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Về núi Ngũ Lĩnh 

 
Phụ lục 

 

Để tìm hiểu rõ nguồn gốc tộc Việt, cuối năm Canh-Thân (1980) tôi lấy 

máy bay đi Bắc-kinh, rồi đổi máy bay ở Bắc-kinh đi Trường-sa. Trường-sa 

là thủ phủ của tỉnh Hồ-nam. Tất cả di tích của tộc Việt như hồ Động-đình, 

núi Tam-sơn, núi Ngũ-lĩnh, sông Tương, Thiên-đài, Tương-đài, cánh đồng 

Tương đều nằm ở tỉnh này. 

Tôi đi nghiên cứu với một thư giới thiệu của giới chức cao cấp y học Pháp-

Hoa (CMFC). Có một sự hiểu lầm lớn, vì trong thư giới thiệu các giới chức 

y-khoa chỉ xin được giúp đỡ cho tôi, nên khi tôi muốn tiếp xúc với sở du-

lịch, ty văn hóa địa phương, họ đều tưởng tôi tới Trường-sa để nghiên cứu 

sự cấu tạo hình thể cùng bệnh tật dân chúng tại đây. Thành ra tôi bị mất 

khá nhiều thì giờ nghe thuyết trình của các đồng nghiệp về vấn đề này. Tôi 

cư ngụ trong khách sạn Trường-sa tân điếm nằm trên đại lộ Nhân-dân. Tôi 

mua cuốn địa phương chí mới nhất của tỉnh, rồi mò vào thư viện ty văn 

hóa, sở bảo vệ cổ-tích, đại-học văn-khoa, lục lọi những tài liệu cổ, mà ngay 

những sinh viên văn khoa cũng ít ai ghé mắt tới. 

Đầu tiên tôi đêi tìm núi Ngũ-lĩnh. Không khó nhọc, tôi thấy ngay đó là 

năm dãy núi gần như ngăn đôi Nam, Bắc Trung-quốc : 

 

_ Một là Đại-dữu lĩnh. 

_ Hai là Quế-dương, Kỳ-điền lĩnh. 

_ Ba là Cửu-chân, Đô-lung lĩnh. 

_ Bốn là Lâm gia, Minh-chữ lĩnh. 

_ Năm là Thủy-an, Việt-thành lĩnh. 

 

Về vị trí : 
 

_ Ngọn Thủy-an, Việt-thành chạy từ tỉnh Phúc-kiến, đến huyện Tuần-mai 

tỉnh Quảng-đông. 

_ Ngọn Đại-dữu chạy từ huyện Đại-dữu (Nam-an), tỉnh Giang-Tây đến 

huyện Nam-hùng tỉnh Quảng-đông. 

_ Ngọn Cửu-chân, Đô-lung chạy từ Đạo-huyện tỉnh Hồ-nam tới Gia- 

huyện tỉnh Quảng-tây. 

_ Ngọn Lâm-gia, Minh-chữ chạy từ Lâm-huyện tỉnh Hồ-Nam đến Liên-

huyện tỉnh Quảng-Đông. 

_ Ngọn Quế-dương từ Toàn-huyện tỉnh Hồ-nam tới huyện Quế-lâm tỉnh 

Quảng-tây . 

Lập tức tôi thuê xe đi một vòng thăm các núi này. Tôi đi mất mười ngày, 

trải gần 15.000 cây số . 
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Như vậy là Ngũ-lĩnh có thật, nay có núi đã đổi tên, có núi vẫn giữ tên cũ. 

Một câu hỏi đặt ra : Tại sao khi vua Minh phân chia từ Ngũ-lĩnh về Nam 

thuộc Lộc-Tục mà lĩnh địa Việt tới hồ Động-đình, mà hồ ở phía Bắc núi 

đến mấy trăm cây số. Tôi giải đoán như thế này : 

_ Một là vua Minh tế trời ở trên núi Ngũ-lĩnh là nơi người gặp tiên rồi chia 

địa giới. Nhưng bấy giờ dân chưa đông, mà sông Trường-giang rộng mênh 

mông, sóng lớn quanh năm nên vua Nghi chỉ giữ từ Bắc ngạn mà thôi. Còn 

vua Kinh-Dương thì sinh trưởng ở vùng này, lại nữa lấy con vua Động-

đình (một tiểu quốc), nên thừa kế luôn vùng đất của nhạc gia. 

_ Hai là dân chúng Nam-ngạn Trường-giang với vùng Nam Ngũ-lĩnh vốn 

cùng một khí hậu, phong tục, nên họ theo về Nam không theo về Bắc, 

thành thử hồ Động-đình mới thuộc lãnh địa Việt. 

 

Kết luận : 
 

« Quả có núi Ngũ-lĩnh phân chia Nam, Bắc Trung-quốc hiện thời, vậy có 

thể núi này đúng là nơi phân chia lãnh thổ Văn-Lang và Trung-Quốc khi 

xưa ». 

Ánh sáng đã soi vào nghi vấn huyền thọai. 

 

Về Thiên-đài nơi tế cáo của vua Minh : 
 

Tương truyền vua Minh lập đàn tế cáo trời đất trên núi Quế-dương, phân 

chia lãnh thổ Lĩnh-Bắc tức Trung-Quốc, Lĩnh-Nam tức Đại-Việt. Đàn tế 

đó gọi là Thiên-đài. Nhưng dãy núi Quế-dương có mấy chục ngọn núi nhỏ 

không biết ngọn Thiên-đài là ngọn nào ? Trên bản đồ không ghi. Sau tôi 

hỏi thăm dân chúng thì họ chỉ cho tôi thấy núi Thiên-đài nằm gần bên bờ 

Tương-giang. Điều này dễ hiểu, tỷ như ngày nay, du khách nhìn bản đồ sẽ 

không thấy địa điểm Sài-gòn. Nhưng trong dân chúng, họ vẫn nhớ tên cũ. 

 

Đi thăm Thiên-đài : 
 

Thiên-đài là ngọn đồi nhỏ, cao 179m, đỉnh tròn có đường thoai thoải đi lên. 

Trên đỉnh có ngôi chùa nhỏ, nay để hoang. Tuy chùa được cấp huyện bảo 

tồn nhưng không có người trụ trì. Chùa xây bằng gạch nung, mái lợp ngói. 

Lâu ngày chùa không được tu bổ, nhiều chỗ ngói bị lở, bị khuyết. Tường 

mất hết vữa, gạch bị mòn nhiều chỗ gần như lún sâu. Duy nền với cổng 

bằøng đêá là còn nguyên, tuy nhiều chỗ đá bị bong ra. Bên trong cột kèo 

bằng gỗ đã nứt nẻ khá nhiều. Những câu đối , chữ còn, chữ mất. 

Tại thư viện Hồ-nam tôi tìm được một tài liệu rất cũ, giấy hoen ố , nhưng 

chữ viết như phượng múa rồng bay, gồm 60 trang. Đầu đề ghi : 

Thiên-đài di sự lục 

Trinh-quán tiến sĩ Chu Minh-Văn sọan. 
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Trinh-quán là niên hiệu của vua Đường Thái-Tông, từ năm Đinh-Hợi (627) 

đến Đinh-Mùi (647) nhưng không biết Chu đỗ tiến-sĩ năm nào ? 

Tuy sách do Chu Minh-Văn soạn, nhưng dường như bản nguyên thủy 

không còn. Bản này do người sau sao chép lại vào đời Thanh Khang-Hy. 

Nội dung sách có ba phần. Phần của Chu Minh-Văn sọan, phần chép tiếp 

theo Chu Minh-Văn, của một sư ni tên Đàm-Chi, không rõ chép vào bao 

giờ. Phần thứ ba chép pháp danh các vị trụ trì từ khi lập chùa tới thời 

Khang-Hy (1662-1772). Chu Minh-Văn là tiến sĩ đời Đường, nên văn của 

ông thuộc loaị văn cổ rất súc tích, đầy những điển cố cùng thành ngữ lấy 

trong Tứ-thư, Ngũ-kinh cùng kinh Phật. Nhân viên quản thủ thư viện thấy 

tôi đọc dễ dàng, chỉ lướt qua là hiểu ngay, ông ta ngạc nhiên khâm phục vô 

cùng. Nhưng nếu ông ấy biết rằng, tôi chỉ được học lọai văn đó vào hồi 

sáu, bảy tuổi thì ông sẽ hết phục. Tài liệu Chu Minh-Văn cũng nhắc lại 

việc vua Minh đi tuần thú phương Nam, kết hôn với nàng tiên sinh ra Lộc-

Tục.Vua lập đàn tại núi này để tế cáo trời đất, vì vậy đài cũng mang tên 

Thiên-đài núi cũng mang tên Thiên-đài sơn, Minh-Văn còn kể thêm : 

 

« Cổ thời trên đỉnh núi chỉ có Thiên-đài thờ vua Đế Minh, vua Kinh-

Đương. Đến thời Đông-Hán, một tướng của vua Bà tên Đào Hiển-Hiệu 

được lệnh rút khỏi Trường-sa. Khi rút tới Quế-dương ông cùng nghìn quân 

lên Thiên-đài lễ, nghe người giữõ đền kể sự tích xưa. Ông cùng quân sĩ 

nhất định tử chiến, khiến Lưu Long thiệt mấy vạn người mới chiếm đươc 

núi. Về đời Đường để xóa vết tích Việt-Hoa cùng Nam Bắc, các quan được 

sai sang đô hộ Lĩnh-Nam mới cho xây chùa tại đây ». 

 

Tôi biết vua Bà là vua Trưng, còn tướng Đào Hiển-Hiệu là em con chú của 

Bắc-bình vương Đào Kỳ. Ngài Đào Kỳ lĩnh chức Đại Tư-mã thời vua 

Trưng. Còn tướng Đào Hiển-Hiệu tước phong quốc công, giữ chức Hổ-nha 

đại tướng quân. Nữ tướng Hoàng Thiều-Hoa chỉ huy trận rút lui khỏi 

Trường-sa, hồ Động-đình, đã sai Hiển-Hiệu đi cản hậu, đóng nút chặn ở 

Thiên-đài, đợi quân Lĩnh-Nam rút hết, sẽ rút sau. Nhưng Hiển-Hiệu cùng 

chư quân lên núi thấy di tích thời Quốc-tổ, Quốc-mẫu, đã không chịu lui 

quân, tử chiến, khiến quân Hán chết không biết bao nhiêu mà kể tại đây. 

Ngoài cổng chùa có hai đôi câu đối : 

 

Thoát thân Nam thành xưng sư tổ, 

Thọ pháp Tây-thiên diễn Phật- kinh. 

 

Hai câu này ngụ ý ca tụng Thái-tử Tất-Đạt-Đa đang đêm ra khỏi thành đi 

tìm lẽ giải thoát sau đó đắc pháp ở Tây-thiên, đi giảng kinh. 

 

Tam bảo linh ứng, phong điều vũ thuận, 
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Phật công hiển hách quốc thái an dân. 

 

Hai câu này là ngụ ý nói : Tam bảo linh thiêng, khiến cho mưa thuận, gió 

hòa đó là công lao của nhà Phật khiến quốc thái dân an . 

 

Nơi có dấu vết Thiên- đài, còn đôi câu đối khắc vào đá : 

 

Thiên-đài đại đại phân Nam, Bắc. 

Lĩnh địa niên niên dữ Việt-thường. 

 

Nghĩa là : Từ sau vụ vua Minh tế cáo ở đây, đài thành Thiên-đài, biết bao 

đời phân ra Nam, Bắc. Núi Ngũ-lĩnh năm này qua năm khác với giòng 

giống Việt-thường. 

 

Chỗ miếu thờ của Đào Hiển-Hiệu có đôi câu đối : 

Nhất kiếm Nam-hồ kinh Vũ-đế, 

Thiên đao Bắc-lĩnh trấn Lưu Long. 

 

Nghĩa là : 

 

Một kiếm đánh trận ở phía Nam hồ Động-đình làm kinh tâm vua Quang-

Vũ nhà Hán. Ý chỉ nữ tướng Phật-Nguyệt đánh bại Mã Viện ở phía Nam 

hồ Động-đình. Một nghìn tay đao do Hiển-Hiệu thủ ở Bắc núi Ngũ-lĩnh 

trấn Lưu Long. 

 

Kết luận : 
 

« Như vậy việc vua Minh tế cáo trời đất là có thật. Vì có Thiên-đài nên 

thời Lĩnh-Nam mới có trận hồ Động-đình. Hai sự kiện đó chứng tỏ lãnh 

địa thời vua Trưng cũng như Văn-Lang xưa qủa tới Ngũ-lĩnh, hồ Động-

đình ». 

 

 

Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ 
 

Nguồn: http://www.huyenthoai.org/CamKheDiHan/VeNuiNguLinh.html 

 

 

 

 

Hình bản đồ Hồ Động Đình và Nuí Ngũ Lĩnh như sau: 

 

 

http://www.huyenthoai.org/CamKheDiHan/VeNuiNguLinh.html
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Bản Đồ Hồ Động Đình và Nuí Ngũ Lĩnh  

(internet) 
 

 

 
Bản Đồ Nuí Ngũ Lĩnh 

(Viethoc.org) 
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(vietbao.vn) 
 
 
 

 
 

Nông Phu tổng hợp 
Ngày 11/12/4892-Qúy Tỵ (11/01/2014) 
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