 
trong đó xã Hương Long trực thuộc thành phố Huế tách khỏi quản 
hạt của Huyện Hương Trà… Tổng An Ninh ngoài 11 làng, còn có 
An Ninh Phụ Lũy phường…” 
Lẩn thẩn bàn thêm mấy chữ ấp, phường. Ngày xưa, vua ban cho 
những người có công khi về hưu để lập trại, lập ấp hay lập phường. 
Đất thường là đất hoang, phải tự khai khẩn lấy. Có khi vua ban cho 
cả tên trại, tên ấp, hay tên phường. Thường thì trại có nhiều đất 
hơn ấp. Phường nhỏ hơn ấp. Nhiều khi đã có sẵn đất thì vua chỉ 
cho tên. Như Tổng Đốc Thân Văn Quyền được ban cho tên ấp Cử 
Sĩ, xã Nguyệt Biều, tổng Cư Chánh thuộc phạm vi đồi Vọng Cảnh 
nhìn qua điện Hòn Chén. Tháng 5 Minh Mạng nguyên niên (1820) 
ngài Thân Văn Quyền đang giữ chức Lang Trung Bộ Lễ, đã có 
công giới thiệu gia khách của mình là cử nhân Trương Đăng Quế 
với quan Tham Tri Nguyễn Hữu Thận tiến cử lên vua Minh Mạng, 
nên ấp của Ngài dưới triều Đồng Khánh ghi trong Đại Nam Thực 
Lục là ấp “Cử Sĩ”. Con cháu của Ngài về sau, khi dịch gia phổ từ 
Hán văn qua Quốc ngữ la tinh, viết sai từ chữ “Cử” có nghĩa “tiến 
cử, đề cử” thành “Cửa” có nghĩa “cánh cửa”. Như vậy, “Cử Sĩ” 
chuyển ngữ viết sai thành “Cửa Sĩ”, tuy trong các bài văn tế bằng 
chữ Hán vẫn ghi là “Cử Sĩ”, như khi Bảo Đại vừa lên ngôi, bài văn 
tế Ngài Tổng Đốc được mở đầu “Đại Nam quốc, Thừa Thiên phủ, 
Hương Thủy huyện, Cư Chánh tổng, Nguyệt Biều xã, Cử Sĩ ấp, 
Bảo Đại nguyên niên…” Chữ “Cửa” là tiếng An Nam, tức tiếng 
Nôm, hoàn toàn sai lạc, vả lại, nếu lỡ có trùng hợp, vẫn không phải 
chính văn vì không phải tiếng Hán, triều Bảo Đại vẫn còn lệ cấm 
không được dùng trong văn thư nghi lễ! Hơn nữa con cháu của 
Ngài Tổng Đốc phát âm lẫn lộn “Khe Sĩ tức Khe Cử Sĩ thành Khe 
Cửa Sĩ; nhà thờ Cử Sĩ thành nhà thờ Cửa Sĩ…”. Lễ Bộ Thượng 
Thư Thân Trọng Ngật sau khi về hưu, được phép khẩn hàng trăm 
mẫu đất gồm sông, đồi, khe, bàu, biền, nương, v.v. trong xứ ông 
Đàm để lập trại thuộc địa phận xã Cổ Bi, huyện Quảng Điền. Cụ 
Thượng tự đặt tên là “An Cổ ấp” hay “An Cổ trại”. Đầu triều Gia 
Long, Lễ bộ Thượng thư Đặng Đức Siêu, người duy nhất còn nhớ 
được vị trí Điếu Đài trước bến chùa Thiên Mụ, là nơi đậu thuyền 
của khách viếng chùa. Cụ Thượng Siêu được mấy chục mẫu đất để 
lập phường họ Đặng sát bờ sông Hương trông sang bên kia sông là 
Văn Thánh, Quốc Tử Giám, chùa Thiên Mụ. Phường cụ Thượng 
Đặng Đức Siêu đối diện với từ đường cụ Thượng Thân Trọng Ngật, 
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trong phạm vi ấp Đông Phước, sau đổi thành Vạn Phước tức Xóm 
Vạn, của làng Nguyệt Biều. 
Theo Võ Văn Dinh trong “Tản mạn chuyện quê nhà”: “An Ninh 
Phụ Lũy Phường nằm về phía bắc sông Hương, diện tích khoảng 
300,000 mét vuông, đường sá gồm khoảng 650 mét, sông hói dài 
khoảng 90 mét. Không thể biết rõ An Ninh Phụ Lũy Phường là đất 
của ai. Bốn phía bao quanh bởi xã Bằng Lãng thuộc tổng Kim 
Long, phía bắc bờ sông Hương… An Ninh Phụ Lũy phường. Tứ 
cận: Đông giáp xã Nguyệt Biều, phường Dương Phẩm thượng, xã 
Bằng Lãng, tổng Kim Long và núi. Tây giáp xã Bằng Lãng, lấy bờ 
ruộng làm giới. Nam giáp xã Bằng Lãng và sông. Bắc giáp phường 
Châu Chữ, xã Bằng Lãng… An Ninh Phụ Lũy phường chắc là đất 
mới lập, phụ thêm vào…” 
Theo Võ Văn Long thì: “Làng An Ninh Thượng gồm 12 xóm: 
Nam Bình (phía nam sông Bạch Yến), Tây Thạnh, An Lạc, Hàm 
Hy, Khả Phong, Lạc Thiện, Hòa Trung, Đắc Lâm, Trường An, Phú 
Ốc, Đông Thạnh và Thanh Tịnh. Xóm Thanh Tịnh nay sáp nhập 
làng Long Hồ. Làng An Ninh Hạ gồm 4 xóm: Đông An (bắc sông 
Bạch Yến), Trung Hòa, Thoại Phước (nam sông Bạch yến) và An 
Lạc. Xóm An Lạc gần chùa Thiên Mụ nay đã sáp nhập vào làng 
Xuân Hòa, trong khi đó Xuân Hòa có một xóm phía bắc sông Bạch 
Yến thuộc làng An Ninh Hạ nay thuộc xóm Đông An gần miếu Cụ 
Tiền”.  
 
Đình làng An Ninh: 
Đình làng là nơi quan trọng, dùng làm chỗ tế tự chung cho cả làng, 
và cũng là nơi hội đồng hương đảng nhóm họp, tổ chức những sinh 
hoạt trong làng như lễ hội, văn nghệ, v.v. Vị trí ngôi đình thường 
tọa lạc tại trung tâm điểm của làng.  
Triều Duy Tân (1910), xã An Ninh chia hai thành hai làng An 
Ninh Thượng và làng An Ninh Hạ. Kể từ ngày phân chia, chỉ phân 
biệt dân, chứ ruộng vườn vẫn tính chung. Thân tình, dân làng vẫn 
gọi An Ninh Thượng là làng Anh, An Ninh Hạ là làng Em. Nghĩa 
vụ trong làng: An Ninh Thượng chịu 6 phần, An Ninh Hạ chịu 4 
phần. Hai làng vẫn thờ chung một vị khai canh. Đình làng của xã 
An Ninh vốn đã xây trước đó gần 200 năm, bây giờ sau khi chia ra 
thành hai làng, đình thuộc vào địa phận làng An Ninh Hạ, xóm 
Trung Hòa, vì vậy làng An Ninh Thượng phải xây ngôi đình mới. 
Cho dù chưa tìm được tài liệu chính xác ngày xây ngôi đình mới 
của làng An Ninh Thượng, nhưng nhìn sơ qua thời điểm phân chia 
thành hai làng, thì ngôi đình của làng An Ninh Thượng có thể xây 
cất dưới thời Duy Tân hoặc sau đó tức là phải sau năm 1910. Đình 
của làng An Ninh Thượng nằm trong địa phận xóm Đức Lân, tục 
danh là xóm Đình. Đình lợp ngói, tường vôi, cột gỗ. Từ ngày phân 
hai, mỗi làng có một bản lưu Chúc Văn riêng, dùng cho hai ngày tế 
Xuân và tế Thu. Buổi tế Thu, làng An Ninh Thượng thường tế 
trước vào hai ngày 9 và 10 tháng 7 âm lịch. Làng An Ninh Hạ tế 
Thu vào hai ngày 11 và 12 tháng 7 âm lịch. Bản lưu Chúc Văn của 
làng An Ninh Thượng hiện giờ do cụ Nguyễn Đức Luân (80 tuổi), 

 3



ở xóm Trường An cất giữ. Tờ đầu của bản lưu Chúc Văn này bằng 
chữ Hán có phiên âm tiếng Việt: 

 祝  文  曰  

太   一   諸   精   扶   舆   孕   氣   聖   人   應   此   

生   焉   明   德   其   來 遠   喜   相   帝   建   當   

埂   城   皇  本   土   開   耕   阮   瑰   公   照   光    

靈   聰   封   贈   翊   保   中   興   灵   扶   尊   神 
Chúc văn viết: 
Thái nhất chư tinh phò dư dựng khí thánh nhân ứng thử sanh yên 
minh đức kỳ lai viễn hỷ tương đế kiến đương cảnh Thành hoàng 
bổn thổ khai canh Nguyễn quý công chiếu quang linh thông phong 
tặng dực bảo trung hưng linh phò tôn thần.(*) 
 

    
         Đình làng An Ninh Thượng – Xóm Đức Lân     Bản Lưu Chúc Văn 
                    (Photo Trần Hữu Sơn Tùng)   (của làng An Ninh Thượng-  
      Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 
Theo Võ Hanh Thái: “Đình làng An Ninh nằm trong địa phận xóm 
Trung Hòa, thuộc bờ hữu ngạn và cách sông Bạch Yến khoảng 
500m. Đình làng xoay mặt về hướng bắc, nhìn về hướng bờ sông. 
Đình làng xây vào năm Đinh Tỵ (1737) niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 3, 
đời vua Lê Ý Tông, đồng thời với chúa Nguyễn Phúc Trú (1725-
1738) xứ Đàng Trong. Đình đã từng bị cháy rụi và được cất lại lần 
thứ hai. Trước đình có bốn trụ hoa biểu với bốn câu đối bằng chữ 
Hán. Sau bốn trụ hoa biểu là tấm bình phong, kế là sân đình. Đình 
bằng gỗ, lợp ngói. Vị thế phong thủy của đình được tả phù (nhà 
thờ họ Lê) và hữu bật (nhà thờ họ Võ.)”  
Phía trước đình là sông Bạch Yến, phía sau đình là gò Hà Khê nên 
được thế “Bối sơn Diện thủy”. 
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Cổng đình làng An Ninh Hạ - Xóm Trung Hòa   (Photo Võ Sĩ Quý) 

 

 
Đình làng An Ninh Hạ - Xóm Trung Hòa (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 
                                                                             
Theo Võ Văn Dinh: “Chưa biết đích xác tên vị Thành hoàng… 
Căn cứ vào các sắc phong, thì thành hoàng có thể là ngài Cao Các, 
dựa theo các sắc phong của các vị vua:  

1. “Hoằng Mô Vĩ Lược Đôn Hậu Phù Hựu Trạc Ương 
Trác Vi Dực Bảo Trung Hưng Cao Các Thượng Đẳng 
Thần” (Duy Tân năm thứ 3 bắt phải “Tùng Tiền Phụng 
Sự” nghĩa là cứ theo lệ cũ mà thờ). 

2. “Bổn Thổ Khai Khẩn Nguyễn Đại Lang Chi Thần trứ 
phong Vi Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn Thần” 
(Khải Định năm thứ 2) 

3. Hai vị sau đây ngang nhau, nên xin ghi theo thứ tự abc: 
- “Quảng Lãnh Hầu Nguyễn Quý Công trứ 

phong Vi Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn 
Thần” (Khải Định năm thứ 2) 

- “Hoa Lý Hầu Võ Quý Công trứ phong Vi Dực 
Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn Thần” (Khải 
Định năm thứ 2) 

4. “Bổn Thổ Đặc Tấn Phụ Quốc Thượng Tướng Quân Đô 
Chỉ Huy Sứ Bạch Y Tướng Công Lê Công trứ phong 
Vi Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò chi Thần (Thành 
Thái năm thứ 6) 

5. “Phò Lộc Hầu Lê Công trứ phong Vi Dực Bảo Trung 
Hưng Linh Phò Chi Thần (Thành Thái năm thứ 6) 
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Theo Võ Văn Long thì đất hai làng An Ninh Thượng và An Ninh 
Hạ “…theo địa bạ, thuộc vào Xứ Ông Siêu… Ông Siêu họ Lê, 
thuộc An Ninh Thượng, có ngôi mộ lớn gần sau lưng miếu Cụ 
Tiền…”  
Ông Khai canh của xã An Ninh mà sau này phân hai thành làng An 
Ninh Thượng và làng An Ninh Hạ có thể là ngài Nguyễn Đại Lang 
dựa theo sắc phong của vua Khải Định “Bổn Thổ Khai Khẩn 
Nguyễn Đại Lang Chi Thần”. Ông Khai canh tuy có công thành 
lập làng, nhưng không phải vì vậy mà được phong làm Thành 
hoàng.  
Vua Duy Tân hạ chiếu cho dân An Ninh cứ theo những điều có 
trước mà thờ.  
Theo Võ Văn Dinh: “Cao Các người Minh Phố tỉnh Quảng Đông. 
Năm Hy Ninh nhà Đường có loạn, ông tị nạn sang Việt Nam, trước 
mở trường học ở Thanh Hóa có tiếng, sau được triều đình giao 
chức trấn thủ các lộ Thanh Hóa, Nghệ An. Năm 61 tuổi, vua nhà 
Đường triệu về nước cho làm quan. Năm 78 tuổi thì mất. Vua nhà 
Đường hạ chiếu cho một số trang ấp nước Nam lập đền thờ. Nhân 
dân thôn Chiếu Trung, xã Quang Chiếu, huyện Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa lập miếu thờ trên nền trường học cũ. Miếu Cao Các 
hiển linh, dân thờ làm Thành hoàng. Khi vua Trần Thánh Tông 
đánh quân Nguyên, ngang qua miếu có khấn xin, liền ứng nghiệm: 
Trong trận giao tranh trên bến Lục Đầu, mưa bão thình lình nổi lên 
làm chìm thuyền quân Nguyên, do đó quân Việt đại thắng. Vua 
Trần Thánh Tông bèn sắc phong: “Dương Cảnh Thành Hoàng 
Hiển Ứng Anh Hộ Quốc Húy Cao Các Đại Minh Linh Ứng 
Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương”, miễn tạp dịch cho dân làng 
Quang Chiếu một năm, lại sắc cho dân tại các bến sông, cửa biển 
lập miếu phụng thờ, chuẩn cho làm đền thờ chính ở Đông Sơn. Về 
sau, Ngài Cao Các lại được nhiều nơi thờ làm Thành hoàng. Khi 
Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, những người theo phò, mang luôn 
cả “thần linh, vật tổ” vào vùng đất mới xứ Đàng Trong. Ngài Cao 
Các được rước từ Thanh Hóa vào làm Thành hoàng xã An Ninh vì 
lẽ ấy!... Ngày thần hiển linh là mồng 1 tháng Giêng; ngày lễ là 12 
tháng Giêng; ngày tế Xuân là 20 tháng 3 âm lịch…” 
Tuy nhiên, cho đến nay, tên của vị Thành hoàng, cũng như tên của 
ông Khai canh An Ninh Thượng Hạ vẫn còn trong nghi vấn, chưa 
xác định rõ ràng. 
 
Các họ trong làng: 
An Ninh Thượng có 12 họ. 
1. Họ Nguyễn - xóm Phú Ốc 
2. Họ Lê - xóm Trường An  
3. Họ Nguyễn Đăng - xóm  Hàm Hy  
4. Họ Nguyễn Đức - xóm An Lạc (Sau có thêm Họ Nguyễn Tấn - 
xóm Khả Phong) 
5. Họ Hồ - xóm  An Lạc  
6. Họ Nguyễn Văn - xóm Tây Thạnh  
7. Họ Trần Hữu - xóm Nam Bình  
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8. Họ Bùi - xóm Tây Thạnh (họ này đang trùng tu) 
9. Họ Phan Tấn - xóm Lạc Thiện  
10. Họ Nguyễn Thắng - xóm Đông Thạnh 
11. Họ Đỗ - xóm Tây Thạnh. Họ này chưa trùng tu lại. 
12. Họ Dương - thuộc làng An Ninh Thượng nhưng nhà thờ họ toạ 
lạc tại làng An Ninh Hạ (giáp giới). 
Ngoài ra còn có:   
 -Họ Trần Ngọc - xóm Phú Ốc 
 -Họ Trần Văn – xóm An Lạc 
An Ninh Hạ có 3 họ:  
1. Họ Võ - xóm Trung Hòa 
2. Họ Lê - xóm Trung Hòa. 
3. Họ Phạm - xóm Đông An 
 
Xưa kia họ Nguyễn xếp vị thứ nhất là họ khai canh trong làng. Sau 
đó họ Nguyễn không được xếp vị thứ nhất nữa vì cho rằng Sắc 
phong bị thất lạc nên họ Lê được xếp vào vị thứ nhất. Thứ hai: họ 
Hồ. Thứ ba: họ Võ. 
Cách đây chừng 10 năm làng lại xếp họ Nguyễn vào vị thứ nhất trở 
lại sau một thời gian làng thảo luận. Hiện theo chúc văn của làng 
An Ninh Thượng - bản lưu ở Ông Tướng Lễ của làng là cụ Nguyễn 
Đức Luân nói trên. Bản lưu chúc văn này dùng để viết vào văn tế 
của lễ thu tế hằng năm làng An Ninh Thượng hai ngày 9-10 tháng 
7 Âm lịch. 
 

 
Nhà thờ họ Nguyễn ở xóm Phú Ốc, An Ninh Thượng  

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 

  
Nhà thờ họ Lê ở xóm Trường An, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 7



 

 
Nhà thờ họ Hồ ở xóm An Lạc, An Ninh Thượng   

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 

 
Nhà thờ họ Nguyễn Đăng ở xóm Hàm Hy, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 

 
Nhà thờ họ Nguyễn Đức ở xóm An Lạc, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
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Nhà thờ họ Nguyễn Văn ở xóm Tây Thạnh, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
                               

 
Nhà thờ họ Trần Hữu ở xóm Nam Bình, An Ninh Thượng 

(Photo Trần hữu Sơn Tùng) 
 

 
Nhà thờ họ Trần Văn ở xóm An Lạc, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
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Nhà thờ họ Bùi ở xóm Tây Thạnh, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 

 
Nhà thờ họ Phan Tấn ở xóm Lạc Thiện, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
      

      
Nhà thờ họ Nguyễn Tấn ở xóm Khả Phong, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
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Nhà thờ họ Nguyễn Thắng ở xóm Đông Thạnh hượng , An Ninh T

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
                  
 

 
Nhà thờ họ Dương ở An Ninh Hạ 

(Photo Võ Sĩ Quý) 
 

 
Nhà thờ họ Đỗ ở xóm Tây Thạnh, An Ninh Thượng 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
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Nhà thờ họ Trần Ngọc ở xóm Phú Ốc, An Ninh Thượng 
(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 

 
   Nhà thờ họ Võ ở An Ninh Hạ (Photo Võ Văn Long) 
  
 

 
Nhà thờ họ Phạm ở An Ninh Hạ (Photo Võ Sĩ Quý) 

 

 
       Nhà thờ họ Lê ở An Ninh Hạ (Photo Võ Sĩ Quý) 
 
Họ Trần Hữu ở xóm Nam Bình, gần trùng với Xóm Rào, An Ninh 
Thượng. Theo lời của hai cụ Trần Hữu Cam 83 tuổi và cụ Trần 
Hữu Khoái 84 tuổi: Họ Trần Hữu chỉ có hai phái là: Trần Hữu và 
Trần Xuân. Vì vậy chính điện của họ nếu để Trần Hữu thì không 
có tên phái Trần Xuân cho nên chánh điện phải để Trần Tộc Từ 
Đường. Hai cụ Trần Hữu Cam và Trần Hữu Khoái anh Trần Văn 
Tài (47 tuổi) cùng cho rằng: Họ Trần Văn và Trần Hữu (Trần Hữu 
+ Trần Xuân) trước kia cùng 1 họ sau tách ra hai. Cách đây chừng 
80 năm đã nhập lại thành một. Họ Trần Văn ít người hơn họ Trần 
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Hữu (Trần Hữu + Trần Xuân) nhưng Trần Văn muốn làm anh, 
Trần Hữu không chịu. Vì vậy tách ra làm 2 là Trần Văn và Trần 
Hữu (Trần Hữu + Trần Xuân) cho đến bây giờ. Hiện nay, vẫn chưa 
tìm ra sự liên hệ của quan Đề Đốc Trần Xuân Soạn phò vua Hàm 
Nghi với họ Trần Xuân + Trần Hữu.  
Các Cụ đều cho rằng họ Trần Ngọc đến ở xóm Phú Ốc từ lâu rồi 
(không rõ thời điểm). Ban đầu làm Ông Mõ (đầu xâu), rồi sau hình 
thành Họ. Con cháu tương đối ít và hiện nay anh Trần Ngọc Nhơn 
đang thờ phụng các vị trong Họ. 
Như vậy làng An Ninh Thượng có 3 Họ Trần: 
- Trần Hữu (Trần Hữu và Trần Xuân ở xóm Nam Bình). 
- Trần Văn (ở xóm An Lạc). 
- Trần Ngọc (ở xóm Phú Ốc). 
Theo Cụ Nguyễn Đức Luân và nhiều vị khác thì họ Trần Hữu 
(Trần Hữu + Trần Xuân) xếp trong 12 họ của làng. Còn họ Trần 
Văn và họ Trần Ngọc cũng thuộc làng An Ninh Thượng nhưng 
không ở trong 12 họ trên.  
Họ Dương thuộc An Ninh Thượng nhưng nhà thờ Họ lại ở An 
Ninh Hạ (giáp giới). 
Nguyên trước đây: họ Nguyễn Tấn và họ Nguyễn Đức là một họ 
sau này chia ra thành hai họ. 
Họ Nguyễn Văn và họ Nguyễn Thắng trước đây là một họ sau chia 
thành hai họ . 
Theo Võ văn Long, vào năm 2008, họ Võ sẽ tổ chức mừng 450 
năm ngày thành lập Họ. Công việc tế tự, kỵ giỗ, gia phổ, sửa sang, 
lễ chạp hiện giờ do Võ Văn Long chu toàn. 
 
Dạo chơi các xóm: 
Tên của hai làng An Ninh Thượng và An Ninh Hạ đã bị xóa không 
còn ghi trong sổ bộ hành chánh từ năm 1970. Tên các xóm cũng bị 
“dân làng” bỏ quên, nói chi đến tên xóm của thời Kẻ An Ninh xưa! 
Xóm Gối tức là xóm Thoại Phước bây chừ chẳng còn ai nhớ tới. 
Xóm Guốc là xóm Đông An gần phía Cồn Chòi cũng đã bị lãng 
quên! Bây giờ, tên xóm Trung Hòa, Thoại Phước, An Lạc, Đông 
An nhiều khi nghe xa lạ, kể chi tới tên các xóm Bàu, xóm Gối, 
xóm Guốc lại càng mịt mù huyền sử! Ngay như con cháu hai họ có 
ngôi nhà thờ trong vị thế “tả phù hữu bật” đối với ngôi đình làng 
An Ninh Hạ là họ Võ và họ Lê, có người còn không biết tên xóm 
của ngôi nhà thờ Họ một cách thật hồn nhiên! Họ Võ lẫy lừng, gia 
phả ghi rõ ràng chi tộc Võ Văn, chép đủ tên tổng, tên làng mà quên 
ghi tên xóm. Vấn đề họ Lê, theo như sự tham khảo của Võ Văn 
Long là: “Làng An Ninh Hạ (ngoài họ Võ và họ Phạm) chỉ có một 
họ Lê mà thôi. Họ Lê chia làm 4 phái (nhánh), chỉ khác nhau chữ 
lót: Lê Văn, Lê Duy, Lê Xuân và Lê Chiêu. Tuy nhiên trong họ Lê, 
con cháu chưa công nhận phái nào là Anh, phái nào là Em…”  Họ 
Phạm thuộc An Ninh Hạ, ở xóm “Bàu” gần mô phía chợ Thông. 
Đi lần lên, nhà thờ họ Trần Hữu, Bùi Hữu ở An Ninh Thượng. Nhà 
thờ họ Trần Hữu – Trần Xuân treo ba tấm biển viết bằng chữ Hán 
trên ba cửa chánh điện đọc theo âm tiếng Việt: Cửa chính giữa: 蔯  

 13



族 祠 堂 “Trần Tộc Từ Đường”; cửa bên trái 福 來 成 “Phước 

Lai Thành”; cửa bên phải 必 有 興 “Tất Hữu Hưng”. (Ghi chú: 
Tại xóm Trà Kê của Kim Long Hậu Thôn, có ngôi nhà thờ Họ to 
lớn, cổng treo tấm bảng bằng chữ Việt la tinh “Quyền Môn Trần 
Hữu Tộc” và trước chánh điện ghi “Trần Hữu Từ Đường”. Họ 
Trần Hữu này không liên hệ gì với họ Trần Hữu + Trần Xuân ở 
xóm Nam Bình gần trùng với xóm Rào của An Ninh Thượng). 
Tên gọi xóm Guốc là vì dân trong xóm chuyên nghề làm guốc, 
xóm Gối chuyên sản xuất gối, còn xóm Bàu thì không thể bảo là 
người dân ở đây chuyên sản xuất “Bàu”. Bàu là vùng đất thấp, 
thường trũng nước. Ao, bàu, chằm, hồ, hói, rào v.v. là họ hàng với 
nhau. Người ta chỉ đào ao, vét hồ chứ không ai đào bàu hay vét 
bàu. Đặc biệt, người dân xóm Bàu trước tê có giọng nói cao nghe 
ra như giọng Quảng Nam, hoặc “xai xải” như giọng của những 
người ở mô dưới vùng “cau Mỹ Lợi”! Bây chừ thì hết rồi, đổi 
giọng rồi. Người ta cho rằng vì mạch nước của xóm “Bàu” làm 
cho người trong xóm nói giọng khác hẳn so với “giọng noái” của 
người trong làng Thượng Hạ An Ninh! Lại nữa, sổ bộ An Ninh 
Thượng Hạ không có tên “Xóm Bàu”, mà chỉ “nghe người ta 
noái” nên xóm không có ranh giới đất đai, vì có cái “Bàu” nằm 
giữa hai xóm Khả Phong (phía tây) và Lạc Thiện (phía nam) của 
An Ninh Thượng. Bàu dài khoảng 350m, chỗ rộng nhất khoảng 
12m, chỗ hẹp nhất khoảng 6m, chỗ sâu nhất khoảng 6-7m. Bàu 
nằm theo hướng nam bắc; 2/3 phần Bàu phía nam rộng lớn hơn 1/3 
phần Bàu phía bắc. Bàu này quanh năm đầy ắp nước. Quanh Bàu 
có các đường kiệt, nhà cửa và vườn tược.  
Về nguồn gốc của Bàu có hai ý kiến:  
Ý kiến thứ nhất: Bàu này do Trời sinh. 
Ý kiến thứ hai: Bàu này do dân làng đào. Thời điểm đào chưa được 
rõ. Nối tiếp Bàu về hướng nam là 1 mương nước làm ranh giới 
giữa An Ninh Thượng và Trúc Lâm. Mương này về mùa hè khô 
nước, mùa mưa mới có nước - từ Bàu thoát ra sông Bạch Yến. Ý 
kiến thứ hai còn cho rằng khi đào Bàu này còn dựng thêm 2 viên 
đá: Viên đá thứ nhất: dựng cách Bàu chừng 70m về hướng tây nam, 
viên đá cao chừng 80cm, rộng chừng 35cm, dày chừng 20cm. Viên 
đá thứ hai: cao chừng 1,8m; rộng 80cm; dày 40cm. Cả hai viên đá 
này đều  nằm ở ranh giới An Ninh Thượng và Trúc Lâm. Ý kiến 
thứ hai cũng cho rằng đào Bàu và dựng đá là để trấn phong thủy.  
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Bàu (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 

  
Đá trấn Bàu 1 (Photo Sơn Tùng)            Đá trấn Bàu 2 (Photo Sơn Tùng) 

 
Người xóm Gối chuyên nghề làm gối mây, gối tre, gối gỗ, gối dựa 
đủ thứ. Đây là nói đến cái thời xa xưa, khi đang còn ông vua trong 
Đại Nội! Lúc ni có còn  ai mà chịu dùng mấy cái gối thứ nớ nữa 
mô! Khi đi ngủ, nằm trên sập, nằm trên phản hay nằm trên cái 
“chờn tre” thì dùng gối đan bằng tre, bằng mây là phải. Nằm 
giường “Hồng Kông” như Ngài Ngự, có gắn lò xo, trải nệm mút 
“nẩy tưng tưng”, thì phải dùng gối nhồi lông vịt, gối nhồi bông 
gòn mới đúng kiểu của người ta! Hết gối tới guốc. Cũng vì chuyên 
nghề đẽo guốc nên mới có tên xóm Guốc. Từ đôi guốc “cột tre” 
tức là lấy gốc tre thật già đẽo làm guốc, gắn quai mây đan theo 
“kiểu lồng oai nhỏ tí, niệt đinh tre đều rí, chạy đường chỉ hồi văn”, 
hay loại guốc “đục từ một ốn” của “cấy cột tre” nặng như hòn đá 
tảng “côi đình”; tức là loại guốc làm bằng gốc ống tre đặc ruột 
nặng như đá, đến những đôi guốc mứt mịn vàng, sang đôi guốc 
thầu đâu tím loang nhẹ hễu. Ngày xưa, kẻ “mang guốc” phải là từ 
hàng “cậu khóa” trở lên. Hạng dân quê nghèo hèn, suốt đời đi 
chân đất, từ khi sinh ra cho tới khi nhắm mắt, cả và đời làm chi có 
“guốc với ghiếc” nặng chân. Nhưng đôi khi, vì “tư cách” cần sắm 
đôi guốc mộc. Mang không quen, đau thốn cả bàn chân. Đi đường 
xa, tháo ra mà cặp vào nách gọi là “xéc néc”, hay thong dong thì 
cứ cặp lưng quần. Lúc sắp bước vô sân, mới hạ xuống, chà bàn 
chân cho bớt đất rồi mới “xỏ”! Bước lóng cóng, lao đao coi chừng 
“bổ”. Tay cầm dù, chân guốc gỗ thiệt sang! Kể từ mụ bán hàng 
cho đến ông xã trưởng: áo vải ta đen thui, quần vải quyến trắng lốp. 
Cũng nón, cũng quạt. Cũng như nhau “hai ôn mụ” đi chân đất một 
bề! Dễ thương chưa tề! Cái con người đi đôi guốc gỗ! Chuyện xa 
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xưa, nói ra mần cái chi cho thêm đỏ mỏ hổ ngươi! Mang đôi guốc 
mới, ngó thấy sáng “rợn trời, rợn đất!”.  
 
Vạn Xuân bến cũ 
Mọi lần, từ trong thành, thẳng con đường cửa Hữu mà ra, sẽ gặp 
bến đò Kẻ Vạn. Bên ni bờ sông là phường Phú Thạnh. Bên tê bờ 
sông Kẻ Vạn là Vạn Xuân, thuộc Kim Long Hậu Thôn. Sông đào 
Kẻ Vạn còn gọi là sông Kim Long, sử ghi là Hữu Hộ Thành Hà. 
Sông Kẻ Vạn phía bắc cùng với sông Bạch Yến chảy vào sông đào 
Hậu Hộ Thành Hà, phía nam thông với sông Hương. Một trăm hai 
mươi năm trước, sáng tinh sương, vua Hàm Nghi xuất bôn. Tin 
lầm thắng trận hòa với tin thất trận làm người dân chưa kịp mừng 
đã hoảng hồn xớn xác. Xa giá rước vua ra! Chánh Đông Môn loan 
xa trực chỉ! Không phải mô, Chánh Tây Môn mới thiệt như là… 
Thôi thì dân tình cuống quýt, vội vội vàng vàng nhắm hướng xe 
vua. Dày xéo lên nhau, tang thương biết mấy. Này cửa Đông. Này 
cửa Tây. Chạy loạn tứ tung, khóc la thảm thiết. Theo sách Đại 
Nam Thực Lục của Quốc Sử Quán thì “Vua cùng tông thất và tùy 
tùng theo ra cửa Chánh Nam!”  tức là cửa Nhà Đồ. Ơi mấy nhà 
viết sử! Tại vì răng thây nằm la liệt gần cả hai cửa vô ra, mà sau 
này thường chỉ nghe người ta nhắc đến có mỗi một cái miếu âm 
hồn nơi chỗ ngả tư gần bên phía cửa Đông Ba? Trên nói làm răng, 
dưới nghe như rứa. Thì để yên cửa Chánh Tây cho xa giá xuất bôn 
theo như lời của sử gia Trần trọng Kim trong một bài viết riêng về 
việc vua Hàm Nghi Xuất Bôn; và theo như Hạnh Thục Ca của 
Nguyễn Nhược Thị: 
 

 Vua tôi hoảng hốt vội vàng, 
Hổ phù Thánh giá một đoàn kíp ra 
 Tới nơi cửa Hữu xem qua, 
Hai bên lê thứ trẻ già quá đông. 
 Chen nhau dìu dắt mang bồng, 
Chực theo Từ giá thoát vòng nguy nan. 

 
Vè Thất thủ Kinh Đô (từ câu 865 đến câu 872) thì Ngài Ngự lại 
phải vòng cho tới cửa Tây Nam tức là cửa Hữu để dùng thuyền 
sang sông: 
 

 Ra đến cửa Hữu một khi,  
Súng Tây nó bắn vậy thì kêu vang. 
  Lao xao kẻ khóc người than,  
Gà kêu chó sủa nhộn nhàng như ong.  
 Thánh Hoàng nước mắt ròng ròng,   
Ai ngờ đế vị mắc vòng gian nguy.  
 Qua đò Kẻ Vạn một khi,  
Quan quân ai nấy vậy thì lội sông.  
 

Lên khỏi bến đò Kẻ Vạn là Kim Long Hậu Thôn, nằm trong vùng 
có sông bao tứ phía: Hương Giang, Long Hồ, Bạch Yến, Hộ thành! 
Thiệt quá gian nan cho xa giá trên đường tiến ra Tân Sở! Nhưng 
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mà sự thể như thế nào ơi mấy người viết sử?! Chuyện đã xưa rồi, 
nghĩ lại chỉ biết ngậm ngùi thương cho thánh thượng gặp lúc nguy 
cơ. Bến nước Vạn Xuân có trước tự bao giờ. Giữa cơn biến loạn 
trong kẻ theo phò cũng có dân Kẻ Vạn! Thứ kẻ Nốt ở bợt đò, một 
hạng dân thấp nhất của Huế đô! Cũng chung nhau vùng đất nước 
Vạn Xuân: Người ở trong nhà, ăn ngủ trên giường tre, ngựa gỗ thì 
gọi là dân kẻ vườn, kẻ chợ. Người sống dưới đò, làm nghề chèo 
thuyền, đánh cá với dây câu, thả lưới “bủa”, căng “lưới mùng, 
lưới tủ” và ngay cả người ngồi trên chiếc “tròng lành canh” đuổi 
cá vào rớ đều thuộc về dân kẻ Vạn kẻ Chài! Con sông Kẻ Vạn nầy 
nằm về phía tây kinh thành Huế, cách ngăn bởi con đường rầy xe 
lửa và con đường thiên lý tức là quốc lộ số 1, dưới thời Cộng Hòa 
có tên là đường Thống Nhất, bây giờ là Quốc Lộ 1A. 
Mọi lần có con đò mụ Nay chống chèo qua Kẻ Vạn. Lũ học trò lắt 
nhắt qua sông. Hai đứa con của mụ gầy ốm lạ lùng, nhưng lại có 
làn nước da thiệt trắng. Rọm thiệt là rọm. Trơ xương trơ cộm. Lũ 
học trò ăn nói thiệt trời ơi! “Tui đây da bị đen, vì lỡ háy mặt trời. 
Còn con của mụ, thấy mà đổ phát lện, tắng chi mà lại tắng như toi! 
Nếu không tin, đưa cánh tay ra so sánh thử coi! Đen như tui là đen 
mặn đen mòi, còn như thằng Hè, con Vẹt là hai đứa con cưng của 
mụ tuy trắng, nhưng thiệt sự là thứ trắng như cục bột sán chòi cả 
đêm.” Con gái giống cha giàu ba họ. Con trai giống mạ khó ba đời. 
Thằng Hè và con Vẹt có nước da trắng giống mạ hắn như rứa thì 
thôi. Mụ là dân chèo đò nhưng da mặt lại trắng bóc còn điểm ít tàn 
nhang. Mụ Nay vẫn thường than phiền về lũ học trò: “ Nói ra sợ ốt 
dột! Đồ cái thứ ranh mương, lộn tinh lộn yêu. Học được ba cái chữ 
tào lao xí đế!” Đôi bàn tay khô cứng của mụ Nay không cân xứng 
với đôi bàn chân nhớt nhợt vì suốt ngày ngâm nước bị hà ăn. Mụ 
Nay làm cái nghề “mạ truyền con nối” vì mụ vốn là con của mụ 
chèo đò! Mụ Nay mạ. Mụ Nay con. Người ta dùng tên người con 
gọi luôn cho mẹ. Kiêng tên đến độ như ri cũng chỉ là sự thường 
tình! Cha mụ Nay khi nhắc tới vợ mình thì nói “Mạ con Nay tui!”. 
Mạ mụ Nay khi nhắc tới ông dôn của mình thì nói “Bọ con Nay 
tui”. Chẳng mấy ai biết rõ gốc gác của mạ con mụ Nay. Cứ quen 
gọi là dân vạn đò, sinh sống trên mặt nước sông, không có đất có 
nhà. Cả “tròng” mụ Nay hàng năm đấu thầu giữ mối chèo con đò 
Vạn Xuân làm kế sinh nhai, không làm dân kẻ chài như mấy người 
trong vạn. Mụ Nay bây chừ lại lấy chồng trên cạn, làm dâu nhà 
“Ôn Sỏ” ở gần cửa Hữu, đổi cuộc đời từ dân Kẻ Chài qua dân Kẻ 
Chợ. Tuy vậy, mụ vẫn cùng mạ của mụ là mụ Nay Mạ và em gái 
mụ là O Dê chung nhau giữ nghề chèo đò thay phiên chèo một 
chiếc đò ngang qua dòng sông Kẻ Vạn. Lệ bên tòa Tỉnh đưa ra là 
học sinh sang sông khỏi phải trả tiền. Đã chịu cảnh làm việc không 
công, lại còn lo trị mấy thằng học trò lục lặc lửa nghịch ngợm như 
“quỷ phá nhà chay”. Lên trên đò không khi nào chịu ngồi yên, 
khiến cây sào tre trong tay mụ Nay di động ngang dọc không 
ngừng vì vừa điều khiển đưa chiếc đò sang sông, vừa dọa đòi đánh 
vào đầu mấy đứa học trò phá phách: “Để rồi tau vô trường tau 
thưa thầy mi nạ! Liệu chừng có ngày mi sẽ bị thầy bắt quỳ a 
nựng!”. Ơi hiền lành mấy tiếng của Kẻ Huế xưa! Cứ “mược kệ” 

 17



để cho mụ tha hồ mụ dọa, đoan chắc rằng chẳng khi mô mụ dám 
vô trường để “thưa thầy, thưa cô” vì chưa chi mà mụ đã sợ “bắt 
chết” thì mần răng mà mụ dám “thưa với thiếc” đã chư? Mụ nhớ 
mặt nhớ tên từng đứa. Những ngày nghỉ học trường đóng cửa, mấy 
đứa “lục lặc lửa” qua đò là mụ đòi “lệ phí” trước khi đẩy thuyền 
chèo chống qua sông! Ngày hè nắng ráo, dòng sông cạn xợt, bờ 
bên này cách bờ bên kia có mấy sải tay. Chỉ cần xoay mũi đò, 
chống một cái là đã qua tới bên tê bờ cái rột, khỏi phải cần cạy bát 
mất công. Mùa mưa nước sỉa, con nước bạc trôi xoáy phập phềnh, 
mụ Nay mới cần dùng đến mái chèo này nọ. Có lúc nước lớn quá, 
đò phải ngừng đưa! Khách qua đò, nhất là lũ học trò học ở trường 
tiểu học Vạn Xuân phải đi vòng qua phía cầu Bạch Hổ.  
Cảnh vật đổi dời. Con sông đào Kẻ Vạn, bây chừ cũng chỗ cạn chỗ 
su. Đò Kẻ Vạn hiện đã thôi đưa từ mấy năm nay vì cây cầu nhỏ 
đúc xi măng cốt sắt đã được xây cất. Mụ Nay vẫn còn sống, nhưng 
không ai biết thằng Hè và con Vẹt lưu lạc phương mô… 
 

 
Cầu Vạn Xuân tức cầu Kẻ Vạ  n

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 

 
                           Nhà thờ Vạn Xuân  
                    (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
                  

Con đường Thượng Hạ: 
Lên khỏi bến đò Kẻ Vạn, sẽ đi ngang qua chợ Vạn Xuân. Mấy gian 
hàng loe ngoe trống vốc. Cột quán còm nhom, chờn tre lỏng chỏng. 
Mái tranh tre lợp quán ủ dột mốc meo. Cũng cá. Cũng tôm. Cũng 
lưa thưa rau chuối. Cũng ồn ào theo nắng sớm lao xao; cũng uể oải 
cùng gió chiều bởi rởi. Qua khỏi chợ là trường tiểu học Vạn Xuân. 
Phòng học của hai lớp nhì và lớp nhất vì xây sau nên được đổ nền 
cao hơn mấy lớp khác. Quẹo tay trái dọc theo bờ sông Kẻ Vạn, rồn 
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tre xanh dịu ngọt đong đưa khóm lá giao đầu. Quán của ôn mụ 
Phát gốc người Tàu, bán đủ thứ, từ cây đinh đóng guốc, đến viên 
phấn học trò, cuốn vở. Có một thứ mà mấy em trong tuổi sún răng 
thèm bắt sững: đó là cái gói nhỏ bằng giấy thiếc có hai hột ô mai 
mặn ngọt chua chua, có khi lại gặp gói còn cho thêm một cái hột ô 
mai tẻo tẻo. Ơi mấy đứa học trò con gái đã từng chơi đánh thẻ, 
chơi đi chợ hay đánh ô làng thưở trước: Có còn thèm, còn nhớ hột 
ô mai của ôn mụ Phát hay không? Cắn một chút. Gặm tí tí. “Cho 
tau cắn thêm tí nữa đi mi!” “Thôi! Tau không cho mi cắn nữa mô 
vì sợ lây nước miếng!” Mạ vẫn nói là thịt heo luộc trên chợ Thông 
“ngon như trời”, nhưng “thiệt sự” mấy hột ô mai ni còn “ngon 
hơn trời, hơn đất!”. Cây bút chì có cục gôm hình con nai con thỏ 
con gấu con voi thơm quá là thơm! Lại còn thứ bút chì khác sơn 
màu hồng hay xanh nhạt mùi thơm ngát để lâu không phai, tuy 
thân cây bút chì cũng cùng độ dài dài nhưng nhỏ hơn, thay vì cục 
gôm, lại gắn miếng kính “hiển vi” bằng nhựa trắng trong hình tròn 
tròn, soi vào chữ sẽ thấy chữ lớn hẳn ra rất là văn minh chi lạ. 
Thòm thèm mới mua được, chuyền cho nhau coi dưới hộc bàn 
trong e ngại vì tiếng thước gỗ của Thầy của Cô đập trên bàn canh 
cách! Bình mực kiểu mới “không đổ” bằng nhựa hai màu trắng 
xanh hay đen đỏ có sợi dây xinh xắn xâu ngang. Cán bút gỗ cũng 
hai màu gắn ngòi bút lá tre hay ngòi bút muỗng. Tờ giấy “giậm” 
hồng hồng. Tấm bảng đen viền gỗ nhỏ bằng cuốn vở cột tòn teng 
mảnh giẻ làm khăn lau cùng viên phấn trắng tí ti nằm chung với 
mấy hòn bi hay viên mạng! Một chút chi nhớ nhớ quên quên! Thời 
xa xưa, có các thầy Hòa, Huy, Khoái, Châm và cô Yến. Bọn học 
trò quỷ sứ: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba … giữ bò!”. Hòa Huy Khoái 
Châm Yến! Như rứa thì thôi! Nhưng mà, nửa thế kỷ rồi còn chi? 
Hình ảnh quý phái của cô Yến, con gái của cụ họa sĩ tài hoa Tôn 
Thất Sa là hình ảnh của một “lương sư hưng quốc”, có đôi bàn tay 
búp măng rắn chắc dẫn dắt lũ học trò. Tính cô đoan trang đức hạnh, 
và hình như cô Yến rất ít khi bỏ lễ nhà thờ. Học trò của cô ngày 
trước, nhiều người thành danh. Ngôi trường tiểu học trước kia gồm 
năm lớp, bây giờ bị thâu nhỏ lại còn có hai lớp mẫu giáo, và dời 
sang phía trước mặt nhà thờ Kẻ Vạn, cách chỗ cũ vài trăm thước 
tây. Ngôi trường cũ dùng cho việc khác! 
Qua khỏi trường tiểu học Vạn Xuân là nhà thờ Vạn Xuân. Lối kiến 
trúc to lớn đến độ âm u. Nửa trưa đứng bóng, con đường ngang 
trước mặt nhà thờ vắng hoe. Cho dù dạn gan cách mấy, khi đi 
ngang có khi cũng cảm thấy ớn lạnh nổi da gà. Kế nhà thờ là nhà 
của Linh Mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích. Rất nhiều người đã 
mang ơn Ngài: thoát khỏi tay Việt Minh, bớt đói khổ, vuờn trẻ 
Hương Linh, sinh viên ban Việt Hán v.v. Với làn sóng điện của đài 
phát thanh Huế, vào sáng chúa nhật, Ngài giảng dạy Ca dao. Trên 
đoạn đường thánh giá, Ngài trọn phép tông đồ.  
Từ nhà Cha Thích cứ tiếp tục đi lên. Còn chút ti nữa là sẽ vào An 
Ninh làng Hạ! Quán O Lan sau này là thím Đội Tương, được nổi 
tiếng vì chặt miếng thịt gà so đo từng hột lúa. Lên chút nữa đến 
nhà chú Trợ, xây bức tường bị mưa làm lởn móng đổ ngã đổ 
nghiêng. Ông Án Vọng có người vợ kế cũng theo đòi bút nghiên 
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“tri hồ giả dã”! Con đường làng mát rượi, từ góc chợ Kim Long 
vô tới bờ sông Bạch Yến, băng qua con đò làng Hạ, chạy quanh co 
suốt  hai làng An Ninh Thượng Hạ xanh tươi. Hương cau. Hương 
trầu. Hương thơm. Hương chuối. Hương hoa thanh trà, hoa bưởi 
mùa xuân. Hương tre hương nứa thoang thoảng xa gần. Hương bẽn 
lẽn e ấp rụt rè từ trắng ngà sang đỏ nâu của giáng châu măng cụt. 
Mùi mít chín hòa lẫn với mùi ổi nếp, ổi lòn thiệt luyến ái thân quen. 
Mấy chùm dâu đất chua léc. Mấy chùm dâu lá mượt mà. Mấy 
chùm dâu tiên ngọt thơm hồng phấn. Dưới nắng hạ chói chan, 
đúng giờ đúng giấc, những con ve ve rổn rảng tình ca trong đám lá 
chè xanh bóng láng. Trên bờ sông, bên gốc những rồn tre, mấy con 
“tấy” giỡn đùa khi chạng vạn. Lúc trời sắp sáng, con chim “chập 
chòe” cất tiếng hót thanh tao. Con chim chèo bẻo đậu tuốt đọt cau, 
kêu như ré vang làng vang xóm. Tiếng chim chuốc miều hót nghe 
vô duyên ỏm. Lũi rồn tre mấy con chim héc vàng, héc lửa, chuốc 
chuốc, bồ chao. Sang sảng ồn ào là con sa sả. Keng kéc kêu từng 
tiếng một là loại chim sẻ đá manh manh. Chim chìa vôi coi bộ hiền 
lành. Lắc lẻo ngọn tre có hai loại tổ của con chim rột rột: Tổ đẻ 
con, tổ nghỉ mát đậu chơi. Con chim sâu sâu kêu chích chích rứa 
mà vui. Con chim đào vao có bộ lông rằn rện trông thấy mà bắt 
hiện tức cười. Đàn chim sẻ sẻ đùa chơi trên mái ngói. Con chim cu 
cườm gáy mô ngoài nội, nghe gật gù nhịp một nhịp ba. Trong bụi 
thanh trà, mấy con chim ác là đuổi chim “bịp bịp”. “Tây về chưa 
hết”, con chim chi thiệt lạ của mùa đông. Bên bếp lửa bập bùng, 
mạ rất sợ khi nghe tiếng con chim kêu “cơm còn cho hột”… Liệu 
mà bay đi mô cho biệt tiếng biệt tăm. Bay về đây kêu réo om sòm 
làm chi cho mất mùa đói kém.  
Trước kia con đường làng bằng đất cát pha. Sau đổ đất đỏ cơi lên 
thêm cả tấc. Bây giờ được tráng nhựa, từ chợ Kim Long vô tới 
chân cầu An Ninh Hạ là đường Nguyễn Hoàng, xong từ bên tê cầu 
từ chổ quẹo Cồn Chòi lên ngả chợ Thông là đường Lý Nam Đế 
quanh co. Vật chất văn minh đẩy thiên nhiên vào đường tàn úa! 
Chim chóc không còn nữa! Mấy con rái cá biệt tăm. Còn sót lại 
con chim sâu sâu trong bóng lá râm, khi ẩn khi hiện buồn tình kêu 
chinh chích! Vài con chim sẻ sẻ, nhảy loi choi trên ngói đỏ đắp 
rồng xanh trên mấy nóc nhà thờ của mười hai họ trong làng. Có 
những ngôi nhà thờ nhánh, nhà thờ họ mới được tái tạo trông thiệt 
“hiện thực” rỡ ràng, và cũng có mấy ngôi nhà thờ họ hay nhà thờ 
nhánh nghèo nàn trông bắt tội!  
Trong đêm khuya tăm tối, dưới bóng đèn đường le lói, thấy mất 
dần những dấu ái xa xưa!... 
 
               

Bến đò làng Hạ:  
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Sông Bạch Yến (Photo Lê Thị Trà) 

 

 
Cầu An Ninh Hạ (Photo Võ Sĩ Quý) 

 
Kể từ thời Gia Long đến hết thời Bảo Đại, tức là khoảng 150 năm, 
bến đò làng Hạ vẫn đưa người qua lại. Hai bên bờ xếp đá sạch 
bong. Mấy cái quán nhỏ của vài người trong làng dựng lập, bán 
cho khách đợi đò cũng sống qua ngày. Người trong hai làng An 
Ninh Thượng và An Ninh Hạ đi đò miễn phí. Hơn nữa, đây là bến 
đò quan, vì các quan trong triều, ngoài quận qua lại thường xuyên. 
Nếu quan cũng là người trong làng như họ Võ, họ Hồ cũng được 
hưởng lệ sang sông miễn phí, kể luôn người phu xe và chiếc xe kéo 
kềnh càng. Lúc xuống đò, người xuống trước, cuối cùng mới là 
anh phu xếp càng xe xuôi hướng với mũi đò. Qua tới bờ bên kia, 
anh phu xe lại xuống trước, kéo xe lên bờ xong mới đến khách quá 
giang. 
Thời văn minh. Cho dù là bệnh nặng, tay đã bắt chuồn chuồn, 
miệng ngáp gió tới nơi, chở vô bệnh viện, theo thủ tục cần trả lời 
câu hỏi có phải đây là đầu tiên thì chữa ngay, nếu không … thì chờ 
chút! Còn như quê mùa hủ lậu, kiểu mụ chèo đò ở bến làng hạ An 
Ninh, sang sông rồi mới nói chuyện lệ phí đò giang. Có một thằng 
con nít, lúc sang sông tính chơi trò “nhìn lạm”! “Thì tui đây cũng 
là người ở trong làng, sang sông được miễn phí như người ta chứ 
bộ!”. “Cái bản mặt của thằng ni, cả và đời tau chưa hề ngó chộ, 
răng bữa ni mi lại xưng là con cháu trong làng? Tau tuy nghèo, 
nhưng biết phép nước, phép quan; mi đừng có giở chuyện lá lay 
thiên tặc! Trả tiền đi, còn hay hơn là đặt bày nói điều lục lác. Cái 
thằng tê! Mi con cháu nhà ai? Đồng bạc qua sông, không kể ngắn 
dài. Trả mau đi con, rồi lát nữa có trở lộn lui, tau sẽ cho mi qua đò 
miễn phí! Răng? Nói đi! Mi tên họ là chi? Thiệt như rứa hả? Chà 
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cái tên nghe mà lạ chưa tề! Mà có thiệt đúng là tên của mi không 
rứa hí? Cái tên chi lạ hoắc lạ hươ! Đến cả cái tên của cha mi tau 
cũng chưa từng nghe nói đến mi nờ! Thôi! Một trự tiền đò! Trả đi 
con, còn nếu không thì mốt trọ!” Cơ khổ! Ai biểu ham ăn cây cà 
rem, chừ tiền đò không có! Sang sông rồi, đừng tính chuyện trở về 
không! Bên ni sông, có thằng con nít ranh mương làm mụ chèo đò 
bực mình nói vè giáo huấn! Bên tê sông, mụ Phục đang chỉ tay 
sang bên ni hát cái bài muôn thuở, bắt đầu bằng những lời kéo dài 
lê thê nhưng dẻo quẹo “…Kể từ khi ông cố tổ nhà mi…” Mụ Phục 
tuổi tác cũng cợ mô chừng sáu chục. Người gầy nhom, ăn trầu suốt 
cả ngày. Đi thênh thang, múa máy chân tay. Chưởi ai đó, hết ngày 
này qua tháng khác. Mụ Phục cũng có chồng, có con, nhưng không 
có trí; thành thử ra mụ bị gọi là “Mụ Phục điên”. Mụ chỉ chưởi 
loanh quanh, nên mụ thuộc loại điên hiền. Cả xóm, cả làng cũng 
không ai thèm chấp, cứ để yên cho “Mụ hát” nghêu ngao. Khi có 
chiếc xe tay của viên chức đi ngang, mụ vội tránh sang bên đường, 
vòng tay cúi đầu cung kính “Bẩm quan” rất là lễ phép! Có nhiều 
khi chỉ cần nhịn đi một lời để cuộc đời vui lên thêm một chút. Ai 
hơi mô đi bắt bẻ chuyện bến đò!  
Bây giờ, bến đò Làng Hạ được thay thế bằng chiếc cầu xi măng bê 
tông cốt sắt gọi là Cầu An Ninh Hạ tục danh là Cầu Võ Hải. 
 
Thăm miếu Cụ Tiền: 
 

 
Miếu cụ Tiền   (Photo Võ Sĩ Quý ) 

 

 
Ảnh tượng cụ Tiền  (Photo Võ Văn Long) 
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Lên hết bến đò làng Hạ, ghé quán thím Độ mua gói kẹo cau, ít 
thuốc Cẩm lệ, xong tiện đường ngang qua cồn Chòi Lớn tức là cồn 
Chòi Dưới và cồn Chòi Nhỏ tức cồn Chòi Trên, đi lên hướng chợ 
Thông, đến ngả ba Âm Hồn rẻ trái. Cái bến đá đìu hiu, dòng nước 
như đứng lại. Miếu Cụ Tiền xoay mặt bờ sông. Biền đất bồi trước 
miếu lớn dần theo từng trận lụt. “Bồi ở, lở đi”. Tên cụ là Võ Văn 
Kiêm, sinh năm Giáp Tý (1864). Thi hương đậu đến trường hai. Bỏ 
ngành văn, sang làm quan võ đến chức Tiền Quân Đô Thống. Thời 
còn vua, năm chức quan lớn của quân doanh là Trung, Tiền, Tả, 
Hữu và Hậu. Cụ đứng hàng thứ nhì. Năm 1918, vua Khải Định 
“Ngự giá Bắc tuần” theo lời mời của Toàn quyền Albert Sarraut, 
kinh thành Huế được trao phó cho một nhóm quan lớn gọi là “Đại 
thần Lưu Kinh” trông coi. Tạm kê ra các quan lớn như quan văn 
thì các cụ Nguyễn Hữu Bài của bộ Lại, cụ Hồ Đắc Trung của bộ 
Học v.v. coi về văn thư hành chánh; quan võ thì Trung Quân Đô 
Thống Hường Thỏa, Thống Chế Võ Văn Kiêm coi về an ninh kinh 
thành, tức phạm vi triều đình trong vòng nội thành mười một cửa, 
diện tích chưa tới tám cây số vuông, không được kể Trấn Bình Đài 
tức là đồn Mang Cá vì đã có lính Pháp giữ giùm như kiểu ở ngoại 
thành và khắp cả ba miền đất nước Việt Nam.  
Lại được nghe rằng, sau khi về hưu, Cụ ăn uống kham khổ dưa 
muối qua ngày vì dùng tất cả tiền hưu dưỡng để xây một cái miếu 
cho chính cụ. Cụ là người đứng ra điều động hoàn toàn trong việc 
xây miếu: lo đất, nhắm hướng, vẽ kiểu, gọi thợ, mua cát sạn gỗ đá 
sắt vôi, đồ ăn thức uống v.v. Cây thước Lỗ Ban bằng gỗ trắc khảm 
xà cừ trong tay Cụ như cái thước chỉ huy lên nước đỏ nâu bóng 
láng. Miếu xây bằng xi măng cốt sắt vững chắc lâu dài, bồi đắp 
chạm trổ công phu. Cụ gọi thợ bên phường Đúc sang tạc một bức 
tượng thờ lớn bằng con người thật của cụ. Tượng ngồi ngay ngắn 
uy nghi, tô màu rất sắc sảo. Khách đến viếng, trông thấy bức tượng 
cứ tưởng là tượng của một vị thần tiên. Mấy câu đối bằng chữ Hán 
trước miếu khắc chìm đắp nổi do chính Cụ sáng tác. Cánh cửa gỗ 
lim trước cổng miếu sau này phủ thêm lớp sơn xanh!  
Lại nghe thêm rằng, cụ Tiền đã “mô phỏng từ lăng Khải Định” và 
điều bắt chước thông minh nhất của miếu cụ Tiền là không dùng 
gỗ, nhờ vậy, độ bền lâu hơn và tồn tại nguyên vẹn cho đến nay.  
Cụ mất năm Kỷ Mão (1939), được phong “Cáo Thọ Đặc Tấn 
Tráng Võ Tướng Quân Tiền Quân Đô Thống Chưởng Phủ Sự Trụ 
Quốc Lão Thần thụy Võ Nghị”. 
Em gái cụ Tiền là Võ Thị Đông, thứ phi ngài Dục Đức, sinh ra ông 
Hoàng Mười Bửu Liêm. 
Hiện giờ, miếu Cụ Tiền được xếp vào loại di tích lịch sử, cho 
khách du lịch tham quan, đang được bảo tồn.  
 
Ăn hàng Chợ Thông: 
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Chợ Thông (Photo Võ Sĩ Quý) 

 
Hơn hai trăm năm trước, chợ Thông có tên là chợ Cùng, vì chợ 
họp bên bờ sông khô nước. Sông Tu Ca bắt nguồn từ Trường Sơn, 
chảy qua vùng đồng Chầm, hợp với nước của Năm Khe chảy 
xuống gặp sông Hương Hồ tại ngã ba Lưu Bảo, thêm một đoạn nữa 
thì cạn khô, nên mang tên là cái khúc sông Cùng. Triều Gia Long, 
mạch nước được khơi dòng nối liền với sông Hữu Hộ Thành. Vua 
cải tên sông Tu Ca thành sông Bạch Yến, nên khúc sông Cùng gọi 
lại là sông Thông cho đúng lý. Chợ đổi tên từ Cùng ra Thông cũng 
vì như rứa. Lại đặt thêm một bến đò ngang chèo qua bên kia 
trường thi võ, sau lưng chùa Thiên Mụ. Đò chợ Thông thong thả, 
trễ tràng. Chỉ động mái chèo những khi khách gọi: “Ới mụ chèo đò, 
chở cho tui qua với!” Mua miếng thịt heo luộc ngon ngút đất tàng 
trời. Bánh ướt chợ Thông ngon nhứt hạng ai ơi! Bây chừ lại có 
thêm món cháo lòng nổi tiếng! Loại heo “noại” thì trong làng có 
sẵn! Cách nuôi heo thì cũng như rứa đó mà! Chuối đốn buồng, 
thân cây hạ xuống, xắt lát, vằm nhỏ. Xúc đổ vô nồi, cho “nước 
mã” tức nước vo gạo lẫn thức ăn dư, trộn chung với cám, nấu sôi, 
quậy sền sệt lền lền. Ráng cho thêm một chút ít hèm dư sau khi cất 
rượu, đổ vô máng, mấy con heo ăn “lớn ngó chộ, da lông láng 
mướt, tròn hỉn tròn vo”. Có thể thịt heo luộc của chợ Thông ngon 
nổi tiếng một phần cũng từ chỗ đó. Lại còn cách làm, cách rửa 
miếng thịt, cách bỏ thịt vô nồi, cách làm êm nước sôi khi luộc, 
cách xỏ sợi dây lạt treo ngang lúc mới vớt ra, cách xắt lát thịt, cách 
xếp ra dĩa bàn, dọn chén kiểu chén ngang, sắp đũa tre đũa gỗ … ôi 
thôi đủ thứ kiểu cách nọ kia. Ăn miếng thịt heo này chỉ biết “ngậm 
mà nghe”. Đừng mở miệng khiến “tàn phai hương vị”. Chén nước 
mắm vàng óng. Mảnh ớt dằm lênh đênh. Thêm chút tỏi chút chanh. 
Dằn thêm tí đường cát: Quá tuyệt! Vừa ăn, vừa “hà thít”. Nì, ăn 
cay có hít hà thì chỉ nho nhỏ mà thôi, nếu không sẽ bị cười là 
người ở mô trên rú!  
 
Chuyện cái bụ thơm: 
Các thứ bánh ướt, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh quai vạc, 
thịt heo, cháo lòng, cháo gà phát xuất từ vùng chợ Thông gánh đi 
bán khắp các làng Nguyệt Biều, Lương Quán, Long Hồ, Lưu Bảo, 
Trúc Lâm, Niêm Phò, Hương Sơ, An Hòa, Cầu Hậu, v.v. Thế mà 
không hiểu vì sao có hai câu đối: “Mắm thúi bán chợ Cùng – Bụ 
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thơm đổi kẻ Vạn”. “Không biết cái thứ mắm thúi ni là cái thứ mắm 
chi vô? Bà con ơi! Ai biết được làm ơn chỉ giùm cho bầy choa 
với!” Còn như “bụ thơm” thì biết rồi. Mùa xuân, cây thơm trổ một 
cọng hoa lên thẳng ro, ngoài xanh xám phấn, trong xếp cánh hồng, 
có gai li ti, gọi là “trức bụ” hay “hú bụ”. Phải trông chừng trái mô 
vừa lớn lớn thì lo mà “bẻ bụ” để trái thơm có sức sau này sẽ lớn 
thiệt to. Mà phải biết cách “bẻ bụ” nếu không thì gãy cuống còn 
chi. Nếu như đã lỡ làm gãy cuống trái thơm thì cũng đừng vứt đi, 
nên nghe theo lời Linh mục Nguyễn Văn Thích dạy trên đài phát 
thanh Huế: “Trái thơm là trái thơm non, Bỏ vô hủ mắm ăn chon 
như dừa!”. Cách “bẻ bụ” như ri: tay trái cầm trái thơm non cho 
chắc, tay phải cầm phần lá nhỏ lòe xòe trên đầu trái thơm thiệt gọn, 
xong bẻ cái ạo cho “cái bụ” rời ra. Mỗi ngày bẻ một ít, xếp một 
góc để dành. Khi được chừng một rổ thì dùng con dao cau gọt 
quanh bỏ lớp lá tra bên ngoài đi, chỉ giữ lấy cái lõi trắng bên trong. 
Bụ thơm vừa gọt xong, có thể ăn sống: hoặc ăn “ngang”, hoặc 
chấm tí muối ớt ăn vài ba bụ thấy cũng hay hay. Ăn nhiều bụ thơm 
sống có thể bị xơ sợi gai non chưa hú làm cho ngứa miệng. Bụ 
thơm thường được đem hấp cơm chấm nước mắm chanh tỏi ớt 
đường, luộc xong xé tơi làm món trộn, hoặc làm dưa chua như 
cách muối măng vòi, dưa cải! Cắt cái bụ thơm đem trồng xuống 
đất, hơn hai năm sau mới chịu trổ bông. Lấy “dái” thơm, tức là cái 
mầm nhỏ phía dưới cuống trái thơm chín đem trồng, thì năm sau 
có thể ra trái. Hoặc lấy cây thơm con gọi là “chột” đem trồng, năm 
sau cho trái ngon như cây thơm mẹ! Tiện thể nói luôn, cây thơm có 
nhiều thứ như gai, mắt, bụ, dái, cùi, chột, bộng, rệu …Tả về cây 
thơm, nói cái kiểu ba xí ba tú là “Thơm thì thiệt là thơm, nhưng 
toàn là cái thứ chi chi mô mô, hết chột tới cùi, lúc bộng lúc rệu, 
trên bụ dưới dái, đực cái cũng một cây, thấy mà gai con mắt…” 
Cùi trái thơm nghe nói ăn vào sẽ bị nhức lưng đau xương sống; 
nước trái thơm đem ướp miếng thịt bò bắp dùng nấu bún bò để khi 
cắt ra lát thịt tươi hồng, còn đọt cây thơm lại được dùng làm món 
“thuốc dấu” trị cóc cắn lúc đầu hôm. Ơi mấy nhà sinh vật học, 
chuyện “cóc mọc răng” lúc chạng vạn có thiệt không đây? Bầy 
choa đã chứng kiến cảnh một người bị cho là cóc cắn vào ngón 
chân cái, treo chân lên mái nhà la hét vang rân, bà con làng xóm 
rộn ràng tới lui cứu chữa từ đầu hôm cho nửa khuya, dùng từ cục 
nam châm cũ tháo từ ổ điện chạy đèn xe đạp, đến miếng “thuốc 
dấu đọt thơm” nhão trắng rịt vô mà không khỏi, sau cùng phải kêu 
xe Hồng Thập Tự chở đến nhà thương mới thoát! Bụ thơm có thể 
coi như thứ bỏ đi, nhưng tiếc rẻ, vì chẳng biết khi mô mới có mà 
ăn nên mới để dành không vứt! Nì! Hỏi thiệt nghe, rứa chơ người 
đang đọc mấy hàng ni đã được ăn bụ thơm lần mô chưa đã nạ? Mà 
có biết “bụ” là cái chi không? Ngày xửa ngày xưa, mấy người hay 
nói bông lơn “Nhân chi sơ, rờ bụ mạ”. Nhớ không? Quên thì thôi! 
Nhưng phải nhớ là dân nhà vườn và dân bợt đò có vài người kho 
cá với bụ thơm! Dân nhà vườn ở Kim Long hay Nguyệt Biều thì 
cứ cho như là có sẵn bụ thơm để ăn. Còn dân kẻ chài mà có bụ 
thơm để ăn thì hơi lạ. Chuyện đại khái như ri: Chồng xuống sông 
bắt được mớ cá, mớ tôm. Bỏ vô thúng cạn trát nhựa chai giữ nước 
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cho tôm cá sống tươi, đậy thêm cái rổ sảo để tôm cá khỏi nhảy ra 
ngoài, và khi bán thì có cái mà bày mà xếp. Mọi thứ xong xuôi để 
cho “con liền bà” nách đi bán. Theo lời dặn, mụ kẻ chài đem cá 
tôm vô “trình bà” tận cửa. Bà ngồi bên trong, biểu con ở ra mua. 
Tôm phải còn búng lách tách. Cá phải còn lội thẳng lưng! Bốc lên 
thả xuống, thêm bớt nọ kia, kỳ kèo lui tới. Giá cả xong xuôi, ừ è 
thỏa thuận, có khi bà lại biểu lấy mớ bụ thơm gọt sẵn đưa cho mụ 
bán cá: “Nì, bỏ thêm vô đây vài con cá rồi lấy mớ bụ thơm về mà 
ăn! Có ưng thì ta đổi lấy vài con để kho riêng cho mấy đứa làm 
vườn, chứ ta đây ai mà thèm ăn mấy cái thứ cá tôm đổi bằng ba 
cái bụ thơm bụ thiếc!”.  Bà cố thiệt cao sang, nói những lời quan 
cách. Nếu không chịu đổi, thì biểu lần sau đừng mang cá tới uổng 
công! Bà cố đã có lòng! “Còn lưa”, đố mà tìm để mua cho ra bụ 
thơm ngoài chợ! “Ai có có bụ thơm mô mà bán? Vì không có bán 
nên dù có muốn mua cũng nỏ có để mua! Nghe rõ chưa? Ta đây có 
của, nhưng không có giá có cả, thành ra ta mới không thèm bán. 
Đã không thèm bán, lại cũng chẳng thèm cho. Có của mô là thứ 
của cho không? Như rứa cho nên muốn ăn bụ thơm thì phải đổi! 
Thôi liệu mà nghe đi cho rồi! Nếu như chịu “đổi chác” thì lo mà 
làm cho mau mau để còn đi bán chỗ khác, chứ cứ ngồi đó mà “cà 
rịch cà rờ” khiến cá ươn tôm thúi, bán chẳng ai mua!” Mụ bán cá 
nổi tiếng hàm hồ nhưng nghẹn họng không nói được một lời. Phần 
vì sợ, phần vì không đủ lời đối đáp cho dù lâu nay mụ vẫn nổi 
tiếng hàm hồ hàm chứa, miệng nói có ngoai, thêm biệt tài chưởi 
tục trơn lu. Bà cố nói nghe rất dịu dàng, nhưng miệng nhà quan có 
gang có thép! 
 
Cầu nổi chợ Thông: 
 

  
    Cầu nổi chợ Thông (Photo Trần Hữu Sơn Tùng)        Cầu nổi chợ Thông (Photo Võ Sĩ Quý) 
 
Con đò chợ Thông đưa qua Thiên Mụ, nối liền hai xóm Hàm Hy 
và Nam Bình. Gò Hà Khê ngày cũ vẫn êm đềm. Chuông Thiên Mụ 
sáng chiều siêu thoát. Chuyện kể rằng ngày xưa thời con đò chợ 
Thông vẫn còn đưa, ở xóm Đức Lân sau chợ Thông, có một ông 
tên Mạnh, họ Nguyễn Thắng, dân làng vẫn gọi là Ông Viên Mạnh. 
Ông sống vào thời Pháp thuộc và mất cách đây chừng 80 năm. 
Ông có nhiều người con, trong đó có 1 người con thường gọi là 
ông Kiểm Luyện. Ông Viên Mạnh người cao lớn, giỏi võ và rất 
mạnh. Người ta vẫn kể rằng, hàng năm theo lệ dân làng phải đi làm 
“việc quan” 12 ngày như sửa đường, đắp bến nước, sửa sang điếm 
canh, chăm sóc đền miếu, công quán, v.v. ông Viên Mạnh nhận 
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công việc chặt tre. Tre đốn xong, ông cầm lấy ngọn tre lôi ngược 
ra khỏi bụi, thế là bao nhiêu cành nè gai góc đều tróc sạch, khỏi 
cần tốn công “trảy cành”. Một hôm, trời mưa lụt, có năm người đi 
ăn kỵ về, đò chèo không được, cứ bị nước cặp vào bờ. Bất ngờ có 
Ông Viên Mạnh đi ngang qua, mấy người trên đò nhờ ông đẩy hộ 
cho một tay. Ông Viên Mạnh đẩy một cái, chiếc đò qua tuốt bên 
kia bờ, còn sức chui tọt vào bụi tre la ngà. Năm người trên đò, vốn 
để tóc dài búi tó, tóc sổ tung ra vướng vào gai nè, loay hoay gằng 
gở, bất đồ đò chìm, khi được dân làng vớt lên bờ thì không còn ai 
sống sót! Sau vụ này, làng cho bắt cầu tre. Khoảng năm 1960-1961, 
cùng trong thời gian xây cầu “Võ Hải” ở bến đò làng Hạ, cầu tre 
chợ Thông cũng được phá đi để xây một cây cầu bằng xi măng cốt 
sắt. Người trúng thầu xây cầu là ông Trần Hến, ngụ ở An Ninh Hạ. 
Vì ngân quỷ eo hẹp, cầu xây không đúng tiêu chuẩn, nên chưa tới 
10 năm, cầu bị nước lụt cuốn trôi. Dân làng bèn cho cất lại cầu tre, 
sau đó dùng một số thùng “phuy” (tức là thùng “tô nô” bằng sắt 
vốn dùng chứa dầu hắc tức nhựa đường), đóng kín nắp, hàn thêm 
lổ móc xỏ căng dây cáp thả qua sông, trên xếp ván làm cây cầu nổi, 
không có thành cầu. Cầu chỉ dùng cho khách bộ hành, xe đạp và xe 
gắn máy; xe hơi không qua được. Khi qua cầu, tuy có phập phềnh 
nhún nhẩy, nhưng đi hoài đi hủy rồi cũng quen chân! 
 
Viếng lăng Cụ Tả:  
 

 
Lăng cụ Tả Võ Văn Bân (Photo Võ Sĩ Quý) 

 

   
Hình cụ Tả (Photo Võ Sĩ Quý)            Bia cụ Tả (Photo Võ Sĩ Quý) 
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Từ chợ Thông, qua cây cầu nổi mấp mé trong đám lục bình để qua 
bên tê chùa Thiên Mụ. 
Trường thi võ mất tên, mất dấu. Chỉ còn lăng cụ Tả được xếp vào 
hàng di tích lịch sử cần phải bảo tồn. Theo gia phả họ Võ, chi thứ 
tư, nhánh nhì, viết bởi người con trai thứ là ông Võ Văn Triêm, thì 
Cụ Tả họ Võ, húy là Bân, sinh năm Canh Thân (1860). Năm 19 
tuổi bị bắt làm lính. Sau thi đậu cử nhân võ, sung vào vệ Hổ Uy 
đóng trong cửa Tây Nam tục danh cửa Hữu của Đề đốc Trần Xuân 
Soạn. Kinh thành thất thủ. Cụ bị Pháp bắt khi cánh quân của cụ 
đưa bà Hoàng Thái Hậu trở lại kinh thành. Cụ bị chuyển qua làm 
lính cho nhà nước Bảo Hộ. Công danh thăng tiến. Từ cấp bậc trung 
sĩ, thăng lên địa vị thứ ba trong quân đội với chức Tả Quân Đô 
Thống Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự kiêm Đề Đốc Hộ Thành. 
Sau 45 năm phục vụ trong quân ngũ, ra trận trước sau cả thảy ba 
lần, Cụ về hưu năm 1923, danh xưng cụ Tả. Năm 1926, đám tang 
vua Khải Định, cụ được cử làm Tổng Hộ sứ tức là vị “Chấp lệnh” 
coi việc hôm đưa đám rất là vinh hiển. Cụ mất năm 1937, được 
truy tặng Trung Quân Đô Thống Chưởng Phủ Sự, chánh nhất phẩm, 
chức vụ cao nhất trong quân đội lúc Bảo Đại còn làm vua. Lăng 
Cụ xây trên ba sào đất trước cổng trường thi võ ngày xưa. Ba sào 
đất nầy, do dân làng trích ra từ 20 mẫu đất trường thi võ của làng 
An Ninh để nhớ ơn công đức của cụ đối với dân làng. Công đức 
đáng kể nhất, là nhân việc dân làng Xuân Hòa kế cận, ỷ thế lính 
Tây theo lời xúi bậy của ông chủ nhà máy vôi Long Thọ tức là ông 
Bồ Ghè. Nguyên phần đông dân làng Xuân Hòa dưới triều Bảo Đại 
đều làm nhân công cho lò vôi Long Thọ. Người dân Xuân Hòa 
muốn chiếm ngọn đồi sau chùa Thiên Mụ làm nghĩa địa cho làng. 
Chủ nhà máy vôi chìu lòng nhân viên, mượn lính Khố Xanh lên 
giúp phần chiếm đất. Cụ Tả liền đi gặp tất cả những kẻ có thẩm 
quyền để khiếu nại. Dân Xuân Hòa thua kiện. Ông chủ nhà máy 
vôi Long Thọ và viên chỉ huy đồn lính Khố Xanh bị khiển trách. 
Dân An Ninh đền ơn, xin “kỉnh” ba sào đất làng để cụ làm sanh 
phần xây lăng đắp mộ.  
“Có đức mặc sức mà hưởng”. Con, cháu và chắt của Cụ Tả đều 
công danh thành đạt hơn người! 
 
Qua xứ Đại Thành: 
Từ lăng cụ Tả, dọc theo con đường giữa cánh đồng xanh tươi dưới 
chân gò Hà Khê, tuy nhỏ nhưng rất bình an. Đi bên hông chùa 
Thiên Mụ, ra tới sông Hương, quẹo phải phía trước cổng chùa, 
tưởng tượng hình ảnh của “Điếu đài” ghi dấu hàng chữ “Bát thế 
hoàn Trung đô” của dị nhân dùng sào viết trên mặt nước dưới thời 
chúa Nguyễn Phúc Chu, xong vòng qua khuôn viên trường Quốc 
Tử Giám của một thời. Chợ Đồn. Đền Văn Thánh. Cầu sắt Long 
Hồ. Vùng núi Xước Dũ. Sông Long Hồ tức là sông làng Hồ, bắt 
đầu từ chân cầu sắt Long Hồ dọc bờ Hương Giang chảy vào Lưu 
Bảo, Trúc Lâm, sau mang tên là sông Bạch Yến. Trên sông Bạch 
Yến có xây cầu xi măng bê tông cốt sắt gọi là cầu Bạch Yến nối 
liền hai làng: Một bên là làng Nham Biều (Eo Bầu) một bên là làng 
Long Hồ Hạ. 
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  Cầu Bạch Yến (Photo Trần Hữu Sơn Tùng)            Cầu Bạch Yến (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 
Tại ngả ba Eo Bầu và Lựu Bảo này, nếu đi thẳng sẽ lên chùa 
Huyền Không danh tiếng, còn quẹo trái là dòng sông Bạch Yến 
chảy qua hai làng Thượng Hạ An Ninh.  
Năm 1991, một tổ chức phi chánh phủ tại nước Đức (NGO) giúp 
xây cho một cây cầu xi măng cốt sắt có mấy trụ ống làm thành gọi 
là Cầu Tu Ca, nối con đường Lý Nam Đế, dẫn qua chùa Huyền 
Không. Tấm bảng đề tên cầu chữ trắng nền xanh gắn trên hai trụ 
tròn sơn phân đều khúc trắng khúc đỏ, đề rõ ràng: “CẦU TU CA” 
còn ghi thêm lý trình, chiều dài và chiều rộng của cầu. Chưa tìm ra 
nguồn gốc của hai tiếng Tu Ca. Tu Ca không phải là tiếng Việt hay 
tiếng Tàu. Vì cây cầu này do người nước Đức xây, nên có thể cho 
“Tu Ca” là âm tiếng Đức. Tra cứu, thấy rằng trong tiếng Đức, 
không có âm tiếng “Tu Ca”. Có thể Tu Ca là âm tiếng Chàm theo 
như lời giải thích của bác sĩ Nguyễn Hy Vọng M.D. là người đang 
viết cuốn tự điển Nguồn Gốc Tiếng Việt. 
 

 
Cầu Tu Ca (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 

    
Cầu Tu Ca (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) Khúc sông Tu Ca (Photo Trần Sơn Tùng) 
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Phía dưới ngả ba Lưu Bảo (tiếng địa phương là Lựu Bảo, Lũ Bảo), 
ngày xưa có cây cầu gỗ cũng gọi là Cầu Bạch Yến thông qua vùng 
Rú Vi sau lưng Văn Thánh bị mưa lụt trôi mất nhiều lần, xây đi cất 
lại tốn công tốn của. Bên tê Rú Vi của xứ Đại Thành lăng mộ từng 
hàng. Nghĩa địa của An Ninh Thượng nằm trong phần đồi phía sau 
đền Văn Thánh, trường Quốc Tử Giám và chùa Thiên Mụ. Mấy cái 
mã Hời kiểu cọ huyền bí, phải tránh thiệt xa. Vài ngôi mộ Tàu vô 
chủ lẻ loi không ai dám phạm. Lăng Vĩnh Hưng táng Hiếu Triết 
Hoàng Hậu Chu Thị vợ của Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần. Ngôi 
mộ tổ của họ Võ ở An Ninh Hạ an táng tại đây. 
 
Thăm lăng Cụ Hữu: 
Cũng trong xứ Đại Thành của núi Thiên Mụ, có lăng của quan Hữu 
họ Hồ. Theo lời người cháu năm đời của quan Hữu là ông Hồ Văn 
Hoang (hay Hoan?), năm nay 72 tuổi, thì “Quan Hữu tên họ là Hồ 
Văn Hiển con của Hồ Văn Trị, người xóm Trường An, xã An Ninh 
sau này là làng An Ninh Thượng. Cụ Hồ Văn Hiển thuộc đời thứ 
17, sinh ngày 25 tháng 3 năm Ất Dậu tức là năm Minh Mạng thứ 6 
(1825), mất ngày 28 tháng 7 năm Ất Dậu tức là năm Hàm Nghi 
nguyên niên (1885) trên đường phò vua ra Tân Sở”.  
 

  
Cổng nhà thờ quan Hữu Hồ Văn Hiển 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 

 
Nhà thờ quan Hữu Hồ Văn Hiển 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
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Lăng quan Hữu Hồ Văn Hiển                       Bia quan Hữu Hồ Văn Hiển 
(Photo Trần Hữu Sơn Tùng)                        (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 

“Quan Hữu có hai vợ và 12 người con. Vợ cả là bà Nguyễn Thị 
Sau, con gái của Nguyễn Đức Văn, người cùng làng. Bảy người 
con trai là Đạt, Đạm, Hòa, Khương, Trạm, Đích và Nọi. Năm 
người con gái là Bẹn, Lê, Sất, Lựu và Thiệp”.  
Ông Hồ Văn Hoang kể rằng “Trước khi khởi nghĩa, vua Hàm Nghi 
phong cụ (Hồ Văn Hiển) chức Hữu Tướng Tiền Quân Đô Thống 
Bình Tây Mang Cá (chỉ huy đánh đồn Mang Cá). (Ghi chú: Chép 
lại với sự e dè về danh hiệu ngôn từ - Cần kiểm soát lại vì “Mang 
Cá” là tiếng An Nam, tục danh của Trấn Bình Đài, không phải 
chính văn dùng trong văn thư. Lại nữa, vua Hàm Nghi không hề 
hay biết việc đánh Tây do Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường 
chủ trương đêm 22 tháng 5 cho đến khi Nguyễn Văn Tường vào 
Điện Càn Thành tâu xin “xuất bôn” vào lúc trời vừa sáng). Việc 
không thành xa giá của vua ra khỏi thành nội, qua đò Kẻ Vạn, và 
trạm nghỉ chân đầu tiên của Vua là tại nhà thờ Vạn Xuân (Ghi chú: 
gần hay bên ngoài nhà thờ?) thuộc Tiền Thôn (Phần trước của Kim 
Long) (Ghi chú: hay Hậu Thôn?) để kiểm quân, hoàng tộc và tùy 
tùng. Tại đây cụ Hồ Văn Hiển được vua chính thức giao trọng 
trách: “Phò vua và kháng chiến”. 
Bài Vè Thất Thủ Kinh Đô từ câu 873 đến câu 896 nói về vua Hàm 
Nghi, quan Hữu Hồ Văn Hiển và quan Quận Nguyễn Văn Tường 
sau khi qua sông Kẻ Vạn: 
 

 Băng chừng vừa đến nhà chung,  
Mới hay ông Quận có lòng tà Tây:  
 “Xin mời Thánh thượng vô đây, 
Đặng ta đình trú qua ngày giao chinh!” 
 Quan Hữu nghe nói tri tình, 
Kiếm vàng liền tuốt chỉ danh gian tà. 
 Tay tuốt kiếm miệng lại truyền ra: 
“Cẩm Y bây cứ băng miền mà phò đi. 
 Đã tránh thân ra khỏi thành trì, 
Vô nhà chung giáo như đi nạp mình!” 
 Quan Quận nghe nói thất kinh, 
Vô nhà chung giáo tránh mình an thân. 
 Quan Hậu quan Hữu phân vân, 
Bách quan văn võ gia thần không ai. 
 Kéo lên Thiên Mụ bằng mai, 
Ngó về cung điện lâu đài suy vi. 

 31



 Mình mà mắc phải gian nguy, 
Sự tình nông nỗi cũng vì giặc Tây. 
 Thánh Hoàng mới phán bằng nay: 
“Làm cho hết sức phen này mới yên!” 
 Quan Hữu quỳ trước ngự tiền: 
“Tâu qua thánh đế nước yên nhưng là. 
 Bây giờ làn súng đã xa, 
Tìm nơi trú ngụ đặng mà liệu toan!” 

 
Bài vè có nhắc tới quan Hậu là người trước kia tuân lệnh Tôn Thất 
Thuyết và Nguyễn Văn Tường nửa đêm dẫn lính của trại Tuyển 
Phong vào tư dinh của quan Phụ Chánh Trần Tiễn Thành ở vùng 
Chợ Dinh, và chém chết quan Phụ Chánh tại cầu thang (câu 281-
288). Trong lúc hỗn loạn, một số người nhà của quan Phụ Chánh 
Trần Tiễn Thành cũng bị giết oan, trong đó có người vợ hầu của 
quan Phụ Chánh nhưng bài vè không kể tới. Nay quan Hậu theo 
phò vua Hàm Nghi, ba ngày sau lại theo lệnh vua phò Tam Cung là 
Bà Từ Dũ Thái Hoàng Thái Hậu là mẹ của vua Tự Đức, bà Hoàng 
Thái Hậu là vợ cả vua Tự Đức (mẹ nuôi vua Dục Đức) và bà 
Hoàng Thái Phi là vợ thứ của vua Tự Đức (mẹ nuôi vua Kiến 
Phước) trở về Khiêm Cung tức Khiêm Lăng tức là lăng vua Tự 
Đức. Chưa rõ tên tuổi của quan Hậu. (Theo như tờ Dân Chúa phát 
hành khoảng 1947 của linh mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích thì 
quan Hậu là Hầu Chuyên tức Hồng Chuyên thuộc phòng Trấn 
Định. Tra cứu từ Trấn Định Phòng, thì Hồng Chuyên và em là 
Hồng Thành bị Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường sai đem 
quân đi giết một xóm đạo ở huyện Hương Thủy 香 水 gần Phù Bài 

扶 牌 , sau vì uy lực của Pháp, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn 
Tường lại vin vào đó xử án trảm Hồng Chuyên và Hồng Thành 
trước ngày thất thủ kinh đô. Lại nghe rằng quan Hậu là Trương 
Quang Để, em của Trương Quang Đản, con của quan đại thần 
Trương Đăng Quế. Không biết thực hư ra sao, tiện thể ghi ra để 
mong các bậc thức giả chỉ giáo).  
Theo Gia Phả họ Hồ: “Quan Hữu Hồ Văn Hiển chỉ huy lính Cẩm 
Y phò vua lên ngã Thiên Mụ. Khi qua xã An Ninh, quan Hữu xin 
vua Hàm Nghi cho ghé về thăm nhà, vua phán “Trẫm cho khanh 
ghé thăm vợ con, nhưng nhà thì không được ghé”, xong vua ban 
cho quan Hữu Hồ Văn Hiển một cái trắp. Xa giá nhà vua đi trong 
chiến tranh nhưng cũng có nhiều người ra nhìn, cụ Hồ Văn Hiển 
“đôi” (quăng) cho người con gái út cái trắp và nói: “Đem về cho 
mẹ mày” và cụ phò vua đi luôn (không ghé nhà). Cụ phò vua Hàm 
Nghi ra Tân Sở, hơn 2 tháng sau thì bị bệnh và mất, hưởng thọ 61 
tuổi. Mộ cụ Hồ Văn Hiển táng tại vùng Sơn Phòng, tỉnh Quảng Trị 
gần biên giới Việt Lào. Đến đời vua Thành Thái, mộ cụ Hồ Văn 
Hiển được dời về táng tại: Xứ Đại Thành, núi Linh Mụ, thôn An 
Ninh Thuợng Hạ (đất chung hai làng), xã Hương Long, thành phố 
Huế. Lăng của cụ Hồ Văn Hiển xây từ thời vua Thành Thái. Nhà 
thờ cụ Hồ Văn Hiển ở xóm Trường An thôn An Ninh Thượng. Bộ 
giàn trò của nhà thờ này; nền nhà thờ và vườn vẫn còn y nguyên tại 
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chỗ như hồi cụ Hồ Văn Hiển còn tại chức. Nhà thờ đã trùng tu lại. 
Hiện nay anh Hồ Văn Đức 46 tuổi, là cháu 5 đời của cụ đang lo 
thờ phụng tại nhà thờ”. 
Vè Thất Thủ Kinh Đô từ câu 1,211 đến câu 1,254 ghi chuyện quan 
Hữu Hồ Văn Hiển và quan Tướng Tôn Thất Thuyết: 
 

 Trung thần hết sức phò vương, 
Quan Hữu lâm bệnh giữa đường khôn toan. 
 Đêm ngày thuốc thuốc thang thang, 
Quan hình sát sắc khốn toan khó lòng. 
 “Bộ ngài e ngó không xong, 
Ngài qua không khỏi phiền lòng bách quan!” 
 Chiêm bao giấc điệp mơ màng, 
Vong hồn quan Hữu thở than mấy lời. 
 Kêu rằng: “Quan Tướng ngài ơi, 
Xin ngài gắng sức phò thời đế vương. 
 Lâm câu bán lộ giữa đường, 
Rất trung thiên tử đế vương phen nầy. 
 Phò vua từ thủa đến nay, 
Lầm tay phiên tặc khổ thay nhưng là. 
 Quản bao con, vợ, cửa nhà, 
Lòng trung phò chúa cho qua trận nầy. 
 Tôi nói quan lớn đặng hay, 
Lâm câu số hệ gửi thay phận già!” 
 Trong mình nước giải tuông ra, 
Chân tay chánh mạch thôi đà lạnh tanh. 
 Vong hồn quan Hữu hiện đêm thanh, 
Đương khi bán lộ sao đành lúc nguy. 
 “Lúc nguy ngài bỏ đành đi, 
Ai phò ấu chúa cùng thì với tôi. 
 Ngài đã yên phận đi rồi, 
Truyền quân an táng vậy thời cho yên. 
 Bề nào hồn cũng thăng thiên, 
Trung thần trọn đạo vẹn nguyền vua tôi. 
 Bây giờ mai táng đã rồi, 
Gởi cho các Mán vậy thời ở đây. 
 Dặn cho các Mán bây hay, 
Thường năm nhớ một ngày rày khói hương. 
 Trung thần trọn đạo phò vương, 
Nay chừ phận bạc giữa đường không ai. 
 Ngày sau con cháu chi ngài, 
Băng miền đáo xứ bây khai tỏ tường. 
 Thiệt người thân thích bổn hương, 
Thì cho khai khán sửa đương cốt hài”. 
 Dạ dạ các Mán đều cất vào tai, 
Y như các tiết không sai thẻ đề. 
 Hai hàng nước mắt dầm dề, 
Đi ra chưa biết đi về khi mô. 
 Thảm thương quan lớn Hữu Hồ, 
Đời nào cho thấy Kinh đô nước làng! 
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Cho đến nay, vẫn chưa tìm ra sự liên hệ giữa quan Chưởng Vệ Hồ 
Oai và quan Hữu Hồ Văn Hiển. Trong cuốn Kinh Sư của bộ Đại 
Nam Nhất Thống Chí ghi Hồ Oai người huyện Quảng Điền. 
 
Vài người nổi tiếng: 
Theo Võ Văn Long: Chùa khuôn hội An Ninh Hạ do ông Võ Văn 
Dung thành lập khoảng năm 1952. Công đức cúng dường thăng 
tiến. Nay là ngôi chùa Kim An có thầy Thích Thông Đạt trụ trì. 
Nổi tiếng vì tượng đài Quan Thế Âm năm nay (2006), ba lần tỏa 
hào quang, ai đi ngoài Kim Long đều trông thấy! Theo Võ Văn 
Tùng, cũng trong khoảng những năm của thập niên 1950, ông Võ 
Văn Dung là một trong những người hướng dẫn và giúp đỡ một số 
dân làng An Ninh Hạ, đa số là người họ Võ, lên Đà Lạt, định cư 
quanh khu vực đường Phan Đình Phùng, sống bằng nghề buôn bán 
trong chợ Đà Lạt. 
 

 
 

Chùa Kim An (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 

   
Phật Đài Quan Âm                Bia ký hào quang 

(Photo Trần Hữu Sơn Tùng)           (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 
 
Võ Văn Triêm là con trai thứ của cụ Tả quân Võ Văn Bân. Tính 
tình vui vẻ, tốt với bà con, bạn bè. Trực tính, không sợ quyền thế 
nên đã từng bị Việt Minh kềm chế và cố vấn Ngô Đình Cẩn bỏ tù. 
Cụ Triêm sinh ngày 26 tháng 10 năm Mậu Thân tức là ngày 19 
tháng 11 năm 1908. Tên tục là Đùm vì “đẻ bọc điều”. Khai trụt 2 
tuổi để theo học lớp 5 chương trình Pháp. Năm 1919 học nội trú 
trường Quốc Học. Năm 1926 cùng với một số bạn học bị đuổi vì 
có tinh thần chống Pháp.  Ra học trường Vinh. Năm 1930, thi đậu 
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bằng Thành Chung (Diplôme), làm Phán sự tòa Khâm Sứ. Năm 
1932 đổi sang làm Sở Tài Chánh. Năm 1947 viết cuốn sách về 
“Thể thức đấu thầu và giao ước” bằng tiếng Việt dùng cho công 
chức các tỉnh. Năm 1955 giữ chức Trưởng ty Hành Chánh thị xã 
Đà Nẵng, sau cùng giữ chức Phó Thị Trưởng Đà Nẵng. Năm 1965 
nghỉ hưu. Được bầu làm nghị viên thành phố Đà Nẵng. Vợ là bà 
Tôn Nữ Cẩm Thảo, sinh cho cụ 14 người con gồm 5 trai 9 gái. Con 
trai là Tùng, Đàn, Hoàng, Phác và Đạt. Con gái là Hồng-Trang, 
Hồng-Hoa, Hồng-Nhụy, Hồng-Diệp, Hồng-Đóa, Hồng-Diệm, 
Hồng-Điểm, Hồng-Điệp và Hồng-Sa. Năm 1984 hai cụ xuất cảnh 
sang Canada theo diện đoàn tụ với người con trai út, sau đó xin 
định cư tại Mỹ. Năm 1987, Cụ lại sao lục được bài vè Thất Thủ 
Kinh Đô gồm 1,536 câu. Cụ mất ngày 25 tháng 11 năm Tân Mùi 
tức là ngày 30 tháng 12 năm 1991. An táng tại Rose Hill, 
California. Có lập bia ở quê nhà. 
 

   
Cụ  Võ Văn Triêm                     Bia cụ Võ Văn Triêm ở Huế 

(Photo Võ Văn Tùng)            (Photo Võ Sĩ Quý) 
 
Võ Văn Hải sinh ngày 23 tháng 6 năm 1919 tại huyện Hải Lăng 
tỉnh Quảng Trị. Cha là cụ Võ Văn Vọng đang giữ chức tri huyện 
Hải Lăng thì có con trai đầu, bèn đặt tên là Hải. 
Võ Văn Hải lúc nhỏ theo học các trường nơi cha làm quan. Trung 
học thì về Huế học trường Thiên Hữu. Thi đậu Tú Tài, làm việc 
cho sở Hỏa xa Trung Việt với chức Tham sứ. Không được bao lâu, 
vì có chuyện bất bình với viên chức người Pháp, xin nghỉ việc. Lại 
có khuynh hướng chính trị như những thanh niên đương thời. Năm 
1945, bị Việt Minh bắt giam, may nhờ có em trai là Võ Văn Lăng 
cũng bị bắt giam, dùng tài họa sĩ vẽ bức họa thật lớn trưng bày 
trước ga hỏa xa Huế, làm ông giám đốc Công An của Việt Minh 
rất thích nên hai anh em được tha. Hai người trốn ra Bắc, sang 
Hương Cảng rồi trốn sang Pháp, học đậu cử nhân Chánh trị 
(Science Politiqué). Năm 1954 theo cụ Ngô-Đình Diệm về nước, 
Võ Văn Hải giữ chức Chánh Văn Phòng Đặc Biệt của Phủ Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm. 
Võ Văn Hải là người thanh liêm, không thiên vị. Khoảng năm 
1960, xin với chính quyền địa phương cho xây trường tiểu học An 
Ninh trên vạt ruộng làng, đối diện với văn phòng ủy Ban Xã 
Hương Long, gần chùa Kim An, để con em trong làng khỏi đi học 
xa, và xin xây cây cầu xi măng cốt sắt thay con đò làng Hạ. Dân 
làng gọi là cầu Võ Hải. Bây giờ, sau nhiều lần “phục chế”, có tấm 
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biển ghi là Cầu An Ninh Hạ chữ trắng nền xanh. Còn trường tiểu 
học phát triển thành trường trung học. Sau năm 1975, trường 
xuống cấp. 
Võ Văn Hải mất ngày 21 tháng 11 năm 1983 tại trại cải tạo Phú 
Yên. Vợ là bà Nguyễn Khoa Diệu Mai. Hai người chỉ có một 
người con gái nuôi  đặt tên là Võ thị Mai Anh. Mai Anh cũng đã 
lập gia đình và có con. (Theo Gia Phả Võ Văn) 
 
Họa sĩ Võ Văn Lăng, người họa sĩ lừng danh, nhờ tài họa mà thoát 
khỏi tay Việt Minh. Sinh năm 1920 tại huyện Hải Lăng khi cha là 
cụ Võ Văn Vọng đang giữ chức tri huyện Hải Lăng, vì đã dùng tên 
Hải đặt cho người anh, nên bây giờ đặt tên Lăng cho người em. 
Sau khi học xong trung học ở trường Thiên Hữu, Võ Văn Lăng ra 
Hà Nội học trường Mỹ Thuật. Năm 1945, Lăng bị Việt Minh bắt 
một lần với anh là Võ Văn Hải. Giám Đốc Công An là Giàu, muốn 
vẽ một bức tranh thật lớn chưng trước khách sạn gần nhà ga Huế. 
Võ Văn Lăng đã vẽ một bức thật đẹp, ông Giám Đốc vừa lòng, bèn 
cho lệnh tha cả hai anh em, lại còn cấp một giấy phép đặc biệt cho 
Võ Văn Lăng được tự do đi khắp nơi để vẽ. Nhờ vậy, hai anh em 
mới thoát ra Bắc, trốn sang Hồng Kông . Tại Hồng Kông, họa sĩ 
Võ Lăng sống rất sung túc nhờ tài vẽ chân dung cho các thủy thủ 
người Anh. Sau bỏ sang Pháp, khách hàng rất đông phải làm  hẹn 
qua người đại diện. Họa sĩ Võ Lăng chu du khắp thế giới, có thân 
chủ khắp nơi,nhiều nhất là ở Mỹ, tiểu bang Florida.. Công vẽ một 
bức chân dung có khi lên đến cả  ngàn mỹ kim!  
Họa Sĩ Võ Lăng đã qua đời, để lại vô số tác phẩm khắp năm châu. 
(Theo Gia Phả Võ Văn) 
 
 

   
Võ Văn Hải                                 Võ Văn Lăng 

(Ảnh: Gia Phả Võ Văn)                      (Ảnh: Gia Phả Võ Văn) 

 
Võ Thị Thể 
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(Ảnh: Hồi Ký Gia Tộc) 
 
Võ Thị Thể là con gái của Cụ Hường Võ Văn Hàm. Bà Võ Thị 

Thể là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ hiệu trưởng trường 
Đồng Khánh. Em trai bà là cụ Võ Hanh Thái, ghi phần tiểu sử của 
bà như sau: 
 

VÀI  NÉT  VỀ   TIỂU  SỬ  CHỊ  VÕ  THỊ  THỂ 
                                                              (1918 – 1988) 
 
      Học Cycle Primaire và hai năm đầu Cycle Primaire Supérieur 
tại thành phố Vientiane (Lào), là nơi sinh trưởng của chị lúc Thân 
Phụ còn làm việc tại Toà Khâm Sứ Ai Lao. 
      Giữa năm học 1933-1934 chuyển về học tại Collège Ðồng 
Khánh Huế . 
      Tiếp tục học hết Cycle Primaire Supérieur và Cycle Secondaire 
tại Collège Ðồng Khánh và Collège Khải Ðịnh (hậu thân của 
Collège Quốc Học Huế). 
       Sau khi đỗ Baccalauréat 2ème partie (tú tài toàn phần) tại Huế, 
tiếp tục ra học 2 năm Pédagogie (Sư phạm) tại Hà Nội.. Trở về làm 
nghề Giáo Sư dạy học tại Trường Ðồng Khánh Huế. 
       Về sau Chị Thể trở thành Hiệu Trưởng của Trường này thay 
thế Bà Harter người Pháp (khoảng năm 1945). Từ đó chức vụ Hiệu 
Trưởng được người Việt Nam thay phiên đảm nhiệm cho đến sau 
này. 
                                                                         
                 Ðời nữ sinh của Chị cũng có một kỷ niệm đáng hảnh 
diện là đoạt giải thưởng Cuộc Thi Hùng Biện trong nam nữ học 
sinh tại Huế (concours d’éloquence). Bên nữ thì có chị Võ thị Thể 
được tuyển chọn, bên nam thì có anh Trương đình Dzu (sau này 
làm nghề Trạng Sư). Còn nhớ phần thưởng của Chị gồm có một 
cuốn Dictionnaire Ménager và một đồng hồ đeo tay mạ vàng, lúc 
đó rất quý. 
        (Bản thân tôi là em của Chị, tốt nghiệp Trường đào tạo Cán 
Sự Canh Nông và được bổ nhiệm đi làm tại Phanthiết từ năm 1942, 
tôi mắc kẹt lại vùng đất này cho đến năm 1949 mới trở về Huế 
được, cho nên những thăng trầm xảy đến cho gia đình trong thời 
gian ấy tôi không trực tiếp chứng kiến). 
        Khi trở về Huế năm 1949 tôi biết Chị Thể đang tham gia một 
Tổ Chức Yêu Nước nào đó. Chị hay vắng nhà và thường có liên hệ 
với Nhóm BS. Lê Khắc Quyến và BS. Thân Trọng Phước. Một 
hôm có bọn mật thám đến khám xét nhà trong Thành Nội, chúng  
lục lọi từ trên trần xuống tới dưới bếp, dở đến từng trang sách để 
xem có giấu tài liệu gì không, đồng thời cũng có xét hỏi nhưng 
không bắt giam Chị Thể lúc đó. 
         Chỉ vài ngày sau chị thoát ly ra Việt Bắc.Trong thời gian 
sống ở Hà Nội chị hoạt động rất tích cực trong Hội Liên Hiệp Phụ 
Nữ Việt Nam, có lúc làm Ủy viên ban Chấp hành Trung ương.                                                                      
          Từ năm 1978 Chị rời Hà Nội về nghỉ hưu tại Đàlạt. 
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          Ngày 24/11/1988 Chị qua đời và an táng tại Ðàlạt, để lại 1 
con trai, 1 con gái, 2 cháu nội, 1 cháu ngoại. 
(Tài liệu của Võ Hanh Thái, con trai của Cụ Hường Võ Văn Hàm, 
An Ninh Thượng) 
 
Võ Văn Dật tức nhà văn Võ Hương An chuyên viết về Huế, tác 
giả 4 cuốn sách “Luân Hồi”, “Lịch sử Đà Nẵng”, “Huế của một 
thời” và “Vua Khải Định”. Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Huế. Dạy 
trường Hàm Nghi. Giám học. Quyền Hiệu trưởng. Sau cùng giữ 
chức Thanh Tra Giám Sát Viện. Thời cuộc xoay vần: Bảy năm học 
tập cải tạo. Sau khi ra khỏi trại học tập, làm đủ thứ ngành nghề lao 
động. Sang định cư tại Mỹ, thành phố San Jose, California. Về hưu. 
Viết sách.  
 
Võ Văn Tùng con trai trưởng của cụ Võ Văn Triêm. Sinh ngày 19 
tháng 8 năm 1934. Tốt nghiệp Y Khoa Bác sĩ. Trước kia hành nghề 
tại Đà Nẵng, Việt Nam, sau này tại Mỹ. Tác giả cuốn “Vòng Tay 
Định Mệnh”. 
Chuyện đáng ca ngợi là hơn hai mươi năm qua tại Mỹ, bác sĩ Võ 
Văn Tùng M.D, Chủ tịch Hội Thân Hữu Huế -Thừa Thiên, hầu 
như năm nào cũng tổ chức Ngày Nhớ Huế và cho in Tuyển Tập 
Nhớ Huế! Nhờ vậy mà một số dân Huế hàng năm có dịp hội ngộ 
tràn ngập hương xưa! Bác sĩ Võ Văn Tùng làm chuyện “Ăn cơm 
nhà vác ngà voi” không biết mệt! Gia đình hạnh phúc. Các con 
thành đạt hiển vinh! 
 

 
Võ Hương An (trái) và Võ Văn Tùng (phải) – Vòng Tay Định Mệnh 

(Photo Thân Trọng Tuấn) 
 
Lê Duy Đoàn sinh năm 1945, con của Lê Duy Dung (Cụ Dung vừa 
mới qua đời 2006). Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế. Có theo 
học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế. Sống đời nghệ sĩ từ năm 
1967. Sau 1975, bỏ hẳn nghề dạy học để vẽ tranh. Tuy không 
chuyên về chân dung, đi “cùng vành non nước” và “hái ra tiền” 
như họa sĩ đàn anh là Võ Văn Lăng, nhưng Lê Duy Đoàn vẫn được 
rất nhiều người biết đến. 
 

 38



             
Lê Duy Đoàn (Photo Art2all.net)              Chớm Đông – Tranh Lê Duy Đoàn 

 
Lại chuyện Rú Vi: 
Người An Ninh Hạ cũng có thể dùng Rú Vi để an táng thân nhân, 
mặc dù đã có nghĩa trang ở hai Cồn Chòi Nhỏ là Cồn Chòi Trên và 
Cồn Chòi Lớn là Cồn Chòi Dưới gần bến đò làng Hạ.  
 

  
Cồn Chòi Nhỏ (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) Cồn Chòi Lớn (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 
Có một điều rất ít người biết đến, có thể Rú Vi đã là nơi tạm an 
táng thi hào Nguyễn Du!  
Nguyễn Du (1765-1820): Minh Mạng nguyên niên (1820), đang 
giữ chức Cần Chánh điện học sĩ thăng Lễ bộ Hữu tham tri, vừa 
nhận được chỉ sai đi sứ Tàu lần nữa, nhưng chưa kịp đi thì phải 
bệnh mà mất.  
“Chính biên Liệt truyện chép rằng: Khi tiên sinh phải bệnh nặng, 
không chịu uống thuốc. Lúc gần mất sai người sờ tay chưn xem 
còn nóng hay lạnh. Người nhà nói đã lạnh cả rồi. Tiên sinh nói 
rằng: Được! Nói xong thì mất, không có một lời nào dặn dò đến 
việc sau. Tiên sinh mất vào ngày mồng 10 tháng 8 năm Canh Thìn 
là năm Minh Mệnh nguyên niên (1820), thọ được 56 tuổi.” 
(Truyện Thúy Kiều – Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo). 
Anh Lê Văn Lân M.D. nói là Nguyễn Du bị lây chứng bệnh dịch tả 
(Choléra) truyền sang từ Thái Lan bằng đường biển. Cụ qua đời 
sau vài ngày mắc bệnh, chôn tại An Ninh Thượng. Năm sau (1821), 
mới dời về quê là làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 
Chưa có thể truy biết đích xác là Nguyễn Du được tạm thời mai 
táng ở đâu, chỉ suy luận rằng, “kẻ trú” qua đời ở An Ninh Thượng 
thì phải tạm an táng ở An Ninh Thượng, tức là ở Rú Vi, chứ chắc 
gì được đưa qua chôn ở làng khác vì “phép vua thua lệ làng”, 
kiêng cử đủ điều cho dù Nguyễn Du đang giữ chức Lễ bộ Hữu 
Tham tri, nhất là trong khi nạn dịch tả hoành hành, người bị bệnh 
chết chôn không kịp! Sách Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu của 
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Cao Xuân Dục ghi: “Năm ấy bệnh dịch từ mùa Thu qua mùa Đông, 
khởi đầu từ Hà Tiên suốt đến Bắc thành, số dân chết đến 206,835 
người, đó là không kể trai, gái, già, trẻ ở ngoại tịch; trước sau 
những tiêu chẩn cấp tất cả là hơn 730,000 quan (đồn rằng bệnh 
dịch ấy bên Thái tây lây qua)” 
Đứng từ Rú Vi, nhìn qua xóm Bàu: Vườn ruộng xanh tươi. Giữa 
cánh đồng bát ngát có một cái hồ nhỏ không bao giờ cạn nước. 
Không hiểu vì sao mà dân làng lại gọi là “Lỗ Sứt” với những 
huyền thoại cõi âm. Kể rằng vào những ngày đầu đông tháng mười 
mưa lụt, gỗ trên rừng trôi về, tụ vào “Lỗ Sứt”, Diêm Vương sai 
đem xuống thủy cung. Những đêm trăng rằm, vài chiếc thuyền 
rồng dưới thủy cung lên dạo chơi “Lỗ Sứt” tấu nhạc vang lừng! 
Năm 1999, trận lụt lớn xoáy đất làm thêm một “Lỗ Sứt” thứ hai, 
nhỏ và cũng gần với “Lổ Sứt”.  
 

 
Lổ Sứt (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 
Với ánh mắt e dè và những lời nho nhỏ thầm thì về các chuyện bị 
“Vương”, bị “Tà”, bị “Nhập”, bị “Ma thu”, nghe nhiều khi “rợn 
ốt”! Mọi lần, vào những sáng mùa đông thật lạnh, chuông chùa 
Thiên Mụ vừa mới điểm vài tiếng đầu ngày, tức thì con “Ma Ơi!” 
đã trả lời “Ơi!” thật rõ! Cả và nhà vừa thức giấc, còn nằm trên 
giường, chứ không phải là đang mê ngủ, ai cũng nghe tiếng “Ơi!” 
thật rõ ràng. Tiếng “Ơi!” nghe từ tận trên Chầm, trên rú. Nghe như 
phát xuất ngay ở ngoài sân của các nhà trong các làng Lưu Bảo, 
Trúc Lâm, lan xuống cả làng xã An Ninh. Nhưng lạ chưa tề, sau 
khi vua Bảo Đại thoái vị năm 1945, con “Ma Ơi!” im tiếng không 
còn “Ơi” nữa! 
 
Điệu vè làng Thượng: 
Đất xã An Ninh phát cả văn lẫn võ. Dân An Ninh hiền lành, ít chơi 
cái trò đụng tí thì “xổ võ” cất nhắc tay chân; nhưng khi gặp 
chuyện thì hay ưa dùng theo lối “nói vè” này nọ. Chính bài Vè 
Thất Thủ Kinh Đô dùng trong bài này do chị Võ Thị Hồng-Hoa, 
cháu nội cụ Tả Võ Văn Bân sưu tầm gởi sang Hoa Kỳ cho cha là 
bác Võ Văn Triêm vào năm 1987. Xuất xứ bài vè chưa rõ.  
Theo Võ Văn Long thì dòng họ lớn nhất trong mười hai họ của An 
Ninh Thượng là họ Hồ. 
Có bốn câu vè về họ Hồ như sau: 
 
  Năm Khe nước chảy ồ ồ, 
 Năm Khe hết chảy, họ Hồ hết quan! 
  Bao giờ hết đá Giàng Giàng, 
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 Năm Khe hết chảy, hết quan họ Hồ! 
 
Năm Khe thuộc vùng Chầm, tục danh “Mê Địa”, khởi nguồn cho 
sông Tu Ca, chảy về Lựu Bảo và Long Hồ Hạ. Triều Gia Long đổi 
tên sông Tu Ca thành sông Bạch Yến. Ngày xưa, những ai đi 
ngang qua Chầm, nếu ngủ lại, sẽ bị chứng mê mệt không dậy nỗi, 
vì vậy mới có tên “Mê Địa”. Núi đá Giàng Giàng nằm về hướng 
tây của Chầm, thuộc dãy Trường Sơn. Mấy câu vè này theo lời Hồ 
Văn Hoang ám chỉ họ Hồ của quan Hữu Hồ Văn Hiển. 
Theo Phan Cương (người làng Trúc Lâm) thì lăng của Chưởng Vệ 
Hồ Oai tức Hồ Quảng Oai hiện giờ ở vùng Đồng Chầm gần Năm 
Khe và nhà thờ nhánh của Hồ Quảng Oai tại xã Hương Cần huyện 
Hương Trà. Nếu đúng như vậy, xét theo hoàn cảnh địa lý thì bốn 
vâu vè trên có vẻ hợp với quan Chưởng Vệ Hồ Oai hơn quan Hữu 
Hồ Văn Hiển. 
Nghe nói có lăng của tướng Hồ Oai, nhưng chưa có dịp chụp hình. 
Về vị tướng này, sử ghi rằng: Tháng 8 năm Bính Dần (1866) Tự 
Đức thứ 19, giặc Đoàn Trưng đem quân vào cửa Chánh Nam tức là 
cửa Nhà Đồ, kéo thẳng tới Ngọ Môn, tiến vào Cung Càn Thành để 
tìm giết vua Tự Đức. Nhưng khi vào đến Duyệt Thị Đường, Quyền 
Chưởng Long Võ dinh Hồ Oai chận lại, đánh nhau với Đoàn Tư 
Trực trong sân. Bất chợt, Hồ Oai thấy cửa Tả Sương của cung cấm 
đang bị xô cạy sắp sửa bị mở, do đó phân tâm chậm đường đao, 
liền bị Đoàn Tư Trực thừa cơ chém rụng tai bên phải. Hồ Oai bỏ 
chạy vào cửa Tả Sương, và can đảm, dùng thần lực đóng cửa Tả 
Sương, cứu vua Tự Đức thoát nạn giặc “Chày vôi”. Đoàn Trưng 
và em là Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tư Trực không vào được Điện 
Quang Minh phía sau Điện Càn Thành để giết vua Tự Đức, liền 
kéo nhau qua Điện Thái Hòa, một mặt tìm bắt Trung quân Đoàn 
Thọ, một mặt sai lấy kiệu rước Đinh Đạo là con của Hồng Bảo để 
đưa lên làm vua. Kiệu đi được mấy bước thì Hồ Oai dẫn lính Thị 
Vệ, lính đội Túc Trực và lính của đội quân Cẩn Tín chạy ra vừa 
đánh vừa nạt. Lính khiêng kiệu bỏ chạy. Hồ Oai lại đánh nhau với 
Đoàn Tư Trực. Máu từ vành tai bị chém rụng chảy ướt cả vai, Hồ 
Oai càng đánh dữ, đâm trúng Trực, Chánh Đội là Cáp Văn Sum 
đâm bồi theo, Trực ngã nhào, liền bị bắt. Đinh Đạo và Đoàn Trưng 
cũng bị lính Thị Vệ vây quanh bắt sống. Đoàn Hữu Ái chạy lạc 
vào nhà bếp sở Hộ Vệ, lính Thị Vệ rượt theo sát nút, cùng đường 
bèn đâm cổ tự sát. Việc nên công, Tướng quân Hồ Oai được Vua 
Tự Đức thăng chức Đô Thống, tấn phong tước Trung Dõng Tử, đổi 
qua Tiền Quân Đô Thống kiêm chưởng Tả Quân và thưởng trả 
vành lổ tai bằng vàng. Tuy không tham dự cuộc dẹp loạn, nhưng 
lính của dinh Long Võ về sau truyền rao rằng khi dùng hai tay 
đóng cửa Tả Sương, chủ tướng Hồ Oai đã bị Đoàn Tư Trực lách 
lưỡi gươm qua chém rụng mất vành tai phải! Dinh Long Võ gồm 5 
vệ đóng ở phường Tứ Dịch trong cửa Đông Bắc, cách Điện Càn 
Thành của Tử Cấm Thành trên 2 cây số. Lính của dinh Long Võ 
trách nhiệm giữ hai cửa Đông Bắc tức là cửa Trài và cửa Trấn 
Bình tức cửa thông qua đồn Mang Cá. Mỗi cửa có 30 người lính 
canh gác. Cần nói rõ thêm là Trấn Bình Đài gần Bao Vinh, tức đồn 
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Mang Cá có cửa Trường Định, do lính của 4 vệ thuộc doanh Kỳ 
Võ trách nhiệm. Mỗi toán lính gác cửa Trường Định gồm 10 người. 
Không rõ vì lý do gì mà quan Quyền Chưởng Vệ dinh Long Võ Hồ 
Oai có mặt ở Duyệt Thị Đường đúng lúc để chỉ huy nhóm lính Thị 
Vệ và lính đội Cẩn Tín trong việc cứu giá. Lời nhân gian đồn rằng 
đêm hôm trước, Chưởng Vệ Hồ Oai được vua Tự Đức cho vào 
Duyệt Thị Đường xem hát! 
Em gái Hồ Oai là Hồ Điệp lại được tuyển làm thứ phi hầu ngài ngự. 
Gần một trăm hai mươi năm sau ngày “Giặc Chày Vôi” (1866-
1984) lăng bà Hồ Phi ở Rú Vi bị động, kẻ gian tham đào lấy trộm 
ba chục lạng vàng! 
Theo Võ Văn Chước: “Khi xã An Ninh sửa đường cái và đắp đập 
phía bắc là đập Hậu Võ để ngăn nước lụt cũng như ngăn nước mặn 
tràn lên từ miệt sông Đào tức là sông Bắc Hộ Thành, cũng có bài 
vè: 
 
  Từ năm Bác Đức cửu niên (1) 

Nội gia viên chức đồng tiền xỉa ra 
 Trong làng có các quan to 
Cùng dân ngồi lại để lo việc làng 
 Cùng nhau bàn soạn sửa đoan 
Đặt tờ lãnh khoán hai xâu (2) 
 Đồng thời quan Bố đứng đầu 
Mồng hai tháng bốn lãnh xâu ra làm (3) 
 Làm thời đường đập làm đầu (4) 
Làm nên Ao Cát bắc cầu qua sông (5) 
 Làng mình đông lại thêm đông (6) 
Gánh cát đổ bến thêm công đóng cừ 
 Đá thời đổ dưới lâu hư 
Sỏi đổ hai lớp đấp cừ mà đi (7) 
 Làng còn tính liệu sai phân (8) 
Làm thời trước Miếu, thiếu Bình phong sau đình (9) 
 Từ ngày Hậu Võ lở đi 
Xem ra hương sự suy vi thêm buồn (10) 
 
Võ Văn Chước chú giải: 
(1) (Bác Đức: chưa rõ) 
(2) (hai xâu: hai bên cho và nhận khoán) 
(3) (khởi công) 
(4) (phía sau làng) 
(5) (Ao Cát: nối từ Bàu đến đập Hậu Võ) 
(6) (phát triển) 
(7) (đường phía trước làng) 
(8) (tính sai kế hoạch) 
(9) (miếu làm trước, bình phong của đình làm sau) 
(10) (hương sự: hương, lí, bộ)” 
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Đập Hậu Võ (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) Lổ Sứt mới (Photo Trần Hữu Sơn Tùng) 

 
Trần Hữu Sơn Tùng nhớ một khúc vè kể chuyện “Cô Bê” xóm 
dưới thách cưới như ri: 
  
 Cô Bê xóm dưới 
 Người ta đi cưới  
 Cô đòi đồ phin 
 Dây chuyền trái tim 
 Với hai chiếc nhẫn 
 Chú rể túng bấn 
 Không biết làm sao 
 Thở ra cái ào 
 Rút lui lập tức 
 Cô Bê hoảng hốt 
 Khóc lóc kêu trời 
 Cô nhắn đôi lời 
 Gởi cho chú rể 
 Thôi! Thôi! Thì kệ... 
 Dây chuyền không xong 
 Đồ phin cũng dẹp!... 
 
Cô Bê là “bí danh” vì trùng tên. Ví như có hai người tên “Gái”, 
đồng trang lứa thi gọi “Gái A, Gái B”, hai chị em thì gọi “Gái chị, 
Gái em”, tuổi tác hay thứ bậc chênh lệch thì gọi “Gái lớn, Gái nhỏ, 
Gái mạ, Gái con”, v.v. Ở đây chỉ gọi là “Cô Bê”, vì không muốn 
nêu rõ tên “kẻo tội”! 
Võ Hương An – tác giả “Huế của một thời” – còn nhớ mấy câu vè 
kể chuyện chú rể người làng Thành Công dưới cửa Thuận An nhờ 
mối lái mà được vợ, được luôn những lời châm chọc chua cay: 
 
  Làng ta có cái đám cưới hay hay, 
 Ông Viên chánh bái, ông May phụ tùng. 
  Ông rể ở làng Thành Công, 
 Vô đây một chắc trong lòng không yên.(an) 
  Tới đây nhờ xóm nhờ làng, 
 Người trầu kẻ rượu đàng hoàng bưng vô. 
  Ông Kiểm Con có tánh hồ đồ, 
 Ăn nói ồ ồ hai họ ngồi nghe. 
  Đầu đuôi cũng tại bọn buôn tre, 
 Gai góc đọt nè cũng tại bên ni... 
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 ... Ôn Dượng có tội lỗi gì các bác xin tha?... 
  Mụ Viên khi ấy nói ra, 
 Bông mà không hột, đeo hoa làm gì?... 
 
Bài vè khá dài, bắt bẻ từng lời, châm chọc từng tiếng, rất là tội 
nghiệp cho “cái eng chàng rể nhà quê!” và các đại diện họ nhà trai 
những khi muốn thưa gởi điều chi thường “lịch sự” mở đầu bằng 
ba chữ “Nói xin lỗi…” nghe thiệt là “bui” chi lạ. 
Một điểm đặc trưng nữa là dân làng An Ninh ngoài tài nói vè còn 
có tài “nói bóng nói gió”! Giữa bữa tế làng, nếu không chịu ý tứ, 
quên cách thức lễ nghi, chào hỏi thì sẽ bị nói mát là “Ai từng đời 
lại đi ăn cháo trước, rồi mới đi việc họ, việc làng!”. Cháo đây là 
“cháo lú, cháo quên”. Ăn uống mạnh bạo, gấp gáp sẽ được nhắc 
khéo “Nì! Coi chừng nghe nói bữa ni có con cọp đói về làng!”. 
Ngay cả chuyện lỡ gắp nhằm một lần hai miếng thịt trong dĩa là 
“Chà! Năm ni làng mình tế đến hai heo!”...    
 
Làng cũ An Ninh, cho dù mang tên mới là Hương Long, nhưng có 
lẽ dân tình xưa nay bây chừ vẫn rứa. Hương lá cây, mùi nhà vườn 
thoang thoảng giữa không trung. Đi loanh quanh cả buổi, hãy tạm 
dừng chân ghé vào cái sạp trước chợ Thông. Dĩa bánh ướt. Lát thịt 
phay. Chén cháo lòng. Ừ! Mấy thứ “Huế xưa” còn sót lại. Thôi 
đừng có làm khách làm khứa mần chi cho rắc rối. Xin “mời làng 
cầm đũa thời thử” một chút chi “chạ chạ” của Thượng Hạ An 
Ninh! 
 
Thân Trọng Tuấn 
California 10-2006 
 
Một số từ ngữ: 
 
A nựng: ngay lập tức 
 
Ba xí ba tú: nói đùa, nói cho vui, không mục đích 
Bằng lãng: Sóng êm. Ngả ba Bằng Lãng: Nơi hai nguồn tả trạch và hữu trạch 
của sông Hương gặp nhau, sóng rất êm nên mang tên Bằng Lãng. Người sau 
gọi sai là Bảng Lảng hay Bãng Lãng. 
Bông: hoa. (Đeo bông, đeo hoa: mang hoa tai bằng vàng, bạc, đồng, thòa, v.v. 
Bông mà không hột: hoa tai không có gắn thêm viên ngọc) 
Bổ: ngã, té 
Bui: vui 
 
Cấy: cái (Con cấy: con gái; Cấy cột: Cái cột, cây cột, …) 
Chạ chạ: tàm tạm. 
Chấp lệnh: người điều khiển tổng quát cuộc đưa đám. 
Chim bịp bịp: chim bìm bịp 
Chim chập chòe: chim chích chòe 
Chờn tre: giường tre 
Còn lưa: còn lại 
Côi: trên, bên trên. Côi đình: trên đình 
Cồn: gò đất, nơi hơi cao hơn ruộng vườn. 
 
Đôi: quăng, ném tới, liệng tới,… 
 
Gai góc đọt nè: nhành tre; ám chỉ sự rắc rối, lôi thôi, rườm rà khó chịu, v.v. 
Giấy giậm: giấy thấm của học trò, làm cho khô mực sau khi viết. 
Giọng xai xải: giọng cao, the thé (Keng cáy dây ghẹc cho thẻng: Căng cái dây 
gạch cho thẳng) 
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Hèm: Thứ cháo gạo còn lại trong nồi sau khi cất rượu. Thịt heo ngon nhờ nuôi 
bằng hèm. Ở Nhật, bò Kobê ngon nổi tiếng vì cho uống bia. Heo cỏ thả rong ở 
trong một nông trại dưới chân núi Phú Sĩ cho thịt rất ngon cũng vì được cho 
uống bia. Nhật Bản nguyên thủy không có heo, có lẽ nhập từ Trung Hoa. 
 
Kỉnh: kẻ dưới biếu kẻ trên một cách trang trọng 
 
Lãnh xâu: lo liệu hết, bao thầu nguyên cả công việc 
Lện: sợ. Thấy mà đổ phát lện: thấy mà sợ hãi, rùng mình 
Lưới bủa: rộng khoảng 2 gang tay, dài hàng trăm thước, có gắn phao điên điển. 
Cá lội qua vướng mắc vào mang. 
 
Mán: một sắc dân miền núi.  
Mốt trọ: Sưng đầu, lủng đầu, sói tóc, v.v. 
Một chắc: một mình 
Mược kệ: mặc kệ, thây kệ 
 
Nạ: tiếng đệm như nờ, hí, … (Mi nạ!: Mi nờ!; Nghe chưa nạ: Nghe chưa nì! 
Nghe rõ chưa?) 
Nhìn lạm: nhận là của mình 
 
Ôn: ông 
Ốn: ống 
Ốt dột: mắc cỡ, hổ ngươi, e thẹn 
 
Rọm: gầy, nhỏ yếu 
Rợn ốt: sợ nổi da gà 
Rồn tre: bờ tre, lũy tre, hàng rào trồng tre thật dày,  
Rú: nhiều cây hoang, đất cao hơn vườn, cồn. Thấp hơn gò hay đồi. Diện tích 
nhỏ hơn rừng. 
 
Sán: con sán, con giun, sán lãi. (Sán chòi: sán quậy trong bụng. Đau bụng sán.) 
Su: sâu, trái với cạn 
 
Tào lao xí đế: nói bậy bạ 
Tắng: trắng 
Tấy: con rái cá 
Thánh giá: kiệu rước vua Hàm Nghi 
Thịt heo phay: thịt heo luộc 
Thời: ăn. (Mời bà ăn cơm: Mời bà thời cơm!) 
Tròng: thuyền nhỏ không có mái 
Tròng lành canh: thuyền nhỏ không có mái, một người ngồi gỏ cây chèo đuổi cá 
vào lưới. 
Trơ xương trơ cộm: gầy lòi xương 
Từ giá: Kiệu rước Tam cung (Ba cái kiệu của Mẹ và 2 bà vợ vua Từ Đức) 
 
 
(*) Vài sai lầm trong trang đầu của Bản chúc văn: 

chư亻諸 (Viết thừa bộ Nhân 亻(諸) và chữ Việt viết lầm là Sư) 

dựng 孕 (Viết thiếu chữ này) 

hoàng 隍 (viết thừa bộ Phụ 阝 nên 隍 có nghĩa là cái ao cạn nước. 

Không có bộ Phụ sẽ là 皇 nghĩa tôn quý) 

canh 耕 (viết nhầm với chữ ngưu 牛 là con trâu đúng ra là chữ tỉnh 

井 là cái giếng) 

dực  翊 (Chữ Việt viết là Dựt) 

bảo 保  (Viết thiếu chữ này) 
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