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TRUY TÌM NHÂN VẬT NGUYỄN BÚT TRONG HỒ
SƠ LĂNG BA VÀNH

Từ năm 1988, chúng tôi từng phát biểu trong hội thảo, trong các buổi thuyết trình và
viết báo về một bộ hồ sơ giả nhằm đưa Hộ Bộ kiêm Binh Bộ Lê Quang Đại, nguyên quán
Phú Vang, có mộ ở làng Xuân Hòa, lên làm chủ nhân của lăng Ba Vành. Trong hồ sơ có chi
tiết cựu lý trưởng Nguyễn Bút của làng Cư Chánh từng đồng ý để Hồng Lô Tự Khanh Vũ Bá
Khương đưa thân nhân vào chôn ở Lăng Ba Vành hoang phế. Làng Cư Chánh từng có lý
trưởng Nguyễn Bút không?

Để trả lời câu hỏi này chúng tôi buộc phải điều tra ở Cư Chánh, Đồng Di, Thủy Tú để
tìm tông tích của ông Nguyễn Bút vậy.

Sau đây là kết quả điều tra của chúng tôi;

1. Họ Nguyễn Ngọc làng Cư Chánh kế thế làm lý trưởng làng Cư chánh:

Khi quân đội Lê Trịnh vượt sông Gianh năm 1774 và đánh chiếm thành Phú Xuân thì
công tử Nguyễn Phúc Ánh theo chúa Duệ Tôn Nguyễn Phúc Thuần vào Quảng Nam, rồi sau
đó vào Gia Định. Trong lúc bĩ cực, họ Nguyễn có rất nhiều người giúp rập, sau khi trở lại cựu
đô và lên ngôi hoàng đế (1801) vua Gia Long cùng triều thần tiến hành đền ơn đáp nghĩa cho
các đại công thần còn sống hay đã tuẫn tiết. Ở Phú Xuân có hai người họ Nguyễn, ngư dân,
có công lớn, vua Gia Long rất hàm ơn. Một người họ Nguyễn ở làng Cư Hóa, đó là ông
Nguyễn Ngọc Huyên từng vớt sọ của Nguyễn Phúc Luân, thân phụ của vua Gia Long. Tây
Sơn quật mồ Nguyễn Phúc Luân và lấy hài cốt ném xuống sông Hương, Nguyễn Ngọc Huyên
cùng con trai là Nguyễn Ngọc Đoài đã bí mật vớt sọ Nguyễn Phúc Luân, chôn lại và vì thế
cha con Nguyễn Ngọc Huyên của làng Cư Chánh được phong tước bá, được hưởng lộc đời
đời. Họ Nguyễn Ngọc được vua Gia Long ban một gậy đầu rồng nạm ngọc, vào ra cung cấm
lính canh khỏi hỏi.

Chúng tôi lại tìm gặp con cháu của dòng họ Nguyễn Ngọc của làng Cư Chánh. Anh
Nguyễn Ngọc Thái, năm nay khoảng 56 tuổi, chủ tiệm photo Thái ở đường Phan Bội Châu,
Bến Ngự, Huế đã biếu tặng chúng tôi bản sao cuốn gia phả họ Nguyễn Ngọc Cư Chánh. Anh
cho biết ông nội của anh từng làm lý trưởng làng Cư Chánh, về sau ông nội anh theo Việt
Minh.
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Ảnh 1: Gia phả họ Nguyễn Ngọc của làng Cư Chánh (không có vị nào là Nguyễn Bút).

Chúng tôi tìm gặp cụ Nguyễn Ngọc Hà, hậu duệ của ngài An Ninh Bá Nguyễn Ngọc
Huyên, phái nhất, năm nay 72 tuổi, nghề thầy cúng, đang giữ chức trưởng phái nhất họ
Nguyễn Ngọc làng  Cư Chánh. Cụ Hà cho biết vì họ Nguyễn Ngọc có công lớn với vua Gia
Long, thủy tổ được phong tước bá, con trưởng của ngài An Ninh bá là “Bổn thổ chi công
thần, Kinh Xa Đô úy, xuất nhập cung nội bất câu cấm kỵ” nên con cháu họ Nguyễn Ngọc kế
thế làm lý trưởng làng Cư Chánh, có vị từng làm chánh tổng Cư Chánh. Cụ Nguyễn Ngọc Hà
nhớ vanh vách các người thân ruột từng thay nhau làm lý trưởng làng Cư Chánh vào tiền bán
thế kỷ 20, tất nhiên cụ không nhớ rõ mỗi vị bắt đầu làm và thôi làm lý trưởng năm nào.
Nhưng cụ Hà nhớ thứ tự từng vị, kế nhau làm lý trưởng làng Cư Chánh như sau:

STT Tên họ Chức Quan hệ thân thuộc với cụ Hà

1 Nguyễn Ngọc Nhãn Chánh tổng Cư Chánh ông nội bác

2 Nguyễn Ngọc Lễ Lý trưởng Cư Chánh ông nội bác

3 Nguyễn Ngọc Nghĩ Lý trưởng Cư Chánh ông nội

4 Nguyễn Ngọc Hoằng Lý trưởng Cư Chánh bác ruột

5 Nguyễn Ngọc Cấp Lý trưởng Cư Chánh anh ruột

6 Nguyễn Ngọc Chỉ Lý trưởng Cư Chánh anh ruột

7 Nguyễn Ngọc Chương Lý trưởng Cư Chánh anh ruột (lý trưởng cuối cùng)

Và theo cụ Hà, lý trưởng làng Cư Chánh xưa nay không có vị nào là Nguyễn Bút.
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Ảnh 2: Ảnh chụp cụ tộc trưởng phái nhất họ Nguyễn Ngọc làng Cư Chánh tại nhà riêng.

2. Họ Nguyễn Đại làng Thủy Tú được đặc ân của vua Gia Long:

Người thứ hai cũng họ Nguyễn, là một phụ nữ, người làng Thủy Tú, một làng chài
ven sông Hương, gần làng Thanh Tiên có công bí mật đưa một số thành viên của họ Nguyễn
trốn khỏi thành Phú Xuân khi quân Lê Trịnh đã chiếm đô thành. Vua Gia Long đền ơn đáp
nghĩa họ Nguyễn làng Thủy Tú. Khi nhà vua biết làng chài của bà họ Nguyễn nói trên không
có ruộng vườn, nhà vua cho làng Thủy Tú đặc ân  thu thuế ở trên sông nước của phá Tam
Giang và sông Hương. Nhà vua ban cho bà họ Nguyễn một quai chèo bằng tơ tằm và  cho
phép bà ấy chèo đò từ làng Vĩnh Trị, gần cực bắc của phá Tam Giang, dọc theo phá, hướng
về nam, khi nào quai chèo bằng tơ mà đứt thì nơi ấy là giới hạn cuối cùng của vùng thu thuế
nghề nuôi và đánh bắt thủy sản trên phá Tam Giang. Bà họ Nguyễn đã khôn khéo nương theo
gió, nương theo thủy triều, có tính toán để chèo được xa, khỏi sớm đứt quai chèo, và bà đã
vượt hết phá  Tam Giang từ cực bắc đến cực nam. Ở vùng phá Tam Giang còn truyền khẩu
câu “Làng Thủy Tú được hưởng lộc Thượng Vĩnh Trị hạ chí Can Lô”, Vĩnh Trị là làng ven
phá Tam Giang, gần cực bắc của phá, còn Can Lô là Đuồi Hà Trung, gần cửa Tư Hiền. Hằng
năm các làng ven phá Tam Giang phải cử đại diện lên làng Thủy Tú để dự ngày vía bà họ
Nguyễn vào ngày 10-10 âm lịch.
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Ảnh 3: Chính diện đình làng Thủy Tú ven sông Hương

Anh Nguyễn Đại Thành Công, tên thường gọi là Nguyễn Đặng, sinh năm 1953, ở
khu phố Kiểm Huệ, có ông nội là Nguyễn Đại Lai, tên thường gọi là Nguyễn Bút thuộc họ
Nguyễn làng Thủy Tú. Theo anh Đặng cho biết thì ông Nguyễn Bút từng có vợ là bà họ Đinh
Như thuộc làng Đồng Di. Như thế ông Nguyễn Bút là cháu rễ của cụ Đinh Như Nghi. Ông
Nguyễn Bút, từng sống ở làng Thủy Tú, về sau định cư ở Cự Lại, chuyên thay mặt làng Thủy
Tú đi thu thuế theo lệ có từ xưa từ” Thượng Vĩnh trị hạ chí Can Lô” trên phá Tam
Giang,trong thời Pháp thuộc.
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[A]: Người soạn Đồng Di xã mục lục năm Thiệu Trị năm thứ 2 [1842].

[B]: Người mang gia phả họ Lê và Đồng Di xã mục lục (bản sao năm Thành Thái thứ
15 [1903]) lên Bộ Lễ để xin phong thần cho làng Đồng Di.

[C]: Người phụng sao Đồng Di xã mục lục năm 1966 từ bản Đồng Di xã mục lục (sao
năm 1903).

[D]: Người làng Thuỷ Tú, thường trú ở Cự Lại.

Ảnh 4: Anh Nguyễn Đại Thành Công, ngồi bên phải cụ Đinh Như Xí, đối diện tác giả, tại nhà
riêng cụ Đinh Như Xí ở Đồng Di.

Ảnh 5: Ảnh cụ Lê Văn Chỉnh, hậu duệ ngài khai canh (húy danh Lê Búa) của làng Thủy Tú.

Chúng tôi đã khảo sát điền dã tại làng Thủy Tú, bên bờ bắc Sông Hương vào ngày
24-10-2008. Chúng tôi đã gặp cụ Lê Văn Chỉnh 79 tuổi, một bô lão của làng Thủy Tú. Theo
cụ Chỉnh thì họ Lê khai canh làng Thủy Tú, cùng các họ khác là họ Nguyễn Đại, họ Nguyễn
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Đăng, họ Nguyễn Quang. Cụ thuộc về đời thứ năm, tính từ ngài khai canh họ Lê là Lê Văn
Búa. Ngài tổ họ Lê là một tướng thủy quân. Cụ Chỉnh cho biết quả ông Nguyễn Bút, tức
Nguyễn Đại Lai từng làm chánh bang trưởng, coi sóc các vạn nghề ở sông Hương và phá
Tam Giang, thường gọi là ông Thủ Bút về sau thường trú ở làng Cự Lại, từng  thay mặt làng
Thủy Tú đi thu thuế mặt nước khoảng 1910 đến 1950, không những thu thuế từ “Thượng
Vĩnh Trị hạ chí Can Lô” mà còn thu thuế trên sông Hương “ Tự sơn đầu chí hải khẩu”, tức
từ thượng lưu sông Hương đến cửa Thuận An. Kế vị ông Nguyễn Bút để thu thuế sông nước
là ông Nguyễn Đại Đường, xã trưởng Thủy Tú.Cụ Lê Văn Chỉnh cho biết tộc trưởng họ
Nguyễn Đại làng Thủy Tú là ông Nguyễn Đại Thương, hiện có nhà riêng gần Công Lương Y.
Chúng tôi tìm gặp cụ Thương, cụ nhiệt tình giới thiệu người cháu( tuổi lớn hơn cụ) là cụ
Nguyễn Đại Tùng, ở đường Yết Kiêu (Thành Nội Huế) và cụ này cho chúng tôi chụp gia phả
họ Nguyễn Đại làng Thủy Tú. Cụ xác nhận trong dòng họ Nguyễn Đại quả có ông Nguyễn
Đại Lai ( tức Nguyễn Bút), ông Nguyễn Đại Đường. Riêng ông Nguyễn Đại Lai thường trú
tại Cự Lại và có vợ là bà họ Đinh ở Đồng Di. Bà họ Đinh này gọi ông Đinh Như Nghi là chú
ruột.

Ảnh 6: Ảnh chụp cụ Nguyễn Đại Tùng ở nhà riêng.
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Ảnh 7: Một trang gia phả họ Nguyễn Đại làng Thủy Tú.

3. Ông Nguyễn Chuối, người từng tổ chức đấu tranh phá lệ thu thuế mặt nước ở
Thừa Thiên-Huế:

Lệ trên có từ thời vua Gia Long đến hết thời vua Bảo Đại, kéo dài đến thời Ngô Đình
Diệm làm tổng thống. Cứ hằng năm,  ngư dân các làng ven phá Tam Giang phải lên làng
Thủy Tú gặp họ Nguyễn Đại để lĩnh canh, thống nhất tiền thuế các sáo, vạn. Nói chung ngư
dân các làng ven phá Tam Giang và làng Thủy Tú đã giữ lệ khá lâu, thuế má cũng phải chăng
nên lệ này kéo dài hơn 5 đời ( từ 1801 đến 1961). Nhưng rồi một biến cố xảy ra, thôn trưởng
Nguyễn đại Đường  của làng Thủy Tú bày ra đấu giá các sáo vạn, làm khó khăn cho các ngư
dân các làng ven phá Tam Giang, châm ngòi cuộc đấu tranh của làng Thai Dương, do một
thanh niên của làng làm nòng cốt,  đi đến thắng lợi : Phá lệ thu thuế lâu đời  trên phá Tam
Giang của làng Thủy Tú.

Người tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh năm 1961, phá lệ nói trên,  là anh Nguyễn
Chuối ( hay Nguyễn Dũng). Anh Chuối sinh ngày 8-4 năm 1941, cha mất sớm phải ở với
ông bác ruột là Nguyễn Tuệ, chuyên nghề nuôi và đánh bắt thủy sản ở phá Tam Giang. Ông
Nguyễn Tuệ là phân bộ trưởng Phân bộ nghề sáo Thuận Trình. phân bộ này được phép thành
lập của chủ tịch nghiệp đoàn lao động Lê Văn Lương thời Ngô Đình Diệm.  Anh Chuối lại có
một ông nội chú, tên họ Nguyễn Là, em ruột ông nội Nguyễn Dung của anh Chuối. Ông
Nguyễn Là có tài đan bện mui thuyền, thuộc hạng nghệ nhân. Ông Ngô Đình Cẩn, em ruột
của Tổng thống Ngô Đình Diệm nên có nhiều quyền thế ở Huế. Cụ Cẩn rất thích những nghệ
nhân đủ mọi ngành nghề. Cụ Cẩn  tuyển những nghệ nhân vào làm xưởng công kỷ nghệ của
cụ ở Phủ Cam và ông  nội chú Nguyễn Là của anh Chuối được gọi vào xưởng công kỷ nghệ ở
Phủ Cam với nghề đan bện mui thuyền.
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Ảnh 8: Một nhân chứng xác nhận việc ông Nguyễn Bút, ông Nguyễn Đại Đường từng thu thuế
sông nước ở sông Hương và phá Tam Giang.

Năm 1961, thôn trưởng Hương Vinh ( Thủy Tú ) là Nguyễn Đại Đường triệu tập các
trưởng vạn trên Phá Tam Giang để lĩnh canh. Ông Nguyễn Đại Đường đã phá lệ từ lâu đời
khi tuyên bố đấu giá, gây bất bình các chủ vạn, lĩnh canh ở các sáo, trong đó có ông cháu anh
Chuối. Sau buổi họp về, bác cháu anh Chuối rất buồn và bức xúc, vì miếng cơm của gia đình
sắp mất. Sau nhiều ngày suy tính, bàn bạc với ông Nguyễn Tuệ, anh Chuối nghĩ cách tiếp cận
cụ Cẩn. Lúc bấy giờ anh cũng từng thấy cụ về nghỉ mát ở nhà nghỉ Hợp Châu, phá Tam
Giang, gần làng Thai Dương. Anh nhờ ông nội chú tạo điều kiện vào làm xưởng công kỷ
nghệ ở Phủ Cam. Được cụ Cẩn chấp thuận vào làm với ông nội chú. Một hôm anh đang ngồi
đan mui thuyền thì cụ Cẩn tới gần anh để xem anh đan, anh biết cụ Cẩn có cảm tình với anh
vì đang trẻ tuổi mà tay nghề chẳng kém ông nội chú. Cơ hội đã đến và ngày Nguyễn Đại
Đường cùng chủ mới sắp về cưỡng chế ông nội của anh bốc dỡ sáo, vì chủ đấu sẽ thay gia
đình anh để làm ở nơi gia đình anh nuôi, bắt thủy sản đã nhiều đời. Anh đã viết một lá đơn
thỉnh nguyện dâng lên cụ Cẩn, đại ý kính trình cụ việc ông thôn trưởng Nguyễn Đại Đường
đã phá lệ lĩnh canh từ xưa, bày lệ đấu giá thì rất nhiều vạn, nhiều nậu sáo trên phá Tam Giang
sẽ mất công ăn việc làm, nghĩa là mất cơm mất áo và xin cụ can thiệp. Viết xong, anh bàn với
ông bác và ông nội chú, vào sáng ngày mai lên làm ở xưởng công kỷ nghệ Phủ Cam, mang
theo khăn đen áo dài, còn anh lận theo tờ đơn đã viết. Khi cụ Cẩn cùng người hầu vào xưởng
xem các nghệ nhân làm việc, đến nơi hai ông cháu đang đan mui thuyền, thì bất ngờ ông nội
chú của anh Chuối quỳ xuống, đội tờ đơn, và thưa với  cụ Cẩn nguyện vọng của gia đình anh
Chuối  nói riêng và các người dân khác về việc làng Thủy Tú phá  lệ thu thuế lĩnh canh đã
chuyển sang đấu giá ở các sáo. Cụ Cẩn gọi ngay người cần vụ là đại úy Độ,  nhận ngay đơn
và đọc to cho cụ nghe. Cụ Cẩn bất bình lệ làng Thủy Tú hưởng đặc ân  thu thuế mặt nước phá
Tam Giang lâu đời, lại bày đặt đấu giá làm khó ngư dân của các làng ven phá. Đại úy Độ đọc
xong lá đơn, cụ Cẩn chấp thuận cho anh Chuối chống lại việc sai trái trên của ông Nguyễn
Đại Đường của làng Thủy Tú. Cụ cho phép anh Chuối về tổ chức anh em chống lại các nhân
viên “nhà đoan”, đại diện làng Thủy Tú, cùng một số lính đi theo hộ vệ. Còn anh Chuối, được
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ông bác đồng tình và cụ Cẩn cho phép, nên huy động khoảng 50 người khỏe mạnh, trang bị
gậy gộc tuyển từ vạn Vĩnh Trị, vạn Sáo Trại, vạn Sáo Cửa và lên kế hoạch chống lại ban
cưỡng chế gồm có đại diện quận Hương Trà, quận Phú Vang, chủ tịch nghiệp đoàn lao động
Lê Văn Lương, thôn trưởng Thủy Tú ( Hương Vinh) Nguyễn Đại Đường…cùng một tốp lính
cùng đi trên chiếc thuyền máy nhà đoan, sẽ cưỡng chế bằng biện pháp dỡ bỏ màn sáo trên
phá do ông nội của anh Chuối làm trưởng vào ngày 1-1-1961. Đêm 31-12-1960, anh Chuối
làm hai con heo thết đãi quân “khởi nghĩa”; rạng sáng 1-1-1961, anh chỉ huy anh em  đưa vũ
khí gậy gộc  xuống hai đò và từ từ tiến về sáo …. Khi thấy thuyền máy ban cưỡng chế vào
phá thì anh Chuối ra hiệu các thuyền cùng chèo về phía thuyền máy. Lính trên thuyền máy
lên đạn nhưng chưa có lệnh bắn thì thuyền anh Chuối cũng tiến sát thuyền nhà đoan. Vì ban
cưỡng chế chỉ thấy một thanh niên trên mũi thuyền (anh Chuối) trong điệu bộ muốn gặp ban
cưỡng chế để kêu xin nên không thể khai hỏa bắn anh. Bất thình lình anh Chuối nhảy lên
thuyền, thu hút toán lính đang chĩa súng về phía anh, thì quân anh từ trong các mui thuyền,
vừa ập tới và đồng loạt nhảy lên thuyền, dùng gậy gộc khống chế toàn bộ ban cưỡng chế
cùng tốp lính. Trong lúc ấy thuyền của Thượng SĩTý, bảo vệ nhà nghỉ Hát Châu của cụ Cẩn
vừa tới gần hiện trường. Thượng sĩ Tý  rút súng lục bắn một phát chỉ thiên, ra lệnh bắt giữ
toàn ban cưỡng chế và nhóm anh Chuối, ông nội của ang Chuối về nhốt ở đồn Hát Châu.
Sáng ngày mai cụ Cẩn ra lệnh đưa toàn bộ can phạm ẩu đã trên phá Tam Giang lên Huế để cụ
phân xử. Tất nhiên phần thắng thuộc về phe anh Chuối và từ ấy cụ Cẩn cắt luôn lệ  làng Thủy
Tú đi thu thuế trên mặt nước phá Tam Giang, không đúng thời Cọng Hòa và sau đó các chủ
vạn chỉ còn đóng thuế cho chính phủ với số thuế rất thấp. Lúc bấy giờ dân các làng ven phá
Tam Giang, ở các vạn chuyên nghề nuôi, bắt thủy sản rất cảm phục và hàm ơn anh Nguyễn
Chuối. Câu chuyện trên là do anh Chuối kể lại khá rành mạch vào tháng 10 – 2008 tại làng
Thai Dương.

4. Một bằng chứng về kẻ gian đã tạo dựng hồ sơ giả để che lấp chủ nhân đầu tiên
của Lăng Ba Vành:

Trong các bài viết đã công bố trên diễn đàn Chimvietcanhnam, Giaodiemonline
chúng tôi đã công bố việc làm sai trái khi sửa lại gia phả họ Lê ở làng Xuân Hòa, Thừa
Thiên-Huế, sự ngộ nhận ngài Tuấn Đức Hầu Lê Cao Kỷ là ông nội của Hộ Bộ kiêm Binh Bộ
Lê Quang Đại dẫn đến việc làng Đồng Di sửa lại Hương phổ Đồng Di năm 1969 sau khi
tham khảo bài viết của cụ Bửu Kế trên BKSG 1961 và việc người con Võ Bá Đạm của Hồng
Lô Tự Khanh Vũ Bá Khương bị kẻ gian khắc tên ông là người phụng lập bia năm NHÂM
TUẤT (1922) khi cha ông đã dời hài cốt ông Vũ Bá Bình (ông nội của Võ Bá Đạm) ra khỏi
Lăng Ba Vành từ năm 1917( khi bị ông Án Chất tố cáo) và bản thân quan Hàn Lâm biên tu
Võ Bá Đạm phải chạy án. Ở bài viết này qua việc ông Nguyễn Bút và ông Đinh Như Nghi lại
có tên trong bức thư của Orband, quí độc giả có thể thấy nguyên nhân vì sao việc tìm lăng
Đan Dương của vua Quang Trung quá khó khăn.

Cụ Nguyễn Bút bị kẻ gian phong khống làm lý trưởng làng Cư Chánh, còn cụ Đinh
Như Nghi nghề thầy cò thầy kiện, từng đem hồ sơ lên trình bộ lễ Nam triều để xin phong thần
cho các bậc tiên hiền làng Đồng Di lại trở thành nhân vật khai khống trong hồ sơ . Không
may cho hai cụ khi  bị kẻ gian đưa khống vào “HỒ SƠ GIẢ” nhằm đưa Hộ Bộ kiêm Binh Bộ
Lê Quí Công của làng Xuân Hòa lên lăng Ba Vành làm chủ nhân. Cụ Đinh Như Nghi phải
làm nhân vật khai một số chi tiết trong gia phả họ Lê Quang của làng Đồng Di và hương phổ
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Đồng Di…Còn cụ Nguyễn Bút bị kẻ gian gán cho chức Lý trưởng làng Cư Chánh, từng cho
phép Hồng Lô Tự Khanh đưa thân nhân vào chôn ở lăng Ba Vành.

Chúng tôi xin công bố bài viết của cụ Hồng Hoài Lê Văn Hoàng để quí độc giả tham
khảo và hiểu được vì sao chúng tôi đã quyết tâm điều tra “vụ án lịch sử Lăng Ba Vành”



Chim Việt Cành Nam - http://chimviet.free.fr 12

“QUANG TRUNG MỘ TỰ SỰ (chữ Hán)”

Ngày 25-3-1988 lúc 10 giờ 15 phút  có hai anh Trần Viết Điền và Nguyễn Quang
Minh gặp tôi tại nhà riêng ở Kim Long, hỏi tôi về một số chi tiết ý nghĩ về Lăng Ba Vành.

Nay tôi xin được trình bày như sau:

Nguyên tôi là đệ tử giúp việc ông Phạm Quỳnh ở văn phòng Ngự Tiền  đức Bảo Đại.
Vì làm việc vua, ăn lộc nước, nên năm 1937, tôi được ông Phạm Quỳnh( sai) đi tìm Lăng Ba
Vành ghi chép tất cả đầy đủ đem tài liệu về. Không biết ai sắp đặt một lý trưởng đại diện xã
Cư chánh và một anh thầy cò tên Đinh Như Nghi khai là ở làng Đồng Di đến trước bàn tôi
làm việc có mang theo một đoạn sao gia phả của  họ Lê mà theo họ Lê ở Đồng Di.Khi hai
người ấy khai tôi đã ngờ vực, ví dụ không ai cải táng mộ tổ của mình mà bị làng Cư Chánh
nghiêm trách dữ dội để rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng. Tại sao họ Lê cũng như làng Đồng Di
không can thiệp? Bởi vì khi cải táng thì họ hàng phải biết chứ ! Hoặc khi họ khai viên quan
Thừa biện Vũ bá Khương xin đem thân nhân vào chôn nhờ ở một cái lăng đã cải táng là một
điều trái với đạo lý của người Việt Nam. Hôm đó tôi có đập bàn thì hai người kia tỏ ra bối
rối, ngay cả người mang tên Đinh Như Nghi mà lại khai gia phả họ Lê có người làm quan to.
Nhưng tôi cũng đoán ra một phần nào ý đồ của người Pháp cũng như triều đình nam triều
lúc đó, không muốn có lăng vua Quang Trung ở kinh đô Phú Xuân. Biết nhưng mà sợ tội mất
đầu lại liên lụy gia đình nên tôi cũng làm lơ và cứ lời khai lập hồ sơ trình Phạm Quỳnh. Tôi
từ năm ấy được lệnh Phạm Quỳnh đi hỏi về lăng Ba Vành cũng lên xem lăng Ba Vành. Một
cái lăng quá bề thế mà lại bị quật, bia thì bị đục phá nhất là cái bia ở bên hông, là một cái
bia thờ chủ nhân ngôi mộ, người ta đã tém vén bằng cách [cắt] đầu bia, tai bia, chân bia
…nhưng ý nghĩa của 4 chữ SƠN NHẠC CHUNG LINH(hán tự) làm tôi xúc động Chỉ có bậc
đế vương mớiđược tặng  những mỹ tự ấy.Đặc biệt ở gần nơi có bia “SƠN NHẠC CHUNG
LINH”, nằm ẩn dưới cỏ có tấm bia nhỏ mà tôi còn nhớ dòng chữ nhỏ “CẢNH THỊNH
NGUYÊN NIÊN”(Hán tự), dòng bia thì tôi không còn nhớ, theo hiểu biết của tôi thì bia này
chôn theo quan tài.Ngay khi xem lăng Ba Vành tôi cũng đã  ngờ ngợ lăng của vua Quang
Trung đây rồi. Nhưng thời bấy giờ cho đến năm 1975, sau khi đất nước được giải phóng,có
ai nghĩ mà dám nói lên sự thật đâu?Cụ Dật ( Phan Văn Dật) đã nhiều lần nói với tôi: Lăng
Ba Vành chinhgs là lăng vua Quang Trung, nghe thì nghe vậy nhưng tôi vẫn  không dám nói,
mặc dầu cụ Dật là một con người không ai có thể phủ nhận tư cách, đạo đức, học vấn uyên
thâm. Tôi đã vẫn im lặng mặc dầu Cụ Dật là bạn thân của tôi.

Sau cùng trước lịch sử của dân tộc, trước lương tâm, tôi mong muốn thấy rõ sự thật
được xác nhận: Lăng Ba Vành là lăng của vị anh hùng dân tộc Vua QuangTrung.

Đó cũng chính là điều làm lương tâm tôi được thanh thản với những năm cuối đời. Viết tại
nhà riêng Kẻ- Vạn, Kim- long lúc 13 giờ kém 10 phút.

Tôi chịu  hoàn toàn  trách nhiệm trước lịch sử dòng chữ này.

Kim Long, ngày 25 tháng 8-1988.
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(chữ ký)

Lê Văn Hoàng

(Tên, hiệu  tự viết bằng Hán tự)

Áp triện.

Vấn đề đặt ra là phải rà soát lại các cứ liệu mà Bửu Kế đã dùng để phản bác Nguyễn
Thiệu Lâu. Cứ liệu của cụ Bửu Kế chủ yếu là phúc thư của Bộ Lễ gửi Orband:” Tiếp Hộ
chánh tòa Hội biện quan Đại nhơn hỏi sự tích mộ Ba Vành và con cháu hiệ nay ở tại xã
nào, bộ tôi đã tư Thừa Thiên phủ chuyển hỏi làng Cư Chánh. Nay cứ xã ấy khai rằng,
ngôi mộ chôn ai và con cháu thuộc xã thôn nào thì chưa được rõ chỉ biết rằng mộ ấy là
mộ xưa, nguyên đắp ba lớp thành, tục xưng Ba Vành, bỏ phế đã lâu, chỉ lưu lại tòa bia đá
tự tích bị phá hủy.

Năm Thành Thái thứ 13 (1901) lý trưởng lúc bấy giờ là Nguyễn Bút( nay đã chết
)cho Cơ mật viện Thừa biện Vũ Bá Khương ( nay Chủ sự Phủ Chính phủ ), đem thân
nhân chôn vào lăng ấy. Bộ tôi hỏi viên Chủ sự Vũ Bá Khương thì viên ấy khai rằng ngôi
mộ Ba Vành là của Chánh dinh Hộ Bộ kiêm Binh Bộ tặng Tá Lý Công thần, đặc tấn Trụ
quốc Kim tử Vinh Lộc Đại phu chánh trị Thượng Khanh Ý Đức Hầu Lê Quý Công chi mộ.
Có một người làng Đồng Di là Đinh Như Nghi khai rằng năm Thành Thái thứ bảy
(1895)con cháu của ngôi mộ là Lê Xuân ( nay đã chết ) cải táng hài cốt trong mộ đem qua
chôn ở núi Ngự Bình…”  . Hồng Hoài Lê Văn Hoàng lại cung cấp tờ trình của làng Cư
Chánh, phúc bẩm phủ Thừa Thiên, để phủ Thừa Thiên phúc bẩm bộ Lễ và dĩ nhiên tờ trình
này là cứ liệu gốc, Tờ trình như sau :”Vâng thừa sức hỏi, làng Cư Chánh chúng tôi chỉ biết
ngôi mộ “Ba Vành” là mộ cổ, không rõ con cháu là ai. Mộ đó bỏ hoang từ lâu, mà tấm bia
cũng bị phá hủy trong khi đó.

Đến năm Thành Thái thứ 13 ( Tân Sửu 1901)lý trưởng làng Cư Chánh chúng tôi
là Ô. Nguyễn Bút, đã cho phép ông Vũ Bá Khương làm chức Thừa Biện ( tức là Thừa
Phái ngày nay) ở Viện Cơ Mật đem thân nhân chôn vào đó, mà thân nhân ông Vũ Bá
Khương là một bậc đại thần, có phẩm tước đưng trên hàng Bộ trưởng :

 “Chánh Dinh Hộ Bộ kiêm Binh Bộ, tặng Tá Lý công thần, Đặc Tấn Trụ quốc
Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Chính Trị thượng khanh, Ý Đức Hầu Lê Quý Công chi mộ”.

Năm Thành Thái thứ 17(Ất Tỵ 1905) cháu của ngôi mộ là ôngLê Xuân cải táng
ngôi mộ đem chôn tại Ngự Bình”.

Cuộc đấu tranh có tổ chức của ông cháu anh Nguyễn Chuối đã làm chấm dứt một lệ
xưa có từ thời phong kiến. Khi đã chấm dứt phong kiến triều Nguyễn, nhân dân bước vào
thời kỳ cọng hòa nhưng “ phép vua thua lệ làng”, lệ làng Thủy Tú tiếp tục thu thuế trên phá
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Tam Giang kéo dài đến năm 1961. Đây là một sự kiện lịch sử đáng chú ý của làng Thai
Dương nói riêng và cư dân ven phá Tam Giang nói chung. Bên cạnh đó, nhân vật Nguyễn
Bút ( tức Nguyễn Đại Lai) là có thật, nhưng Nguyễn Bút là người từng đi thu thuế trên mặt
nước phá Tam Giang, nhiều người còn nhớ. Tại sao trong bài viết của cụ Bửu Kế trên Bách
Khoa Sài Gòn năm 1961 lại chép ông làm “ lý trưởng làng Cư Chánh(nay đã chết)”. Các cụ
già làng Cư Chánh như Trần Phương, Nguyễn Mậu cho biết ở làng Cư Chánh không ai biết
ông lý trưởng Nguyễn Bút. Đây là một bằng chứng về bộ hồ sơ giả về lăng Ba Vành.

22-10-2008

Trần Viết Điền


