
Miên Man cHốn BồnG Lai 
VùnG Đất Hà tây cũ Vốn nổi 
tiếnG Với nHiều DanH tHắnG: 

nHữnG nGÔi cHùa Lâu Đời, 
nHữnG HanG ĐộnG HiểM trở 

Đầy Huyền tícH…Về Quốc Oai, 
GHé Qua cHùa tHầy, XuốnG 

tHăM Bể XươnG nGười trOnG 
tHần QuanG ĐộnG, ĐừnG Quên 
DừnG cHân ở ĐộnG HOànG XÁ, 

cÁcH Đó cHỉ cHừnG 3KM.

“LOnG LanH ĐÁy nước in trời”

Lối vào động Hoàng Xá cổ kính, thâm u và yên bình, rợp bóng cây. Dường 
như cái ồn ào, ngột ngạt của phố thị cũng ngỡ ngàng dừng bước trước hồ sen 
mênh mông, mát rượi ngay bên trái cổng vào. trong âm thanh huyền hoặc, 
mơ màng của tiếng cầu kinh phật, thấp thoáng đâu đây bóng nàng công 
chúa Man Đề kiều diễm khi xưa đang cùng vua cha là Hùng Vương thứ 16 
ngự thuyền ngao du sơn thủy qua đây. ngài đã định chọn Hoàng Xá làm nơi 
đóng đô, nhưng thuyết phong thủy đã chỉ ra những điều khiến ngài không 
thể nào làm thế.

con đường nhỏ mở ra hai lối. Bên phải dẫn vào chùa Hoàng Xá. ngôi chùa có 
lịch sử lâu đời, được xây từ thời nhà Lý (năm 1080). Dù đã được trùng tu, tôn 
tạo nhiều lần, nhưng tiếng tụng kinh thoảng trong trời chiều vẫn gợi lên vẻ 
tôn nghiêm, thuần khiết nơi cõi phật. Lối bên trái hướng về phía động.

Động Hoàng Xá là một cái hang khá lớn, nằm trong lòng núi Hoàng. nhìn 
từ xa, núi Hoàng như một con voi khổng lồ, nên người ta còn gọi đây là núi 
tượng Linh. truyền rằng, ngày xưa cao Bá Quát khởi binh chống triều đình, 
đã đóng quân ở chân núi Hoàng. trong một trận chiến gần chân núi, ông 
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thua trận… Sông núi Sài Sơn còn mãi 
tiếc thương cho người anh hùng ra tay 
trừ bạo cứu dân.

Bước qua bậc thang đá dẫn lên cửa 
động, một không gian đẹp hiện ra. Vòm 
động cao, rộng và rất thoáng. Động có 
sức chứa đến cả nghìn người. chính 
giữa động là nơi thờ cao Xuân Dục 
(1842-1923). tượng mặc triều phục, đội 
mũ cánh chuồn, được đắp chìm trong 
đá núi, cao khoảng 5m so với mặt đất. 
Về vị quan này, cũng có những câu 
chuyện còn được người dân lưu truyền 
mãi. Sử cũ chép rằng, cao Xuân Dục 
vốn là vị quan được triều nguyễn trọng 
dụng. thế nhưng, khi pháp sang xâm 
lược nước ta, tên Hoàng cao Khải âm 
mưu trở thành phó Vương. Hắn ép các 
quan lớn, có uy tín trong triều phải ký 
vào một tờ biểu dâng vua. nhưng cao 
Xuân Dục đã khảng khái trả lời: 

“thiên vô nhị nhật

Quốc vô lưỡng vương

thần cao Xuân Dục 

Bất khả ký”

tạm dịch:

“trời không thể có hai mặt trời

nước không thể có hai vua

thần cao Xuân Dục

Không thể ký”.

cũng vì thế mà ông bị giáng chức, về 
làm tri phủ Quốc Oai. Ông thanh liêm, 
chính trực, được nhân dân yêu mến. Sau 
khi ông mất, người dân nhớ ơn mà tạc 
tượng thờ ngay chính giữa động Hoàng 
Xá. ngay trước ban thờ cao Xuân Dục là 

một phiến đá rộng và khá bằng phẳng. 
tương truyền nó là bàn cờ của các vị 
khách tiên.

Vách động phía bên trái có khắc chìm 
những bài thơ bằng chữ Hán. Đó là 
những bài thơ mà người đến sau viết ca 
ngợi cao Xuân Dục và vẻ đẹp của động 
Hoàng Xá. trong số đó có một bài còn 
khá rõ nét chữ, do tri phủ Quốc Oai là 
trần trọng triết cảm tác, được dịch là: 

“năm tân Hợi, tháng Ba nam Lịch

rượu với đàn một phách lên non 
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cao nhân: người khuất tượng còn 

ngàn thu nước lũ vẫn còn đá trơ 

Gương nhật nguyệt sớm trưa xế bóng 

tháp trần lang ngồi hóng gió mây 

Gặp tiên một buổi hôm nay 

Mà lòng đã chắc những ngày một hai”. 

cửa động hướng về phía Đông nam, 
nhìn ra hồ sen bát ngát. Giữa hồ sen 
xanh biếc là thủy đình mái cong cổ kính. 
Kiến trúc thủy đình thường bắt gặp ở 
những ngôi chùa, đền bề thế, có từ lâu 
đời như chùa thầy, hay đền cổ Loa. Hồ 
sen trải dài từ đầu lối vào khi nãy, được 
gọi là Giếng cả. Sen là loài hoa thanh 
khiết của xứ phật, thủy đình xây giữa hồ 
sen là hàm ý phiêu diêu, thoát tục.

cuối động thông ra ngoài, là hướng tây 
Bắc. Ánh sáng từ cửa sau động hắt vào 
làm cho bức tranh trong động trở nên 
thú vị với hai mảng màu sáng tối tương 
phản. nhưng, thuyết phong thủy coi 
kiểu động có cửa thông ra phía sau như 
Hoàng Xá là “xuyên sơn”, không tốt 
cho sự phát triển vững bền. Đấy là lý do 
khiến Hùng Vương không chọn nơi này 
làm kinh đô như dự định.

những ô “giếng trời” – khoảng vòm 
cao rộng, thông với bên ngoài, tạo 
thành những luồng sáng huyền ảo chiếu 
xuống. ngước nhìn lên phía đó, thấy ánh 
sáng như đã được sàng lọc qua lá cây 
rừng, vừa như cột sóng thẳng đứng, vừa 
như những hạt bụi li ti trắng xóa. Đứng 
dưới luồng sáng đó, dễ mường tượng ra 
một vị tiên ông đang ngồi chắp tay thiền 
định.

cHốn BồnG Lai Bị Quên LãnG

Đường vào động Hoàng Xá thưa vắng 
khách lại qua. cổng vào đã quá cũ kỹ, 
tồi tàn…dù động đã được công nhận là 
di tích lịch sử. Đến Quốc Oai, người ta 
chỉ biết chùa thầy, chùa Long Đẩu, vào 
thần Quang động (tức là hang cắc cớ), 
biết núi phượng Hoàng…mà quên đi 
động Hoàng Xá nằm ngay gần đó.

tấm biển quy định mà Ban quản lý di 
tích đặt ở cổng vào đã quá cũ kỹ và hình 
như chẳng ai để ý đến nữa. “Muốn tham 
quan phải được sự hướng dẫn của nhân 
viên Ban quản lý, muốn quay phim chụp 

ảnh phải được phép của Ban quản lý” 
v.v… thế nhưng, nhân viên Ban quản lý 
ở đó chỉ là mấy cụ già trông xe. Đi vào 
trong động, đang mải miết ngắm nhìn 
chốn bồng lai tiên cảnh hiếm hoi, thì 
bỗng đá phải một anh chàng mặt mũi 
xám xịt đang nằm ngủ. anh ta đứng 
dậy và bước đi. cái ngáp ngủ mệt mỏi 
và dáng đi xiêu vẹo của anh ta làm tôi 
lạnh cả người. anh bạn đi cùng rỉ tai: “ở 
đây nhiều người nghiện lắm, phải cẩn 
thận!”. tôi phát hoảng. ở bên kia còn 
có một người nữa cũng đang ngồi vắt 
vẻo, điệu bộ giống hệt anh này !

Bàn cờ tiên nay là chỗ đánh bài cho 
trẻ con và là chỗ nấu nướng ăn uống 
của người khách nào lạc bước vào đây. 
Một cái ngách nhỏ phía gần cổng sau 
trở thành nơi xả rác và nhà vệ sinh cho 

những người đến đây “thưởng lãm”.

phong cảnh hữu tình, núi non đậm màu 
huyền thoại…Mỗi phiến đá, mỗi dòng 
chữ nho tạc vào vách động đều mang 
đậm sắc màu văn hóa và giá trị lịch sử 
lớn lao. tưởng như sự yên bình, tĩnh lặng 
thâm u này sẽ giúp cho chốn bồng lai 
tiên cảnh này còn mãi, không bị cái xô 
bồ hỗn loạn của thế giới bên ngoài xâm 
phạm tới…nhưng khi đứng trước cửa 
động, hướng tầm mắt ra xa, đón cơn 
gió mát lành, thanh khiết từ hồ sen thổi 
tới, chợt thấy lòng buồn xót xa cho một 
chốn bồng lai đang chìm vào quên lãng.

Mai HOa
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