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Năm 2015, Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa thế giới 
UNESCO, ghi danh kỷ niệm 

250 năm năm sinh của Danh nhân Văn 
hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du 
(1765-2015), chúng tôi gồm Thế Tường, 
Văn Tăng, Trần Văn Chường, Ngô Đình 
Hống đã vào thăm lại đồng Nguyễn Du, 
một cánh đồng thuộc Công ty Cao su Lệ 
Ninh, tiền thân là Nông trường Quốc 
doanh Lệ Ninh. Nhớ lại cách đây 10 
năm, tôi đã viết bài “Làng Phú Thọ với 
đồng Nguyễn Du”. 10 năm sau, trong 
quá trình điền giả và khảo cứu về lại 
những địa danh đã từng được giới thiệu, nay xin 
viết bài “Nguyễn Du, với làng Phú Thọ và đồng 
Nguyễn Du”.

Làng Phú Thọ là một làng quê vùng chiêm 
trũng ở bờ nam phá Hạc Hải. Nơi đây về mùa lũ 
tháng 9 đến tháng 12 âm lịch nước ngập mênh 
mông. Làng như một hòn đảo giữa biển cạn Hạc 
Hải. Phú Thọ hiện nay thuộc xã An Thủy, huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Vốn xưa, làng ở bên 
tả sông Kiến Giang, thuộc huyện Khang Lộc, 
phủ Tân Bình. Nhưng tìm trong sách xưa, “Ô 
châu cận lục” do Dương Văn An, vị tiến sĩ triều 
nhà Mạc, quê ở Tuy Lộc (huyện Lệ Thủy) nhuận 
sắc 1555 không có tên làng Phú Thọ. “Phủ Biên 
tạp lục” của  nhà  bác học Lê Quý Đôn, viết năm 
1776 thì Phú Thọ vẫn chưa có trong danh bạ các 
huyện, làng xã mà chỉ có tên Phú An thuộc tổng 
An Lại và Phú Triều thuộc tổng Phúc Lộc của 
huyện Khang Lộc. Tổng An Lại ở xa, tổng Phúc 
Lộc có các làng liền kề với Phú Thọ ngày nay nên 
tên cũ của Phú Thọ là Phú Triều. Vậy ai đặt tên 
cho làng Phú Thọ để có đến bây giờ?

Ở vùng đất cách phía Bắc ga Mỹ Đức (Sơn 
Thủy) 1km, dọc phía hữu khe Su, nay thuộc đội 6 

Nông trường Lệ Ninh, có xứ đồng được đặt tên 
đồng Nguyễn Du. Đây là vùng đất trồng màu và 
làm ruộng vụ 10 kéo từ đường sắt lên gần giáp dãi 
đồi phía Tây. Dãi đất phía Đông đường sắt đến bờ 
hữu khe Su có nguồn từ vùng núi Áng Sơn chảy 
qua đây để đổ ra nhập với rào Cẩm Ly về hói Phú 
Thọ nhập vào Kiến Giang đổ ra phá Hạc Hải. 
Vùng đất bờ hữu khe Su giáp đồng Nguyễn Du là 
đất thổ mộ của làng Phú Thọ, khi có người quá cố 
theo đò đưa lên táng ở đây. Vậy cơ duyên nào mà 
có tên xứ đồng Nguyễn Du hiện hữu ở Nông 
trường Quốc doanh Lệ Ninh, nay là Công ty Cao 
su Lệ Ninh?

Từ những năm 1985 - 1988, tôi có dịp trao 
đổi với một số cụ già ở làng Phú Thọ (xã An 
Thủy, huyện Lệ Thủy). Hỏi các cụ vì sao Phú 
Thọ ở vùng chiêm trũng bên bờ Kiến Giang và 
Hạc Hải mà lại có vùng thổ mộ ở dọc tả nguồn 
Rào Mỹ Đức và vùng thổ mộ hữu khe Su từ 
đường 15 lên đội 6 nông trường?

Các cụ kể, tên xưa của làng Phú Thọ là làng 
Phú Triều với nghĩa của chữ là: giàu có mà lắm 
sóng gió. Làng ở phía Nam phá Hạc Hải, là vùng 
chiêm trũng, trên bến dưới thuyền, nghề nghiệp 
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trồng lúa nước giống chiêm cũ, đánh bắt tôm cá 
và chăn nuôi vịt đàn quanh phá Hạc Hải. 

Dưới triều vua Gia Long (1802 - 1820), 
Nguyễn Du (1765 - 1820) được bổ nhiệm chức 
quan cai bạ Quảng Bình, một chức quan quản lý 
địa bạ, hộ tịch và đốc thúc thuế khóa.

Chuyện kể rằng: Vào một dịp cuối năm, 
đoàn thuyền đưa quan cai bạ Nguyễn Du lên kinh 
lý ở huyện lỵ Lệ Thủy. Khi xuôi dòng Kiến 
Giang trở về, thuyền ra phá Hạc Hải, gặp gió mùa 
Đông Bắc, sóng to gió lớn nổi lên, thuyền quan bị 
dạt nên phải ghé vào Phú Triều.

Được thuyền quan ghé làng, các vị chức 
sắc và các cụ lão trong làng đến đón quan và các 
vị tùy tùng vào đình làng. Được gặp nhiều cụ 
cao niên mạnh khoẻ, minh mẫn, hiếu khách, 
trong câu chuyện, quan cai bạ Nguyễn Du 
khen: Làng Phú Triều không chỉ giàu có mà còn 
nhiều bậc cao niên thượng thọ. Làng được chữ 
“Phú” lại còn có cả chữ “Thọ”. Giá như đổi tên 
làng Phú Triều thành Phú Thọ thì được phúc lộc 
to. Tiên chỉ làng, chức sắc và các bậc cao niên 
của làng lấy làm phấn khởi khi nghe lời nhận 
xét và gợi ý của quan cai bạ nên đệ trình đơn xin 
quan cai bạ giúp làng trình lên triều đình xin đổi 
thành Phú Thọ.

Được quan nhận lời, như cởi tấc lòng bao 
đời nay chưa biết tỏ cùng ai, các cụ trình quan cai 
bạ nỗi khổ của dân làng chiêm trũng, không có 
đất mộ địa để an táng khi về thiên cổ. Mỗi lần có 
người qua đời, con cháu cùng dân làng phải đưa 
linh lên thuyền ngược rào, hói lên đến nguồn 
Cẩm Ly để có đất chôn. Các cụ muốn xin quan 
giúp cho làng một vùng đất cao ráo để làm đất 
canh tác màu và làm đất thổ mộ.

Theo đề nghị của làng và các cụ lão làng, 
Nguyễn Du đã cùng chức sắc làng lên khảo sát 
vùng đất hoang giáp giới đồng Phúc Toàn của Vạn 
Xuân, cùng với làng Thượng Xá và làng Mỹ Đức. 
Nơi đây lau lách hoang vu, cận khe Su thuyền bè 
có thể lên về. Thế là quan cai bạ Nguyễn Du đã 
nhận lời trình lên trên đặt tên làng là Phú Thọ và cắt 
vùng đất giáp ranh ba làng cho Phú Thọ làm đất 
màu và địa táng khi người quá cố.

Trong chuyến ấy, vị quan - nhà thơ Nguyễn 
Du đã viết bài thơ chữ Hán “Thu ngẫu hứng” 
trong đó ông đã nhắc đến Cẩm Ly trong hai câu 
thơ mà Phạm Khắc Khoan và Lê Thước đã dịch:

“ Lệ, Cẩm non sông nơi đất lạ,
Cây hồng mây trắng cánh thu xinh”.            
Làng Phú Triều có tên mới là làng Phú Thọ 

do Nguyễn Du đặt cho. Dân làng Phú Thọ có 
cánh đồng trên cao vừa có đất màu và canh tác vụ 
mùa, vừa có thổ mộ cũng nhờ Nguyễn Du giúp 
đỡ mà có. 

Để nhớ ơn quan cai bạ Nguyễn Du, dân làng 
đặt cho vùng đất đó là đồng Nguyễn Du. Hiện 
nay phần mộ của người Phú Thọ được xây dựng 
rất đàng hoàng ở vùng đất bên hữu khe Su có 
đường 15A đi qua.

Năm 1958, thành lập Liên đoàn miền Nam  
cho cán bộ chiến sĩ và đồng bào tập kết đến sinh 
sống và xây dựng tập đoàn kinh tế nông nghiệp 
tập thể; ngày 22/12/1959 thành Nông trường 
Quốc doanh Lệ Ninh. Vùng đất đồng Nguyễn Du 
của làng Phú Thọ thành vùng canh tác của nông 
trường. Trên cánh đồng Nguyễn Du, ở phía Tây 
là phần đất đồng Phúc Toàn của Vạn Xuân, có 
sân bay thời Pháp thuộc. Năm 1958, bác Tôn 
Đức Thắng khi vào thăm Liên đoàn, máy bay đã 
hạ cánh nơi đây.

Là giai thoại truyền miệng nhưng tên làng 
Phú Thọ theo tra cứu thì có từ thế kỷ XIX và đồng 
Nguyễn Du nay thuộc đội 6 Nông trường Lệ 
Ninh thì tên gọi còn lưu. Nguyễn Du đã làm quan 
cai bạ Quảng Bình là sự thật.

Dẫu chuyện không vào sử sách để có  bằng 
chứng, nhưng dấu ấn sâu nghĩa, nặng tình về Đại 
thi hào Nguyễn Du với làng Phú Thọ, một làng 
quê vùng hai huyện của tỉnh Quảng Bình là một 
giai thoại dân gian đáng được lưu truyền. Nhân 
kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Đại thi hào 
Nguyễn Du (1765 - 2005), danh nhân văn hóa 
nhân loại, chép câu chuyện này. Nay thế giới kỷ 
niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du 
xin bổ sung thêm những chi tiết mới tra cứu được 
để góp phần tưởng nhớ ông
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