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mẫu nhà Nho lý tưởng, là một biểu tượng cao đẹp về đức hy 
sinh vì nghĩa cả. 

Đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc mặt bằng kết cấu kiến trúc kiểu 
chữ Nhị ( = ), gồm 2 tòa: Tiền tế và Hậu cung, mái lợp ngói mũi 
hài, các cấu kiện gỗ trên bộ khung vì được bào trơn, bào soi, 
đóng bén chắc khỏe, không chạm trổ cầu kỳ, các đầu bảy, đầu 
nghé… chạm hoa lá cách điệu. Đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc bảo 
lưu được đặc trưng của kiểu thức kiến trúc cổ với đầu đao cong 
vút hay tường hồi bít đốc, các bộ phận cấu thành nên kiến trúc 
của ngôi đền được bố trí hợp lý, gia cố mực thước chính xác, bộ 
vì nóc kiểu giá chiêng, chồng rường, kẻ, bảy… Trong di tích còn 
lưu giữ được hệ thống cổ vật: Sắc phong triều Nguyễn, ngai thờ, 
sập thờ…

Qua các tư liệu lịch sử được nghiên cứu, tư liệu Hán Nôm, 
kết hợp với kiểu dáng kiến trúc, hệ thống cổ vật của di tích, có 
thể xác định được tương đối chính xác niên đại xây dựng đền 
thờ Nguyễn Mẫn Đốc vào thời Hậu Lê, cuối thế kỷ XVI, đầu thế 
kỷ XVIII. Và ngôi đền đã trải qua các lần tu sửa: Đại trùng tu vào 
triều vua Nguyễn Hiến Tổ - năm Thiệu Trị thứ 6 - năm 1846; năm 
1990: Tu sửa phần mái tòa tiền tế, sơn lại cột, lát lại nền; năm 
2010: Đắp lại bờ nóc tòa tiền tế, đảo ngói toà hậu cung; năm 
2011: Lát lại sân đền, tu sửa 2 góc đao mái trước tòa tiền tế....

chép trong gia 
phả mà còn 
được vinh danh 
trong các tài 
liệu chính sử và 
được khắc ghi 
vào bia đá số 
13 tại Văn Miếu 
- Quốc Tử Giám, 
Hà Nội. Ông là 
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Chùa Xuân Lũng (tên chữ: Phổ Quang tự), tọa lạc trên một 
quả gò thuộc xóm Chùa, xã Xuân Lũng. Nhìn về hướng Tây, chùa 
Xuân Lũng được xây dựng vào khoảng đầu thời Trần, trải qua 
nhiều lần tu sửa, lần tu sửa lớn nhất vào đầu thế kỷ XVII - năm 
1629.

Mặt bằng tổng thể kiến trúc chùa Xuân Lũng gồm: Tam 
quan - gác chuông, nhà bia, tòa Tam bảo. Tòa Tam bảo kiến trúc 
kiểu chữ Công, gồm: Bái đường, Thiêu hương và Chính điện. Bộ 
khung kết cấu gỗ với các bộ vì nóc làm theo kiểu “Thượng giá 
chiêng, chồng rường - hạ kẻ”. Chùa Xuân Lũng hiện lưu giữ được 
hơn 30 pho tượng chất liệu gỗ và thổ, được bài trí trên bệ xây.

Công trình kiến trúc tiêu biểu trong di tích chùa Xuân Lũng 
là Tam quan - Gác chuông, một trong số ít những Tam quan - 
Gác chuông còn bảo lưu được kiến trúc cổ trên địa bàn tỉnh Phú 

15. CHÙA XUÂN LŨNG - XÃ XUÂN LŨNG
(Xếp hạng năm 1980)
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Thọ, với hệ mái chồng diêm 2 tầng 8 mái, đao cong thanh thoát, 
bờ nóc đắp hình Long cuốn thủy. Thượng lương khắc hàng chữ 
Hán: “Hoàng triệu Minh Mạng nhị thập niên” (tức Minh Mạng 
năm thứ 12 - năm 1839), các đầu được chạm khắc hình hoa sen. 
Trên gác chuông treo quả chuông đồng “Phổ Quang tự  chung” 
và  khánh đồng đều có niên đại đúc năm Minh Mạng nhị thập 
niên - năm 1839.

Chùa Xuân Lũng hiện còn lưu giữ bệ đá hoa sen  - một tác 
phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm phong cách nghệ thuật 
thời Lý - Trần với niên đại tạo tác “Xương Phù  thập niên - Tức 
Xương Phù năm thứ 10 - năm 1388, triều vua Trần Phế Đế”. Bệ 
đá hoa sen cấu tạo hình chữ nhật, kích thước: Cao 1,05m, rộng 
1,25m, dài 3,30m, được kiến tạo bằng các phiến đá xanh ghép 
lại với nhau hết sức hoàn hảo, đỡ bộ tượng Tam thế. Bệ đá hoa 
sen gồm 5 tầng, điêu khắc trang trí ba mặt, mặt sau chỉ chạm 
cánh sen tầng trên cùng. Các hoa văn trang trí theo đề tài: Rồng 
và động vật, đều được thể hiện trong các ô hình chữ nhật. Tầng 
trên cùng được tạo bằng 9 phiến đá, bốn bề chạm khắc cánh 
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sen với 3 lớp cánh, trong cánh sen ở hai lớp dưới có diềm khắc 
chìm với những chấm tròn nhỏ tượng trưng cho 4 phương 8 
hướng của đạo Phật; phần giữa bệ hơi trũng tạo cho cả bệ đá 
hình dáng như con thuyền cổ với hai đầu hơi cong. Tầng thứ hai 
gồm 10 phiến đá ghép được trang trí cánh sen cách điệu xung 
quanh với 2 lớp cánh. Tầng thứ ba gồm 10 phiến đá ghép, mặt 
trái chạm hình con hươu dáng đi thư thả, đầu ngoảnh lại, miệng 
cặp cành hoa hải đường to, phủ khắp thân hươu. Mặt trước bệ 
chia 5 ô to, nhỏ: Ô 1 và ô 5 chạm trang trí rồng đề tài “Độc Long” 
với đặc trưng rồng thời Trần; ô 2 khắc niên đại (niên hiệu Xương 
Phù thứ 10 - năm 1388, Đinh Mão) và tên người công đức bệ 
đá bằng chữ Hán (điền chủ tiểu học chi hầu Nguyễn Chiêu...); 
ô 3 ở trung tâm bệ đá, tất cả ô này được thể hiện trong hình 
lá đề cách điệu và chạm khắc 5 tia mặt trời chính giữa, hai bên 
là bông hoa sen và nụ sen...; ô 4 khắc chữ Hán tên người cùng 
cung tiến bệ đá tòa Tam bảo vào chùa (Sử đài điền ngự thư hà 
chính thư tên là Nguyễn Nạp), mặt trái khắc cành hoa; bốn góc 
bệ ở tầng này chạm 4 hình Linh điểu trên trán khắc chữ “Vương”, 
vững chãi đỡ tòa sen. Tầng thứ tư cấu tạo 13 phiến đá, có 8 ô 
chạm trang trí các họa tiết: Sư tử vờn hoa hải đường; hoa cúc 
sống động; đặc biệt là hình tượng con rồng với đặc điểm độc 
đáo của nghệ thuật thời Trần với đề tài “Cá hóa rồng”. Tầng thứ 
năm được cấu tạo thành chân bệ với 2 cấp: Cấp dưới gồm 13 
phiến đá, cả 3 mặt đều chạm các hình hoa cúc chìm; cấp trên 
tạo dáng kiểu chân quỳ, bốn góc bệ chạm hình mây cụm. 

Bệ đá hoa sen chùa Xuân Lũng là tác phẩm điêu khắc có giá 
trị nghệ thuật đặc sắc,hiếm hoi còn lại của thời Trần, một thời 
đại hào hùng trong lịch sử dân tộc với hào khí Đông A lần chiến 
thắng quân xâm lược Nguyên Mông.
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PHẦN III
CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA XẾP 

HẠNG CẤP TỈNH
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Đình Bản Nguyên (còn gọi là đình Á Nguyên vì làng Bản 
Nguyên xưa có tên là Á Nguyên và tên cổ là kẻ Á) thuộc xã Bản 
Nguyên, thờ tam vị đại vương thượng đẳng thần là: Tá Lang 
linh ứng đại vương, Đương Cương hiển ứng đại vương, Hương 
Thụy hiển ứng đại vương là các nhân vật lịch sử huyền thoại thời 
kỳ Hùng Vương thứ 18 và Đinh Công Tuấn cùng hai bộ tướng 
của ông (Đinh Công Tuấn là một nhân vật lịch sử thời kỳ Thục 
An Dương Vương (thế kỷ III TCN) đã có công trong cuộc kháng 
chiến chống quân xâm lược Triệu Đà ở vùng tả ngạn sông Thao. 

Đình Bản Nguyên được xây dựng năm Tự Đức lục niên (tức 
Tự Đức năm thứ 6 - năm 1853), quay hướng Tây Nam với kết cấu 

1. ĐÌNH BẢN NGUYÊN - XÃ BẢN NGUYÊN
(Xếp hạng năm 1995)
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kiến trúc kiểu chữ Nhị ( = ). Trải qua thăng trầm của lịch sử, ngôi 
đình không còn bảo lưu nguyên vẹn kiến trúc cổ ban đầu, chỉ 
còn tòa Hậu cung

 Đình Bản Nguyên hiện có kết cấu kiến trúc chữ Đinh, gồm 
2 toà: Đại bái và Hậu cung. Tòa Đại bái 5 gian, được phục hồi 
những năm đầu thập niên 90 thế kỷ XX; tòa hậu cung 3 gian 1 
chái còn bảo lưu được kiến trúc cổ. Trong di tích l¬ưu giữ được 
hệ thống cổ vật, di vật có giá trị lịch sử, kỹ thuật, mỹ thuật: Ngai 
thờ, khám thờ, nghi môn, lư hương gốm sứ da lươn, nến phao 
đồng…

Xuân thu nhị kỳ, lễ hội đình Bản Nguyên hàng năm được tổ 
chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng. Sang ngày mồng 8, dân 
làng Bản Nguyên tổ chức rước cỗ chay và tế lễ. Sau phần lễ là 
phần hội các trò thi tài đua khéo dân gian truyền thống mang 
tính thượng võ, như: Vật, chọi gà, kéo co, đấu cờ…. kéo dài sang 
sáng ngày mồng 9. Từ chiều ngày mồng 9 là lễ rút roi, lễ tất kết 
thúc 3 ngày hội. Các trò diễn minh họa thần tích ở đình làng 
Bản Nguyên (thường được gọi là diễn x¬ướng thần tích) rất độc 
đáo và đầy bản sắc, mang nội dung và ý nghĩa lịch sử rất cao. 
Đó là các hoạt động văn hoá dân gian mang tính chất tưởng 
niệm và biểu d¬ương, nhằm nhắc lại một số tình tiết trong cuộc 
đời của của vị thần được thờ. Đây là mảng văn hoá gắn bó chặt 
chẽ với ngôi đình làng, mang tính quần chúng sâu rộng. Đồng 
thời, với tục reo cầu liên xã hết sức độc đáo này, các địa danh 
Bản Nguyên, Trúc Phê, Hữu Bổ, Kinh Kệ, Sơn Vi đã tạo thành một 
vùng văn hoá gắn bó và đầy bản sắc, thể hiện truyền thống 
th¬ượng võ và nét đẹp văn hoá ở một vùng quê đất Tổ.

Cùng với các trò chơi, diễn xướng dân gian, chính vì cùng 
thờ một thần là Đinh Công Tuấn nên bốn làng Bản Nguyên, 
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Trúc Phê (thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, Hữu Bổ, Kinh Kệ 
(xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao) kết nghĩa với nhau. Tục kết nước 
nghĩa theo tương truyền có từ thời An Dương Vương (sau khi 
Đinh Công Tuấn từ trần ). Từ xa xưa còn để lại câu ca:

 “Trúc Phê có tiệc bánh giầy

Bên Á há miệng, bên này chày đâm”.

Người dân vùng này vẫn truyền tụng truyền thuyết Đinh 
Công Tuấn dựng chiến lũy chống giặc ngay tại làng mình và khi 
thế cùng lực kiệt có xác một con bò trôi sông cứu giúp. Vì vậy, 
dân làng có tục kiêng ăn thịt bò. Tương truyền sau khi cưỡi xác 
bò qua sông, Đinh Công Tuấn đem chôn xác con bò và khấn: 
“Nhờ có người mà ta thoát nạn, ta sẽ không quên ơn và nếu 
sau này ta trở thành phúc thần nơi nào thì dân nơi đó không 
đ¬ược ăn thịt người”. Chính vì vậy dân các làng trong vùng 
kiêng không ăn thịt bò và gọi chệch bò là “nhổm”. Tương truyền 
khi Đinh Công Tuấn gặp nạn đã được nữ tướng Thiên Hương ở 
Hoa Nham động (Trúc Phê, Hưng Hoá, Tam Nông) cứu giải vây, 
nên các làng Bản Nguyên, Sơn Vi, Hữu Bổ, Kinh Kệ và Trúc Phê 
kết nước nghĩa với những tập tục, lễ hội gắn bó chặt chẽ, trở 
thành một vùng văn hoá thống nhất. Nhiều làng cũng lập miếu 
thờ Đinh Công Tuấn. Làng Á Nguyên là nơi lập đền chính, về sau 
dân kẻ Á lập đình thờ Đinh Công Tuấn, vì xác bò đã giúp Công 
tuấn thoát nạn, dân á Nguyên, Hữu Bổ, Kinh Kệ và một số nơi 
trong vùng không ăn thịt bò và gọi bò là nhổm, tế lễ chỉ mổ gà, 
lợn, kể cả tế tam sinh cũng không mổ bò, mà dùng súc vật khác 
thay thế.
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Đền Quỳnh Lâm thuộc thôn Quỳnh Lâm, xã Bản Nguyên, 
thờ hai nhân vật lịch sử thời kỳ Hai Bà Trưng (năm 40 SCN) là ông 
Thi Bằng (em trai ông Thi Sách là chồng của bà Trưng Trắc) và vợ 
là nữ tướng Xuân Nương.

Đền Quỳnh Lâm xây dựng vào thời Nguyễn, quay hướng Tây 
Nam, kiến trúc được làm theo kiểu chữ Nhị (=), gồm: Tòa Tiền 
tế 3 gian 2 chái thờ Đức Thánh Ông và tòa Hậu cung 3 gian thờ  
Đức Thánh Bà. 

Trong di tích còn lưu được bản Thần tích, 2 đạo sắc phong 
thời Nguyễn gồm: Tự Đức tam thập tam niên (tức Tự Đức năm 
thứ 33 - năm 1880), Khải Định ngũ niên (tức Khải Định năm thứ 5 
- năm 1920) và nhiều cổ vật như: Ngai thờ, khám thờ, bát hương 
đá, chiêng đồng… 

Kỳ tiệc lệ chính của đền Quỳnh Lâm vào ngày mùng 7 tháng 
Giêng với tục mổ trâu làm lễ vật cúng tế ở đền thờ Đức Thánh 
Ông và lễ chay (chè kho, bánh mật, bánh giầy) cúng tế ở đền 
Đức Thánh Bà. 

2. ĐỀN QUỲNH LÂM - XÃ BẢN NGUYÊN
(Xếp hạng năm 1991)
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3. CHÙA QUỲNH LÂM - XÃ BẢN NGUYÊN
(Xếp hạng năm 1991)

Làng Quỳnh Lâm xưa có tên cổ là kẻ Cuôi. Chùa Quỳnh Lâm (tên 
chữ: Quan Thánh tự) được xây dựng vào thời nhà Nguyễn, hiện chưa 
xác định được chính xác niên đại xây dựng, đã trải qua nhiều lần tu 
sửa, tòa Tiền đường tu sửa năm 1987, tòa Thượng điện tu sửa năm 
1990, năm 2014, đại trùng tu tòa Tam bảo. 

Mặt bằng kiến trúc tòa Tam bảo chùa Quỳnh Lâm kiểu chữ Công, 
gồm 3 tòa: Bái đường, Thiêu hương và Chính điện. Bộ khung kết cấu 
bằng gỗ tứ thiết, mái lợp ngói mũi hài phục chế, hệ thống chân tảng 
bằng đá xanh, các bộ vì nóc kiểu “Thượng chồng rường - hạ kẻ”, các 
con giống, đầu kìm, họa tiết trang trí đắp trát bằng vữa truyền thống, 
hệ cửa bức bàn kiểu thượng song hạ bản...

Chùa Quỳnh Lâm còn lưu giữ được hệ thống cổ vật, tiêu biểu: 
Chuông đồng niên hiệu Khải Định cửu niên (tức Khải Định năm thứ 
9 - năm 1929); 2 tấm bia đá niên hiệu Tự Đức nhất niên (tức Tự Đức 
năm thứ nhất - năm 1848) và Tự Đức thất niên (tức Tự Đức năm thứ 7 
- năm 1854);  9 pho tượng cổ chất liệu gỗ, tiêu biểu là tượng Quan Âm 
chuẩn đề; hoành phi “Đại nhi hóa chi” do Trạng Trình Vũ Duệ, người 
làng Trình Xá, xã Vĩnh Lại viết.
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Cụm di tích đình, chùa Vĩnh Mộ được xây dựng phía trong đê 
tả sông Hồng, ngay phía ngoài thôn Vĩnh Tề, xã Cao Xá. Vĩnh Mộ 
là vùng đất cổ có từ rất lâu đời với tên gọi là kẻ Mạc, đất đai bằng 
phẳng, phì nhiêu. Theo “Sơn Vi dư địa chí”, thời Bắc thuộc, Vĩnh Tề 
thuộc đất quận Phong Châu, có tên là Bình Mạc sách, cư dân thưa 
thớt, vài chục người, xung quanh có trồng nhiều tre xanh bao bọc, 
trải qua lịch sử mới đổi thành ấp, hương, làng, xã như ngày nay.

- Đình Vĩnh Mộ thờ thần làng là ông Nguyễn Như Kỳ, nhân vật 
lịch sử thời Hùng Vương thứ 18, có công cùng Tản Viên Sơn thánh 
đánh giặc Thục và cũng là người đã có công chiêu dân, khai khẩn 
lập ra ấp Thanh Hà. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, nhân 
dân đã lập miếu thờ ông bên bãi sông xứ Thanh Hà, trông về hướng 
núi Tản. Sau này, vào thời Lê Mạc, dân trong vùng dựng ngôi đình 
thờ ông tại trung tâm thôn Vĩnh Tề.

Ngôi đình được xây dựng vào thế kỷ XVIII theo kiểu chữ Công; 
đại trùng tu vào thời Nguyễn - năm Bảo Đại tam niên (tức Bảo Đại 

4. CỤM DI TÍCH ĐÌNH, CHÙA VĨNH MỘ - XÃ CAO XÁ
(Xếp hạng năm 1998)
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năm thứ 3 - năm 1927) thành kiến trúc kiểu chữ Đinh như hiện nay, 
với toà Đại bái 5 gian và Hậu cung 3 gian 1 chái, bộ khung gỗ có các 
bộ vì theo kiểu chồng rường giá chiêng, gian cuối cùng của Hậu 
cung tạo thượng cung - khám thờ. Trong di tích còn lưu giữ được 
hệ thống cổ vật: Ngai thờ, chiêng đồng và một số cổ vật chất liệu 
gỗ, gốm sứ… 

Làng Vĩnh Mộ có hội vật “đuổi giải” rất độc đáo đầu xuân vào 
ngày mồng 7 tháng Giêng. Tập tục này nhằm nhắc lại việc rược 
đuổi quân giặc ra khỏi làng xóm của mình. Hội vật với tục “đuổi giải” 
trải qua các bước: Vật lệ, vật giải. Người “đổ giải” phải ôm giải chạy 
một vòng xung quanh sân đình, sau đó chạy ra khỏi cổng làng và 
cấm không được ngoái cổ nhìn lại phía sau, dân làng reo hò đuổi 
theo phía sau. Nếu người được giải chưa ra khỏi cổng làng mà vô 
ý nhìn lại sẽ bị cả làng xúm vào đánh.  Ngoài ra, dân làng Vĩnh Mộ 
còn có tục mổ trâu, mổ lợn, rán cá chép, làm chè kho, bún và thi giã 
bánh giầy… để làm lễ vật cúng tế. Cỗ hèm có bánh giầy và cá rán, 
được quan niệm là những món ăn ưa thích của thành hoàng làng.

- Chùa Vĩnh Mộ (tên chữ là Diên Phúc tự), xây dựng thời Nguyễn, 
nhìn về hướng Đông - Nam, kiến trúc kiểu chữ Đinh (J), gồm 2 tòa: 
Bái đường và Chính điện, được tu bổ, tôn tạo vào cuối thế kỷ XX. 
Trong chùa có 10 pho tượng với chất liệu bằng gỗ và thổ.
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Lăng Dục Mỹ (còn gọi là lăng Lân Hổ hay lăng Quốc Tế) thuộc 
thôn Dục Mỹ, xã Cao Xá,  thờ Lân Hổ là vị tướng đã có công đánh 
giặc giữ nước thời nhà Trần từ năm 1257 đến năm 1258, được vua 
Trần ban sắc phong Thượng đẳng tối linh.

Lăng Dục Mỹ nằm trên gò Dung, cách đền Xa Lộc khoảng 40m 
về phía Đông. Tương truyền rằng khi tướng Lân Hổ bị chém, nơi 
đầu ông rơi xuống, nhân dân lập đền thờ, là đền Xa Lộc ngày nay, 
thân ông nằm trên mình ngựa về đến gò Dung thì rơi, sáng hôm 
sau mối ùn lên thành mộ. Nhân dân thương cảm chôn cất ông, khi 
kháng chiến thắng lợi, vua Trần ban chiếu chỉ xây lăng và tế lễ theo 
nghi lễ quốc tế, lại truyền cho 18 xã lân cận phụng thờ. 

Kiến trúc của lăng Dục Mỹ thời Hậu Lê, xung quanh có tường 
bao bọc, cổng lăng ở chính diện hướng Nam kiểu 2 tầng 8 mái, đắp 
ngói ống và đao cong rất đẹp. Tầng trên có chữ “Tối linh lăng”, hai 
bên cổng có đôi câu đối ca ngợi công đức Lân Hổ hầu. Mộ Lân Hổ 
xây bằng gạch chín, phía trên đắp lồi mặt gương, phía đầu mộ đắp 
bức bình phong, phía trước có bệ để bát hương màu da lươn để 
khách hành hương đến thăm viếng, thắp hương.

5. LĂNG DỤC MỸ - XÃ CAO XÁ
(Xếp hạng năm 1990)
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Cụm di tích đình, chùa Vu Tử thuộc thôn Vu Tử, xã Hợp Hải.  
Đình Vu Tử thờ 5 vị tướng thời Hùng  Vương có tên  húy là: 
Đống Ấm, Cái Sạ, Phán Quan, Tư Ước và Hộ Thổ, là những vị 
tướng giỏi có công đánh giặc.

Đình Vu Tử xây dựng thờ Hậu Lê, quay hướng Đông Nam, 
kiến trúc kiểu chữ Nhị (=), trong kháng chiến chống Pháp đã bị 
hư hỏng kiến trúc. Sau này nhân dân địa phương đã phục hồi 
ngôi đình kiến trúc kiểu chữ Nhất ( - ), 4 gian. Đình Vu Tử còn 
lưu giữ được ngọc phả sao và một số đồ thờ. Lễ hội tổ chức vào 
ngày mồng 9 và ngày mồng 10 tháng Ba. Mổ lợn đen tuyền và 
mổ trâu để cúng tế, lệ tục mổ lợn phải dìm chết không chọc 
tiết. Trong đình Vu Tử hiện lưu giữ một số di vật:  Thần tích, 
thần sắc xã Vu tử; 05 đạo sắc sao thời Nguyễn, ngai thờ... 

Chùa Vu Tử (tên chữ: Sơn Thủy tự), được xây dựng vào năm 
Vĩnh Thịnh thập bát niên (tức Vĩnh Thịnh năm thứ 18 - năm 
1722), theo hướng Tây Nam, kiến trúc kiểu chữ Nhất, 1 tòa. 
Trong chùa Vu Tử hiện còn lưu được thác bản Bia đá niên hiệu 
Vĩnh Thịnh thập tam niên (tức Vĩnh Thịnh năm thứ 13 - năm 
1717); hệ thống tượng thờ có 12 pho tượng mới bằng gỗ mít, 
tạo tác đảm bảo kỹ, mỹ thuật tượng thờ.

6. CỤM DI TÍCH ĐÌNH, CHÙA VU TỬ - XÃ HỢP HẢI
(Xếp hạng năm 2002)
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- Miếu Lạng Hồ được gọi theo tên địa danh làng Lạng Hồ, 
xã Hợp Hải. Làng Lạng Hồ tên làng cổ là làng Lãng Hồ (kẻ Giầu), 
sau gọi chệch thành Lạng Hồ. Miếu Lạng Hồ thờ 2 vị thần là 
Sơn thần và Thủy thần cùng ngũ vị Thành hoàng con vua Hùng 
Vương thứ 9 là: Đô Hộ Danh Thần Bảo Quốc đại vương; Áng Xá 
Tràng - Danh thần Tuấn Chiết đại vương; Tam Lang Tràng - Danh 
thần Nhàn Uyển Tôn thần; Xính Tràng - Danh thần Trang Thục 
Tôn thần và Út Sinh Tràng  Danh thần Diễm My Tôn thần

Theo Thần tích làng Lạng Hồ, ngôi miếu được xây dựng vào 
năm 1563, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, tất cả nơi thờ 
cúng của làng Lạng Hồ không còn nữa, trong đó có miếu. Năm 
2011, miếu Lạng Hồ được khôi phục trên nền móng cũ, quay 
hướng Tây Bắc. Miếu Lạng Hồ mặt bằng kiến trúc chữ Nhất, tiền 
đao, hậu đốc, 3 gian, thờ dọc, mái lợp ngói mũi, bờ nóc đắp 
Lưỡng long chầu nhật.

7. MIẾU LẠNG HỒ, CHÙA PHÚC KHÁNH - XÃ HỢP HẢI
(Xếp hạng năm 2015)
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Tục lệ làng Lạng Hồ xưa, tại miếu - đình làng được hương 
khói, cúng tế đều đặn, trong năm có các kỳ tế lễ: Ngày 30 tháng 
Chạp: Ngày sinh thần, ngày này các kỳ lão cùng túc trực với cụ 
từ, giáp nào đăng cai phải nấu chè con ong và xôi nếp cúng giao 
thừa xong mới được về; ngày mùng 3 tháng Giêng: Cầu lợn đen; 
ngày mùng 7 tháng Giêng: Ngày hóa thần; xuân tế ngày mùng 
9, 10 tháng 2 (âm lịch): Kỳ đại tiệc.

- Chùa Phúc Khánh (tên chữ: Phúc Khánh tự) là một ngôi 
chùa cổ, có lịch sử lâu đời. Hiện nay, tại Viện Nghiên cứu Hán 
Nôm còn lưu giữ tư liệu Hán Nôm của 05 tấm bia ở chùa Phúc 
Khánh của hai xã Bồng Lãng và Lạng Thị thuộc tổng Do Nghĩa, 
huyện Sơn Vi, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ). Tấm văn bia có ký hiệu No.7962 - 7963 ghi việc 
tạo tượng Phật chùa Phúc Khánh, bia lập ngày 20 tháng 9 năm 
1586, niên hiệu Đoan Thái nhất niên (tức Đoan Thái năm thứ 
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Nhất - năm 1586) thời nhà Mạc. Bia ký hiệu No.07960 ghi việc 
xây tường chùa Phúc Khánh, bia lập ngày tốt tháng 4 năm Kỷ 
Sửu niên hiệu Vĩnh Thịnh tứ niên (tức Vĩnh Thịnh năm thứ 4 - 
năm 1708) và  văn bia ký hiệu No.7960 - 7961, bia ghi công đức 
tạo hành lang chùa Phúc Khánh, bia lập ngày tốt tháng 8 niên 
hiệu Vĩnh Thịnh ngũ niên (tức Vĩnh Thịnh năm thứ 5 - năm 1709). 

Hiện tại, chùa Phúc Khánh còn lưu giữ được một tấm bia đá 
chữ đã mờ nhiều, bia đề năm Vĩnh Thịnh tứ niên (tức Vĩnh Thịnh 
năm thứ 4 - năm 1708), khắc tên các vị hưng công công đức vào 
chùa. Như vậy, có thể khẳng định niên đại xây dựng chùa Phúc 
Khánh vào thế kỷ XVI - năm 1586, trải qua nhiều lần tu sửa dưới 
thời Lê, thời Nguyễn. Trải qua thời gian bị hư hỏng kiến trúc, 
năm 2006, chùa Phúc Khánh được phục hồi với quy mô kiến 
trúc như ngày nay: Quay hướng Tây Bắc, mặt bằng kiến trúc chữ 
Đinh, bộ khung kết cấu BTCT, gồm: Bái đường, 3 gian 2 chái, 
kiểu nhà bốn mái, đao cong, bờ nóc đắp hình Lưỡng long chầu 
vào bức hoành phi có ghi tên chùa bằng chữ Hán: “Phúc Khánh 
tự” (chùa Phúc Khánh). Hai đầu bờ nóc gắn 2 con kìm, bờ chảy 
gắn con xô, đầu đao cong gắn hình đầu rồng. Tòa Chính điện 2 
gian 1 chái, xây bệ thờ giật cấp bài trí tượng thờ. 

Chùa Phúc Khánh hiện có hơn 20 pho tượng thờ, chất liệu 
thổ và gỗ. Hiện vật trong di tích gồm: Án gian, đài nước, đài trầu, 
mâm bồng...
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Đình Kinh Kệ thuộc thôn Kinh Kệ, xã Kinh Kệ, thờ Lý 
Đương Bản Cảnh là tướng lĩnh thời Hùng Vương. Ngôi đình 
xây dựng khá sớm, làm theo hướng Đông  Nam, kiến trúc 
kiểu chữ Nhất (-), 1 tòa 3 gian, nghệ thuật điêu khắc gỗ được 
thể hiện trên bức cốn mê, cốn nách, đầu bảy, theo đề tài “Tứ 
linh”. 

Đình Kinh Kệ còn lưu giữ được 06 đạo sắc phong, gồm: 01  
đạo sắc triều Lê Cảnh Hưng tứ thập tứ niên (tức Cảnh Hưng 
năm thứ 44 - năm 1783) và 05 đạo sắc phong thời Nguyễn, 
một cuốn ngọc phả và nhiều hiện vật gốm sứ.

Qua nghệ thuật chạm khắc gỗ còn lưu giữ trên thức kiến 
trúc gỗ, có thể đoán định niên đại tương đối xây dựng đình 
Kinh Kệ vào đầu thời Nguyễn. Đình Kinh Kệ quay hướng Tây 
Nam, kiến trúc chữ Đinh, nền móng cũ của đình rộng, nhưng 
qua thời gian đình bị hư hỏng, năm 1956 nhân dân xây dựng 

8. ĐÌNH KINH KỆ - XÃ KINH KỆ
(Xếp hạng năm 1992)
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lại, phần kiến trúc còn lại đến ngày nay chính là tòa Hậu cung 
của đình cũ, năm 2008, đình Kinh Kệ được tu sửa với kiến trúc 
hình chữ Nhất, 1 tòa, 3 gian. Nghệ thuật chạm khắc gỗ cổ 
đình Kinh Kệ thể hiện hình rồng cuốn, mây cụm còn lưu giữ 
trên bức cốn mê, xà nách.

Lễ hội làng Kinh Kệ từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 
tháng Giêng hàng năm: Chiều ngày mùng 6 làm lễ cáo tế tại 
đình. Trong 3 ngày tiệc lệ, mỗi sáng đều rước ván xôi, gà từ 
miếu ra đình (vì miếu là nơi thờ tước vị thần của ngài trước 
khi xây đình và tế ở đình 2 lần sáng, chiều); có tục cầu trâu, 
tế lễ tại đình. Trong 3 ngày hội, làng có nhiều trò vui: Cướp 
nước, nấu cơm thi, kéo co, đấu vật.

Kỳ tiệc lệ tổ chức từ ngày mồng 3 tháng Giêng đến ngày 
mồng 9 tháng giêng gồm các nội dung như sau: Ngày mồng 
3 Tết, 7 giáp mỗi giáp một con lợn đưa ra đình, các con lợn 
được bình giải từ nhất cho tới ba. Người được phân công giết 
lợn đội mũ đi hia, tay cầm roi bện bằng dây rơm lên lần lượt 
đánh cả vào 7 con lợn, con nào không kêu thì mổ tế thịt sống 
nguyên cả con. Ngày mồng 9 tháng Giêng, mỗi giáp 5 người, 
kéo lửa bằng giang và nứa, nước lấy giữa dòng sông Hồng. 
Khi kéo lửa thì một người vào vo gạo, một người đóng cọc 
làm kiềng, hai người nấu cơm. Cơm cạn, buộc niêu cơm vào 
cần tre rước về đình, vừa đi vừa đốt lửa, làm sao cho tới đền 
là cơm chín. Làm lễ xong chủ tế tung các nồi cơm ra sân đền 
cho mọi người cướp lấy may, cướp cả cơm và cả mảnh nồi vỡ, 
cướp cả cọc kiềng vể chôn ở chuồng lợn cho lợn chóng lớn. 
Lửa đóm nấu cơm thì được các cụ già châm nén hương mang 
về cắm bếp để quanh năm “Đỏ nhe lửa” gặp nhiều may mắn, 
phát tài phát lộc.
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Chùa Kinh Kệ (tên chữ: 
Khánh Nghiêm tự) thuộc 
thôn Kinh Kệ. Kinh kệ xưa 
kia có tên nôm là kẻ Lài. 

Chùa Kinh Kệ không 
còn cây hương, bia ký 
ghi lại niên đại xây dựng 
chùa, song với kiến trúc 

9. CHÙA KINH KỆ - XÃ KINH KỆ
(Xếp hạng năm 1992)

hiện còn và theo truyền ngôn của các cụ cao niên, ngôi chùa 
được xây dựng cách đây khoảng 300 năm, đã trải qua tu sửa 
nhiều lần. Chùa Kinh Kệ quay hướng Đông Nam, kiến trúc kiểu 
chữ Đinh (J), gồm 2 tòa: Bái đường 3 gian 2 chái, mái lợp ngói 
mũi, bộ khung vì được bào trơn, đóng bén, mộng sàm chặt khít, 
không chạm trổ trang trí; tòa Chính điện 2 gian 1 chái, xây bệ 
thờ giật cấp bài trí tượng thờ. Trong khuôn viên chùa có 2 mộ 
tháp là nơi chôn cất 2 nhà sư trụ trì đã viên tịch. 

Chùa Kinh Kệ hiện lưu giữ được 10 pho tượng cổ chất liệu 
bằng gỗ, tiêu biểu là các pho tượng: Thích Ca sơ sinh - tòa Cửu 

Long, Thánh Tăng, 
Thích Ca thuyết 
pháp… và một số 
di vật cổ có niên đại 
thời Nguyễn: Án gian, 
y môn, bát hương, 
lư hương gốm da 
lươn…
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Đền Giếng Giá, xã Sơn Vi thờ Đại Hải Công là nhân vật lịch sử 
huyền thoại thời kỳ thời Hùng Vương dựng nước. Trước cửa đền 
Giếng Giá hiện có giếng cổ “Thiên tạo” nước trong xanh quanh 
năm không cạn, được xây dựng công phu với tang giếng hình 
bát giác được ghép bằng các phiến đá xanh, lòng giếng kè đá 
ong, đáy giếng lát gỗ lim. 

Cổng đền Giếng Giá kiểu cửa vòm, tạo trụ biểu đỉnh đắp 
hình nghê chầu, hai bên cổng đắp phù điêu võ sỹ.

Đền Giếng Giá được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XVII, 
quay hướng Đông Nam, kiến trúc kiểu chữ Nhị, gồm 2 tòa: 
Tiền tế và Hậu cung. Hiện nay, đền Giếng Giá chỉ còn tòa Hậu 
cung 5 gian, kiểu nhà 2 mái, tường hồi bít đốc, từ xa nhìn lại 
như con thuyền úp ngược, hai mái ngói cong trũng vào giữa, 
hai đầu đốc nhô cao bởi hai đầu kìm uốn cong. Bộ khung kết 

10. ĐỀN GIẾNG GIÁ - XÃ SƠN VI
(Xếp hạng năm 1998)
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cấu gỗ có 5 hàng chân cột, bộ vì nóc kiểu “Thượng giá chiêng, 
chồng rường - hạ kẻ”, cột - xà - kẻ liên kết ăn mộng với nhau 
tạo thành bộ khung vững chãi, mái lợp ngói mũi thời Lê, bờ 
chảy đắp con sô, 3 gian giữa xây tường ngăn cách làm cung 
cấm thâm nghiêm, kín đáo nơi thần ngự, trần lát ván bằng gỗ 
lim. Đặc biệt, đền Giếng Giá sử dụng kỹ thuật truyền thống để 
liên kết các vật liệu tạo dựng ngôi đền cổ, đó là: Gạch bìa, vôi, 
gio, muối. Về nghệ thuật trang trí kiến trúc ở đền Giếng Giá 
chủ yếu thể hiện bằng kỹ thuật chạm nổi trên các đầu kẻ, dép 
hoành với họa tiết đao mác, mây cụm.

Cùng với kiến trúc cổ, đền Giếng Giá hiện lưu giữ được hệ 
thống cổ vật phong phú, tiêu biểu: Cổ vật chất liệu giấy (ngọc 
phả, 14 đạo sắc phong thờ chung với đình Do Nghĩa); chất liệu 
gỗ (Ngai thờ có tượng Đại Hải Công, kiệu bát cống, chấp kích...); 
chất liệu đồng (lư hương, chiêng, nến phao); chất liệu đá (bia đá 
“Khunh cái hạ mã”).

Các kỳ tiệc lệ ở đền Giếng Giá: Mùng 7 tháng Giêng, ngày 
sinh thánh, lễ dùng lợn đen, rượu cái, xôi; mùng 10 tháng Bảy là 
ngày lễ hạ, lễ dùng lợn đen, rượu cái, xôi; 15 tháng Tám là ngày 
thánh hóa, lễ dùng tam sinh, rượu, xôi; ngày 16 tháng Tám là 
ngày quốc tế, lễ dùng tam sinh và mùng 10 tháng Mười là ngày 
lễ khắc mộc tượng, lễ dùng lợn đen, rượu, xôi. 
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11. ĐỀN THỜ NGUYỄN ĐÌNH TƯƠNG - XÃ SƠN VI
(Xếp hạng năm 1994)

giáp đồng tiến sỹ xuất thân, danh sách thứ 11, khoa Canh Thìn 
năm Chính Hòa thập nhị nhất niên (tức Chính Hòa năm thứ 21 - 
năm 1700), được ghi tên vào bia Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nguyễn 
Đình Tương thi đỗ tiến sỹ năm 39 tuổi, làm quan tới chức giám 
sát Ngự sử, sau đó được cử giữ chức đốc đồng xứ Tuyên Quang. 
Ông được thờ ở Từ đường dòng họ Nguyễn xã Sơn Vi gọi là “Tiến 
sỹ tộc từ”. 

Ngôi đền được xây dựng vào thời Nguyễn, kiến trúc kiểu chữ 
Nhất (-) gồm 1 tòa 3 gian, chạm khắc trang trí  trên các bức cốn mê, 
đầu bảy, dép hoành họa tiết mây cụm, hoa, lá. 

Trong di tích hiện còn lưu giữ được một số cổ vật mộc bản ghi 
công trạng và sự nghiệp của Nguyễn Đình Tương; bia đá ghi lại người 
đỗ đạt đầu tiên của làng Sơn Vi là Nguyễn Đình Tương; án gian, khám 
thờ, hoành phi, biển gỗ, đồ 
gốm sứ; đôi câu đối: “Sơn Vi 
giáp đệ khai tiên đạt. Ngọc 
Tháp linh từ tự cổ văn” (tức: 
Thứ tự có trong giáp bảng ở 
Sơn Vi, ông là người mở đầu. 
Đền thiêng ở Ngọc Tháp 
nghe nói từ xa xưa).

Đền thờ 
Nguyễn Đình 
Tương thuộc 
thôn Sơn Vi, 
xã Sơn Vi, thờ 
quan nghè 
Nguyễn Đình 
Tương người 
làng Sơn Vi, đỗ 
hàng Đệ tam 
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12. CHÙA SƠN VI - XÃ SƠN VI
(Xếp hạng năm 1995)

Chùa Sơn Vi (tên chữ: Vĩnh Ninh tự) thuộc thôn Sơn Vi, xã Sơn 
Vi (thôn Sơn Vi trước đây thuộc kẻ Vầy là nơi buôn bán sầm uất 
một thời). 

Chùa Sơn Vi là công trình kiến trúc tôn giáo thờ Phật, được 
xây dựng vào thời Hậu Lê và tu sửa lớn vào thời Nguyễn, với quy 
mô khá đồ sộ và địa thế cảnh quan đẹp là nơi sinh hoạt văn hóa 
tâm linh của nhân dân. Nhìn theo hướng Đông Nam, chùa Sơn Vi 
có mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh (J), gồm: Bái đường 5 gian 
và Chính điện 2 gian, đã trải qua trùng tu, sửa chữa nhiều lần, gần 
đây nhất là vào năm 1989. 

Giá trị đặc sắc của di tích chùa Sơn Vi là hệ thống tượng thờ, 
tiêu biểu: Bộ tượng Tam thế, bộ tượng Di Đà tam tôn, Ca Diếp, A 
Nan Đà, Đức Ông, Thánh Tăng, bộ tượng Hộ Pháp và tượng Hậu. 
Hệ thống tượng thờ chùa Sơn Vi được tạo tác đẹp, tô điểm màu 
sắc hài hòa, sống động, không chỉ có giá trị cao về lĩnh vực tôn 
giáo mà còn có giá trị nghệ thuật tạo tác tượng tròn, đạt trình độ 
thẩm mỹ cao, mang đạm nét đặc trưng của nghệ thuật tạo tạc 
tượng đầu thời Nguyễn - thế kỷ XIX. Trình độ tạc tượng của các 
nghệ nhân dân gian đã tạo nên những pho tượng sinh động, lột 
tả chân dung, sự tích của từng nhân vật khiến cho các pho tượng 
vừa uy nghiêm vừa gần gũi với chúng sinh phật tử.

Chùa Sơn Vi còn lưu giữ hệ thống cổ vật phong phú: Chuông 
đồng “Vĩnh Ninh tự chung” (được đoán định niên đại vào thời 
Nguyễn), trên thân chuông không có bài minh chuông; lư hương 
gốm sứ da lươn (thế kỷ XIX); hoành phi “Vĩnh Ninh tự”; câu đối….



Kỷ yếu Di tích - Lễ hội văn hóa huyện Lâm Thao

75

Đình Cả còn có tên là đình Khuôn thuộc thôn Tiên Kiên, xã 
Tiên Kiên, thờ 3 vị  thần núi và các Vua Hùng, là các thần: Đột 
Ngột Cao Sơn Thánh vương Thánh vị, Ất Sơn Thánh v¬ương 
Thánh vị. Viễn Sơn Thánh vương Thánh vị. 

Ngôi đình được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVIII đầu 
thế kỷ XIX, quay hướng Tây Nam, kiến trúc kiểu chữ nhất (-), 
được trùng tu, sửa chữa nhiều lần vào thời Nguyễn. Kiến trúc 
hiện nay được tôn tạo kiểu chữ Đinh (J), gồm 2 tòa: Đại bái và 
Hậu cung, hệ khung vì BTCT, hệ mái lợp ngói mũi hài phục chế. 
Đình Cả còn lưu giữ được một số đồ thờ có giá trị như: Cỗ kiệu 
bát cống, đồ khí tế… 

13. ĐÌNH CẢ - XÃ TIÊN KIÊN
(Xếp hạng năm 1993)
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Giá trị tiêu biểu của đình Cả là lễ hội dân gian đặc sắc gắn 
liền với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong năm đình 
Cả có có hai kỳ tiệc lệ chính vào các ngày 8 - 10 tháng Giêng 
và ngày 14 tháng Bảy. Tuy nhiên, trải qua thăng trầm của lịch 
sử, lễ hội dân gian đình Cả đã bị gián đoạn hơn 40 năm được 
không tổ chức, vào các kỳ tiệc lệ, chủ yếu chỉ làm các thủ tục 
cúng tế. Đến nay, kỳ tiệc lệ vào ngày mùng 8, 9 tháng Giêng 
đã được khôi phục năm 2014 mà trong nhân dân vẫn quen 
gọi là Lễ hội rước vua về làng vui xuân. Theo truyền thống 
hằng năm, vào dịp đầu năm mới, nhân dân lại tổ chức ra bãi 
rước đón Vua về làng xóm ăn Tết với nhân dân. Tại đây, chủ tế 
đại diện cho các quan viên và dân làng làm lễ khấn vái, cầu 
mong các vị thần linh phù hộ độ trì cho dân làng bản xã được 
an khang thịnh vượng, may mắn tốt đẹp, mưa thuận gió hòa, 
làm ăn tấn tới. Cầu cúng xong mọi người chờ bao giờ thấy có 
gió nổi, cờ bay có nghĩa là các vị thần linh đã bằng lòng chấp 
thuận lời cung thỉnh của dân làng, dân làng lại rước kiệu về 
đình, sửa lễ và các quan viên làm lễ tế tại đình. Trong dịp diễn 
ra lễ hội, có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 
thao sôi nổi, cùng với đó là các trò chơi dân gian truyền thống, 
thu hút đông đảo dân làng và du khách thập phương cùng về         
tham gia. 
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Đình Tập Lục (còn gọi là đình Cả) nằm ở vị trí trung tâm 
xóm Mở, xã Tiên Kiên, thờ các nhân vật lịch sử huyền thoại 
thời kỳ Hùng Vương dựng nước: Cao Sơn Thánh Vương, Ất Sơn 
Thánh Vương và Viễn Sơn Thánh Vương. 

Ngôi đình được xây dựng từ thế kỷ XVIII thời Lê Trung Hưng 
- Canh Tuất niên, khởi đầu xây dựng bằng gỗ, kiểu nhà 4 mái 
đao cong, mái lợp ngói âm; sau hư hỏng kiến trúc, được phục 
hồi năm 1995 kiểu kiến trúc chữ Đinh, gồm: Tòa Đại bái 3 gian 
2 chái, tòa Hậu cung 1 gian, bộ vì quá giang gối tượng.

Đình Tập Lục là nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng 
nước, vào ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba hàng năm, đình làng 
được mở cửa để các quan viên, bô lão và dân làng tế lễ. Xưa kia 
dân làng có tục lệ rước kiệu vào đền Hùng dâng lễ vật Giỗ Tổ. 
Hàng năm, ở đình Tập Lục còn có 2 tiệc cầu chính được gọi là lễ 
“Xuân, Thu nhị kỳ” - tức là lễ tế vào mùa xuân và mùa thu. Lễ tế 

14. ĐÌNH TẬP LỤC - XÃ TIÊN KIÊN
(Xếp hạng năm 2010)
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vào xuân vào ngày mùng 4 tháng Giêng, làng có 4 giáp: Đông 
Thượng, Đông Hạ, Đoài Thượng và Đoài Hạ. Sau khi tế lễ xong, 
các giáp để lại một nhao lợn, một mảnh thịt thủ, một bánh 
giầy, một bánh chưng để các quan viên thừa huệ và biếu các 
trùm trưởng chức sắc trong làng. Phần còn lại các giáp mang 
về nhà ông đăng cai để cùng thụ lộc.Trong dịp lễ tế mùa xuân 
ở đình, ngày mùng 9, 10 tháng Giêng còn có hội vật nhằm 
khích lệ tinh thần thượng võ của thanh niên trong làng. Ngoài 
ra còn có hội thi đánh cờ người, thi đánh tổ tôm, chơi đu tiên, 
đáo lỗ. Ngày mùng 9 tháng Ba, dân làng tổ chức rước kiệu về 
Đền Hùng. Ngày mùng 10 tháng Ba hành lễ để Giỗ Tổ Hùng 
Vương. Lễ tế mùa thu vào  ngày 14 tháng Tám, phần lễ được 
tổ chức giống như lễ tế vào mùa xuân, phần hội có tổ chức thi 
múa lân, thi hát nhà tơ, mời các làng bên như Xuân Lũng, Xuân 
Tường đến thi biểu diễn văn nghệ và trình diễn múa sư tử.

Ngày nay, tại đình Tập Lục còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa 
phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy, quảng bá. Điều đó 
đã góp phần làm thỏa mãn đời sống văn hóa tâm linh của con 
người; đặc biệt di tích đình Tập Lục hiện nằm trong hệ thống 
các di tích thờ Vua Hùng. 
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Chùa Quan Mạc (tên chữ: Quan Mạc tự) thuộc xóm Mua, xã 
Tiên Kiên. Ngôi chùa được xây dựng quay hướng Đông Nam, 
ở vị trí cách xa khu dân cư trên một địa thế đẹp, yên tĩnh, mặt 
bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh (J) gồm 2 tòa: Bái đường và Chính 
điện, bộ khung kết cấu BTCT, phía trước có mái đao, phía sau 
xây tường thu hồi bít đốc, mái lợp ngói mũi hài phục chế, hệ vì 
mái được làm theo hình thức thượng giá chiêng - hạ kẻ, chân 
tảng kê cột bằng đá xanh. Tòa Bái đường hệ mái chồng diêm 2 
tầng, 8 mái, đao cong. Trong chùa bài trí hệ thống tượng thờ, 
tiêu biểu các pho tượng có giá trị nghệ thuật tạo tác tượng 
tròn đầu thế kỷ XIX, đó là: Tượng Quan Âm tống tử, A Di đà. 

Đặc biệt, cổ vật Bia đá “Quan Mạc tự bi” hình chữ nhật đặt 
trên bệ rùa có niên đại tạo tác vào thời Lê, triều vua Lê Hy Tông, 

15. CHÙA QUAN MẠC - XÃ TIÊN KIÊN
(Xếp hạng năm 2002)
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niên hiệu Chính Hòa ngũ niên (tức Chính Hòa năm thứ 5 - năm 
1684), là cơ sở để xác định niên đại xây dựng chùa Quan Mạc ít 
nhất cũng vào cuối thế kỷ XVII. Trải qua thời gian lịch sử, ngôi 
chùa hư hỏng nặng, được trùng tu vào các năm 1998, 2007 và 
lần đại trùng tu năm 2014 với kiểu dáng kiến trúc hiện trạng. 
Đồng thời, nội dung văn bia khắc bằng chữ Hán, mặt trước ghi 
lại việc công đức, lớn nhỏ trên dưới, trùm trưởng, quan viên 
hai xã: Lục Giã, Tiên Cương huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao; mặt 
sau bia, phía trên trán bia chạm hình chim phượng chầu mặt 
nguyệt, nội dung chữ hán được lược dịch như sau: “Thượng 
hạ đẳng, trùm trưởng, quan viên hai xã Lục Giã, Tiên Cương, 
huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao. Do chùa Quan Mạc là Thạch tích 
danh lam, dân sinh cầu nguyện linh ứng, bèn hưng công để 
làm thượng điện, đốt hương tiền đường...”. Ngoài cổ vật bia đá, 
chùa Quan Mạc còn lưu giữ được nhiều di vật khác như: Ống 
hoa, mâm ấu, đài nước, nến phao, bát đĩa cổ... 
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Đình Hy Sơn (còn gọi là đình Cả) thuộc làng Hy Sơn, xã 
Tiên Kiên (nay là khu 14, thị trấn Hùng Sơn). Vùng đất Hy Sơn 
xưa nằm trong bộ Văn Lang thời Hùng Vương, tương truyền, 
vua Hùng thường đến đây du ngoạn cảnh đẹp và xem binh 
lính luyện tập. Để tưởng nhớ công ơn các vua Hùng, dân làng 
Hy Sơn đã lập đình thờ cúng, bài vị giống như bài vị thờ ở Đền 
Hùng, thờ 18 đời Hùng Vương và các vị thần núi. 

Hiện chưa có cơ sở để xác định chính xác niên đại xây dựng 
đình Hy Sơn, theo Lý lịch xếp hạng di tích đình Hy Sơn của 
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Phú Thọ, trong lịch sử, đình 
Hy Sơn đã được tu sửa vào các năm: Gia Long thập nhị niên 
(tức Gia Long năm thứ 2 - năm 1813), Minh Mệnh nhị niên (tức 
Minh Mệnh năm thứ 2 - năm 1821), Khải Định lục niên (tức 
Khải Định năm thứ 6 - năm 1921) và Bảo Đại cửu niên (tức Bảo 

16. ĐÌNH HY SƠN - THỊ TRẤN HÙNG SƠN
(Xếp hạng năm 2004)
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Đại năm thứ 9 - năm 1934). Theo tư liệu kiểm kê di tích năm 
1963 của Ty Văn hóa Phú Thọ, năm 1963, ngôi đình hư hỏng 
kiến trúc. Năm 1995, đình Hy Sơn được phục hồi, năm 2017, 
đại trùng tu với kiến trúc hiện trạng: Quay hướng Đông Bắc, 
mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh (J), gồm 2 tòa: Đại bái 3 gian 
2 chái, kiểu nhà 4 mái, đao cong và Hậu cung 2 gian 1 chái, 
kiểu nhà hai mái, tường hồi bít đốc, hệ khung vì BTCT, hệ mái 
bằng gỗ lim, lợp ngói mũi hài phục chế. Trong đình Hy Sơn 
hiện lưu giữ một số hiện vật: Ngai thờ, câu đối, mâm ấu, y môn, 
đá kê cột, đỉnh đồng….

Về lễ hội truyền thống: Đình Hy Sơn có kỳ tiệc lệ cùng với 
ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba, xưa kia, làng có tục lệ rước kiệu 
vào đền Hùng dâng lễ vật giỗ Tổ. Ngoài ra, ở đình còn có hai kỳ 
tiệc lệ: Ngày mùng 6 tháng Hai, tế vào xuân, lễ vật dâng cúng 
là lợn đen, bánh chưng, bánh giầy, có các trò chơi dân gian: Cờ 
người, tổ tôm điếm, đu tiên, đáo lỗ…; ngày14 tháng Tám, tế 
vào thu, lễ vật như lệ cũ, có hát nhà tơ.
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17. ĐÌNH ĐÔNG - THỊ TRẤN HÙNG SƠN
(Xếp hạng năm 1999)

Đình Đông thuộc thôn Vi Cương, thị trấn Hùng Sơn, thờ 
phụng Hùng Vương, được dân gian truyền gọi bằng các mỹ tự: 
Đột Ngột Cao Sơn Hiển Hùng Nghị, Viễn Sơn Thánh Vương và 
Ất Sơn Thánh Vương. 

Đình Đông kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm 2 tòa: Đại bái 3 
gian và Hậu cung 1 gian 1 chái. Tòa Hậu cung còn bảo lưu được 
kiến trúc gỗ cổ tương đối nguyên vẹn với kết cấu 4 hàng chân 
cột, bộ vì kiểu “Thượng giá chiêng - hạ kẻ”, gian trong cùng tạo 
thượng cung - khám thờ.  Về nghệ thuật chạm khắc gỗ cổ, đình 
Đông còn lưu giữ được một số bức chạm khắc gỗ trên các bức 
cốn nách, cốm mê, xà rồng. Hệ thống cổ vật của đình Đông có 
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giá trị điêu khắc cổ dân gian thời Nguyễn, tiêu biểu: Kiệu bát 
cống, Ngai thờ, quán tẩy, mâm xà, giá chúc, khám thờ...

Đình Đông được xây dựng vào khoảng thời Nguyễn, giữa 
thế kỷ XIX, hình ảnh ngôi đình hiện nay là kết quả của 2 lần 
trùng tu vào cuối thế kỷ XIX, năm 1887 và đầu thế kỷ XX, năm 
1918. 

Là một trong hệ thống di tích gắn liền Tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương, đình Đông lưu giữ được những phong tục, 
tập quán, lễ hội  đặc sắc. Kỳ tiệc chính của đình Đông được tổ 
chức vào ngày mùng Tám tháng Giêng cùng với làng Triệu Phú 
(xã Hy Cương, thành phố Việt Trì), tục hèm lễ vật dâng cúng 
thần linh bằng lợn đen (cúng chín), đặc biệt có trò diễn “Bách 
nghệ khôi hài” và trò rước Chúa Gái, săn lợn, chạy địch, múa 
tùng dí…
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Lịch sử xây dựng và phát triển của thị trấn Lâm Thao luôn khắc 
ghi một sự kiện lịch sử trong giai đoạn xây dựng CNXH, đó là, năm 
1962, HTX Nam Tiến, xã Cao Mại (thị trấn Lâm Thao ngày nay) đã 
vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.

Sáng ngày 19/8/1962, sau khi nói chuyện với cán bộ, bộ đội và 
đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ tại sân vận động thị xã Phú Thọ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm hợp tác xã  Nam Tiến, xã Cao Mại, 
huyện Lâm Thao (nay là thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao) là một 
hợp tác xã điển hình về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Về 
thăm Nam Tiến, Hồ Chủ Tịch đã nói chuyện với cán bộ, xã viên tại sân 
trụ sở hợp tác xã, Người hỏi thăm tình hình sức khoẻ của các cụ già, 
sức khoẻ chị em phụ nữ và việc thu hoạch vụ mùa vừa qua. Trước khi 
ra về, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn vào thăm một số gia đình xã viên.

Cuối năm 1962, HTX Nam Tiến trồng được quả dừa 2 mầm, đã 
cử ông Ngô Thiên Tuế - Chủ nhiệm HTX Nam Tiến và bà Vũ Thị Thinh 

18. DI TÍCH LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH -
THỊ TRẤN LÂM THAO

(Xếp hạng năm 2008)
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- Bí thư Đoàn xã Cao Mại đem về Phủ Chủ tịch tặng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Hiện nay, cây dừa 2 mầm vẫn vươn cao xanh tốt trong vườn 
cây Khu di tích Phủ Chủ tịch cùng với các loại cây mà nhân dân cả 
nước đã gửi biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

 Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn Lâm Thao 
là một trong những địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử liên quan đến 
cuộc đời hoạt động Cách mạng của Hồ Chủ Tịch - Vị lãnh tụ kính yêu 
của dân tộc Việt Nam. Thời gian Người đến thăm và nói chuyện với 
cán bộ, xã viên HTX Nam Tiến hết sức ngắn ngủi, chỉ trong khoảng 
gần nửa giờ đồng hồ. Nhưng sự kiện ấy mãi mãi không bao giờ phai 
mờ trong ký ức người dân, với hình ảnh sâu đậm về một vị chủ tịch 
nước, vị Cha già kính yêu với tác phong, cử chỉ giản dị, cảm thông và 
gần gũi với nhân dân. Chính vì lẽ đó, mà những tình cảm, những lời 
căn dặn của Hồ Chủ Tịch mãi mãi là nguồn cổ vũ, động viên các thế 
hệ người dân thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao nói riêng, tỉnh Phú 
Thọ nói chung phấn đấu học tập, lao động sản xuất, cùng với nhân 
dân cả nước, thực hiện thắng lợi lý tưởng và sự nghiệp Cách mạng 
mà Người và Đảng đã vạch ra.

Tất cả các địa điểm di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm 
và nói chuyện với cán bộ, xã viên HTX Nam Tiến đều thuộc khu khu 
Phương Lai (khu hành chính số 6). Các địa điểm di tích chỉ cách nhau 
khoảng 200m, gồm 5 địa điểm: Trụ sở HTX nông nghiệp, nơi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ và xã viên HTX Nam Tiến, đã 
được quy hoạch, tôn tạo Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với Nhà tưởng niệm trưng bày các hình ảnh tư liệu, bia ghi dấu sự 
kiện lịch sử Hồ Chủ Tịch về thăm Cao Mại; địa điểm ngã tư UBND thị 
trấn Lâm Thao, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng lại hỏi chuyện chị 
Hoàng Thị Tư, hệ thống đường làng vẫn được giữ nguyên. Trước kia, 
khi Bác về là đường đất, hiện nay, các con đường đã được bê tông 
hoá; địa điểm các nhà dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào thăm: Đó 
là nhà ông Nguyễn Văn Tường; ông Nguyễn Văn Ái và ông Nguyễn 
Văn Ngoạn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm, các ngôi nhà đều 
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là nhà tường đất, mái lợp lá cọ. Hiện nay, các nhà dân đều vẫn ở địa 
điểm cũ. Trong số 3 gia đình vinh dự được Người vào thăm, hiện 
chỉ còn nhà ông Nguyễn Văn Tường vẫn giữ như cũ, còn lại, các nhà 
khác đều đã được xây dựng lại khang trang hơn. 

Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ đỏ tổ chức lễ 
dâng hương, báo công, tuyên truyền thân thế, sự nghiệp, ghi nhớ 
công ơn của Hồ Chủ Tịch; nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn 
hóa có ý nghĩa sâu sắc của Đảng bộ, nhân dân thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất 
nước, của tỉnh Phú Thọ, của huyện Lâm Thao, góp phần quan trọng 
nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục và học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống Cách mạng cho các thế hệ mai 
sau. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, ngày Bác về 
thăm HTX Nam Tiến, lễ hội tưởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh được 
tổ chức theo truyền thống văn hóa dân tộc, với sự tham gia đầy đủ 
của các cấp, các ngành của tỉnh Phú Thọ, huyện Lâm Thao và các 
địa phương trong huyện. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại 
nhà tưởng niệm, với nghi thức dâng hương, hoa, báo công, ôn lại 
những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình phấn đấu, xây 
dựng địa phương, phát động các phong trào thi đua lao động, sản 
xuất, học tập của các đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, đoàn thể, 
nhân dân, thanh thiếu niên, nhi đồng... trước anh linh của Người với 
tình cảm xúc động, trân trọng, thiêng liêng, biết ơn sâu sắc và cầu 
mong anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng vẫn 
dõi theo, phù hộ cho dân tộc, đồng bào một cuộc sống ấm no như 
Người hằng mong ước. Sau đó, mọi người đi thăm nhà trưng bày, 
xem những hình ảnh về lần Người đến thăm cán bộ, xã viên HTX 
Nam Tiến, thăm các địa điểm di tích... 

Phần hội diễn ra với các hoạt động văn hóa, thể thao và các trò 
chơi văn hóa dân gian truyền thống, như: Chọi gà, đánh cờ tướng, 
đấu vật, kéo co, biểu diễn văn nghệ quần chúng, trưng bày báo 
tường, thi đấu bóng chuyền, bóng đá.
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19. CỤM DI TÍCH ĐÌNH, CHÙA LÂM NGHĨA - THỊ TRẤN LÂM THAO
(Xếp hạng năm 2001)

Cụm di tích đình, chùa Lâm Nghĩa thuộc thôn Lâm Nghĩa, thị trấn Cao 
Mại, được xây dựng quay theo hướng Tây.

Đình Lâm Nghĩa (tên tục còn gọi là đình Vịnh bởi xưa kia làng Lâm 
Nghĩa còn có tên gọi là làng Vịnh Lan). Đình Lâm Nghĩa thờ thủy thần hiệu 
là Đại Hải Công - một nhân vật lịch sử huyền thoại thời kỳ Hùng Vương 
dựng nước. 

Đình Lâm Nghĩa kiến trúc kiểu chữ Nhất (-), 1 tòa, 3 gian 2 dĩ, bộ vì kiểu 
quá giang gối tường, gian chính giữa xây bệ xi măng bày thờ tượng Đại 
Hải Công. Về niên đại xây dựng, hiện không còn tài liệu chữ Hán cũng như 
thức kiến trúc gỗ để xác định chính xác niên đại xây dựng đình Lâm Nghĩa. 
Trên cơ sở một số pho tượng cổ còn được bảo lưu tại chùa Lâm Nghĩa và 
cùng chung lịch sử thờ vị thần Đại Hải Công với đền Giếng Giá, có thể đoán 
định đình Lâm Nghĩa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVIII, đầu thế 
kỷ XIX. 

Lễ hội đình Lâm Nghĩa được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng, 
có tục mổ lợn đen hoặc có khi mổ trâu và làm rượu mộng để cúng tế thần 
linh. Làng Lâm Nghĩa có tục lệ kiêng 3 chữ “Ngọc, Dung, Hải” và kiêng mặc 
áo màu vàng. 

Chùa Lâm Nghĩa (tên chữ: Ân Phúc tự), kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm 
2 tòa: Bái đường và Chính điện; được trùng tu, sửa chữa năm Thành Thái 
nguyên niên (tức Thành Thái năm thứ nhất - năm 1889). Hiện nay, chùa 
Lâm Nghĩa không còn bảo lưu được kiến trúc cổ, ngôi chùa được nhân dân 
địa phương tôn tạo nằm trong khuôn viên đình Lâm Nghĩa gồm 3 gian 
bên phải. Trong chùa có 13 pho tượng được tạc bằng gỗ, tiêu biểu là pho 
tượng A Di đà và tượng thần mang phong cách nghệ thuật tạc tượng cuối 
thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX.
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Miếu Trò thuộc xóm Trám, nay là khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ. Miếu thờ nữ thần Ngô Thị Thanh, con gái ông 
Ngô Quang Diệu, tương truyền là người có công tập hợp dân 
làng về sống tập trung tại xóm Trám và là người dạy dân cách 
trồng lúa, chăn nuôi, dệt vải. Sau khi bà mất, nhân dân tưởng nhớ 
công ơn, đã lập miếu thờ bà.

20. MIẾU TRÒ - XÃ TỨ XÃ
(Xếp hạng năm 2007)

Theo các cụ cao 
niên kể lại, miếu Trò 
được xây dựng không 
rõ năm nào, trong 
thời kỳ phong kiến, 
miếu quay hướng 
Đông, kiến trúc chữ 
Nhất, 01 gian, 02 trái. 
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1 gian 2 chái, thờ ngang, kiểu nhà 4 mái, đao cong, bộ khung 
kết cấu kiến trúc gỗ, mái lợp ngói mũi, cửa bức bàn 4 cánh... Phía 
ngoài, bên phải miếu Trám là hồ Trám, phía trước là nghi môn tứ 
trụ truyền thống cùng với tường bao 3 phía tạo nên một không 
gian thâm nghiêm, kín đáo cho ngôi miếu. Thượng cung miếu 
Trám là nơi cất giữ vật linh Nõ - Nường, quanh năm khóa kín, chỉ 
mở một lần vào lễ mật. Hai biểu tượng vật linh Nõ - Nường bằng 
gỗ có hình chày và hình mu rùa 3 góc, có đục lỗ ở giữa, được 
sơn son, bọc vải đỏ, đặt trong hòm gỗ sơn đỏ cất kín trên thượng 
cung. Trong miếu Trò lưu giữ các cổ vật, di vật: Bát hương đá, bức 
đại tự có ghi dòng chữ “Tối linh từ”... Phía trước miếu Trám có đôi 
câu đối bằng chữ Hán viết trên gỗ. 

Lễ hội Trò Trám từ xa xưa được định kỳ tổ chức vào 2 ngày, 
ngày 11 và 12 tháng Giêng ở miếu Trò, điếm Trám và khu vực xóm 
Trám. Ngày 11 tháng Giêng có Lễ cáo tế thành hoàng làng; Lễ túc 
chực; Lễ mật vào giờ Tý (12 giờ đêm), gọi là lễ “linh tinh tình phộc”, 
là một dạng của lễ cầu sinh thực khí, nghi lễ linh thiêng nhất trong 
năm của người dân xóm Trám để cầu mong sự sinh sôi này nở cho 
con người và vạn vật. Ngày 12 tháng Giêng: Rước lúa thần, một 
nghi lễ mang tính chất cầu cho mùa màng tươi tốt và ca ngợi tổ 
tiên đã tìm ra lúa, dạy dân trồng lúa nước; trò trình nghề “Tứ dân 
chi nghiệp” đặc sắc của Lễ hội Trò Trám trên sân miếu Trò.

Do chiến tranh và lũ lụt, 
miếu bị xuống cấp, hư 
hỏng nặng, năm 2000, 
miếu Trò được khôi 
phục. Miếu Trò hiện nay 
được đại trùng tu vào 
năm 2018, theo hướng 
Đông Nam, kiến trúc 
kiểu chữ  Nhất (-), 1 tòa, 
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Chùa Phúc Chung 
còn gọi là chùa Vân (tên 
chữ: Phúc Chung tự) 
thuộc làng Vân, xã Tứ Xã.

Chùa Phúc Chung 
dược xây dựng vào cuối 
thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ 
XIX, hiện không còn bảo 

21. CHÙA PHÚC CHUNG - XÃ TỨ XÃ
(Xếp hạng năm 2003)

lưu được kiến trúc cổ. Theo các cụ cao niên làng Vân, trước kia ngôi chùa 
có kết cấu chữ Đinh, 2 tòa: Bái đường và Chính điện. Trong thời gian 
kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa Phúc Chung hư hỏng, chỉ còn 
3 gian Chính điện, đến năm 1996, do nhu cầu sinh họa tôn giáo, nhân 
dân địa phương đã xây dựng thêm 3 gian nối liền Chính điện.

Hiện trạng kiến trúc chùa Phúc Chung là kết quả của lần đại trùng 
tu vào năm 2917, mặt bằng kiến trúc truyền thống theo kiểu chữ Đinh, 
gồm 2 tòa: Bái đường và Chính điện, hệ khung cột, vì kèo kết cấu BTCT 
sơn giả gỗ, mái lợp ngói mũi hài phục chế, lan can bằng đá xanh Thanh 
Hóa, hệ cửa đi kiểu Thượng song hạ bản bằng gỗ.... Tòa Bái đường 3 
gian 2 chái, kiểu nhà 4 mái tạo đao cong 4 góc. Tòa Chính điện 1 gian 2 
chái, tường hồi bít đốc.

Chùa Phúc Chung hiện còn lưu giữ được 47 pho tượng thờ được 
bài trí trên các bệ xây giật cấp ở thượng điện và giáp tường hai bên, 
tiêu biểu là các pho tượng còn lại mang phong cách nghệ thuật tạo 
tác tượng tròn thế kỷ XIX: Bộ tượng Tam Thế, A Di đà, Ngọc Hoàng, Đức 
Ông, Thánh Tăng, Thổ Địa. Đồng thời, chùa Phúc Chung hiện còn lưu 
giữ được một số di vật, hiện vật: Chuông đồng, niên đại Khải Định thập 
niên (tức Khải Định năm thứ 10 - năm 1925; mâm bồng, mâm xà, nến 
phao, lọ hoa, lư hương gốm Thổ Hà... 
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trấn Sơn Tây (nay là xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); sinh 
ngày mùng 8 tháng Chạp năm Kỷ Mão - năm 1469. Vũ Duệ thuở 
nhỏ tên là Vũ Nghĩa Chi, được mệnh danh là “Thần đồng”. Năm 20 
tuổi, ông đỗ đầu thi Hương, khoa thi Hội năm Canh Tuất, niên hiệu 
Hồng Đức thứ 21 - năm 1490, ông đoạt giải Trạng Nguyên. Tên tuổi 
Trạng nguyên Vũ Duệ đã được khắc khi trên bia đá Văn Miếu Quốc 
Tử Giám. Ông làm việc nước từ đời Lê Thánh Tông tới các triều vua: 
Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục, Tương Mục, và Chiêu Tông. Ông làm 
việc từ chức tham phủ tới lại bộ thượng thư, đông các đại học sỹ, 
Trịnh Ý bỉnh văn, Thiếu bảo, tước Trình khê hầu. Thời Chiêu Tông đất 
nước suy tàn, tướng võ Mạc Đăng Dung thoán quyền, cướp ngôi 
vua. Ông không chịu nổi, tử tiết ngày 16 tháng Tám năm Nhâm Ngọ 
- năm 1522.

Trạng nguyên Vũ Duệ với 55 tuổi đời, có 32 năm tận tuỵ làm việc 
nước giúp vua trị vì đất nước, góp phần đưa đất nước thời Lê Thánh 
Tông đến phồn vinh, thái bình. Ông là tấm gương sáng về truyền 
thống hiếu học, thương dân ái quốc, vì nghĩa lớn quên thân, bậc 
công thần tiết nghĩa thời Lê mạt. Quên mình cứu nước khi có biến 
cố để lại cho muôn đời sau tấm lòng nhân nghĩa, thủy chung với 
dân với nước. Ông là “Sao sáng, mây lạ” là “Vàng ngọc”, là “gươn can 

22. ĐỀN TRẠNG NGUYÊN VŨ DUỆ - XÃ VĨNH LẠI
(Xếp hạng năm 2001)

Đền thờ Trạng 
Nguyên Vũ Duệ (còn 
gọi là đền thờ Trạng 
nguyên Tiết nghĩa) ở 
trung tâm làng Trình 
Xá (làng Trình Xá xưa 
gọi là kẻ Trịnh). 

Vũ Duệ người 
làng Trình Xá, tổng 
Vĩnh Lại, huyện Sơn 
Vi, phủ Lâm Thao, 
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giám Văn Miếu Hà Nội. 
Vũ Duệ đứng đầu trong số 13 vị đại quân trung thần tử tiết; là 

nhà danh nho đứng đầu hàng khoa bảng trong số 26 vị danh nho 
tỉnh Phú Thọ; là Trạng nguyên duy nhất của tỉnh Phú Thọ. Sau khi 
ông mất, dân làng lập đền thờ ông tại quê hương Trình Xá, Vĩnh Lại. 

 Sau 44 năm, tháng 11 năm Bính Ngọ - năm 1566, vua Lê Anh Tông 
đã tuyên dương công trạng tiết nghĩa của 13 vị đại thần tử tiết, xếp 
Vũ Duệ Vương hàng đầu. Nhà nước xây đền thờ kiến trúc “Nội công, 
ngoại quốc” tại ngõ Đông An, xã Trình Xá, tổng Vĩnh Lại, huyện Sơn Vi, 
phủ Lâm Thao xứ Sơn Tây (Nay là thôn Trình Xá, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ).  Các nhà Lê, nhà Nguyễn đều ban sắc phong biểu 
dương uy linh và công lao, tử tiết của trạng nguyên Vũ Duệ. 

Về thơ văn Vũ Duệ có bài Đình Đối trong kỳ thi Canh Tuất (1490), 
bài phú “Tương đàn phú”, bài bạt “ Lan đình chiêm bạt ứng chế, 6 bài 
thơ Phụng hòa thơ Hoàng đế Lê Thánh Tông băng hà, thơ “Giá hạnh 
bảo châu cảm tác” và bài thơ “Co cuồng”… và nhiều giai thoại khác. 

Về lịch sử xây dựng đền thờ, theo hồ sơ xếp hạng di tích, sau khi 
Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua, cảm động trước sự tuẫn tiết của Vũ 
Duệ, đã cho lập đền thờ ông. Như vậy, đền thờ Trạng nguyên Vũ Duệ  
được khởi dựng vào đầu thế kỷ XVI - năm 1522. Về sau ngôi đền được 
nhà Hậu Lê xây dựng lại khang trang, quy mô bề thế hơn. Ngôi đền 
trước kia nằm bên bờ sông Hồng, quay theo hướng Đông Nam, cách 

tương” phò vua, giúp 
nước, vì dân. Đời ông 
sáng ngời tấm gương 
“Trung quân, ái quốc”. 
Trạng nguyên Vũ Duệ 
còn để lại đến nay 
nhiều bài thơ bất hủ 
và các bài Chiêm bạt 
ứng chế, đình đối, 
sách văn và bút tích 
tại văn bia Quốc tử 
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cống Trịnh khoảng 150m. Sau này, do bờ sông sạt lở, cùng với việc 
dựng lại ngôi đền thờ Vũ Duệ, nhà Hậu Lê dưới triều Lê Anh Tông đã 
cho mang thi hài của ông về táng tại nội cung chính giữa ngôi đền. 
Đền được mang tên “Tiết nghĩa từ” nghĩa là đền thờ ông Tiết nghĩa. 
Ý nghĩa này gắn liền với sự kiện sau 24 năm ngày Vũ Duệ mất, tháng 
11 năm Bính Ngọ (1556), vua Lê Anh Tông đã tuyên dương công 
trạng của 13 vị quan tử tiết và xếp Vũ Duệ đứng đầu.

 Vào thời hưng thịnh của vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786), đền 
thờ đã được trùng tu hai lần. Lần thứ nhất do tiến sĩ Nguyễn Mai, 
lúc đó làm trấn thủ Sơn Tây, lần thứ hai do tiến sĩ Lý Trấn Quán làm 
giám sát ngự sử thực hiện. Thời Nguyễn, đền thờ Vũ Duệ cũng hai 
lần di chuyển, xây dựng lại. Lần thứ nhất vào thời Minh Mạng, năm 
Ất Dậu (1825), chuyển đền từ bờ sông về xứ Cây Quân. Sau này, đền 
thờ Trạng nguyên Vũ Duệ cũng được tu sửa vài lần. Đến trước Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, ngôi đền còn lại 2 gian hậu cung và 5 
gian đại bái.

Năm 1948, đền thờ bị thực dân Pháp đốt cháy, năm 1998, nhân 
dân khởi công xây dựng lại. Đầu năm 2000, ngôi đền được khánh 
thành trên khu đất hiện tại. Năm 2017, ngôi đền được đại trùng tu, 
mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm 2 tòa: Tiền tế 3 gian 2 chái, kiểu 
nhà 4 mái đao cong và tòa Hậu cung 2 gian, 1 chái, bộ khung vì BTCT.

Hàng năm ngày 16 tháng 8 âm lịch nhân dân làng Trình Xá tổ 
chức lễ hội đền quan trạng. Tế tại đền trạng nguyên Vũ Duệ khác với 
các nơi là chỉ tế một tuần (các nơi khác tế tam tuần). Mạc Đăng Dung 
là quan võ, Vũ Duệ là quan văn, hai vị thượng lai và tướng võ rất nhiều 
năm phò Lê. Khi Vũ Duệ tử tiết, Mạc Đăng Dung đã về tại Trình Xá và 
tế “Trạng nguyên Đoan Thính” tại đền “Trạng nguyên tiết nghĩa từ”. 

Về di vật giấy: Hiện nay các sắc phong đã bị hư hỏng do bão lụt 
và trải qua các cuộc chiến tranh. Các triều Mạc, Hậu Lê, Nguyễn đều 
có sắc phong công trạng của Vũ Duệ. Các cụ làng Trình Xá còn ghi 
chép lại được nội dung sắc phong thời Lê Cảnh Hưng năm thứ 44  - 
năm 1783, ngày 16 tháng 5. Ngoài ra, di tích đền thờ Trạng nguyên 
Vũ Duệ còn lưu giữ các hiện vật: Bức hoành phi, tượng Trạng nguyên 
Vũ Duệ, long ngai, đèn gỗ….
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Chùa Linh Quang (tên chữ: Linh Quang tự), trong nhân dân 
còn goi là chùa Trình Xá theo địa danh làng Trình Xá, xã Vĩnh Lại.

Chùa Linh Quang quay hướng Đông, kiến trúc kiểu chữ Đinh 
(J) gồm 2 tòa: Bái đường 3 gian 2 chái và Chính điện 3 gian. 

Chùa Linh Quang được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIX, được 
trùng tu năm Thành Thái 18  - năm 1905 và sửa chữa năm 1993. 
Trong chùa lưu giữ 26 pho tượng thờ, cổ trong đó có 10 pho tượng 
chất liệu bằng gỗ, 10 pho tượng thổ, mang phong cách nghệ thuật 
tạo tác tượng tròn thế kỷ XIX, tiêu biểu là các pho tượng: Tứ Bồ tát, 
Tuyết Sơn, Quan Âm chuẩn đề, Thích Ca sơ sinh - tòa Cửu Long.

Cổ vật chùa Linh Quang tiêu biểu là chuông đồng, thân khắc 
chữ Hán “Linh Quang tự, Trình Xá xã, Hạ thôn”, không khắc niên đại 
đúc chuông và không có minh chuông; bia đá niên hiệu Tự Đức 
tam niên (tức Tự Đức năm thứ 3 - năm 1850); bia đá “Trùng tu Linh 
Quang tự bi ký” (tức Bia ghi lại sự tích trùng tu chùa Linh Quang), 
niên đại: Tự Đức tam niên  (tức Tự Đức năm thứ 3 - năm 1850); Bia 
Hậu Phật, không có niên đại; lư hương đá…

23. CHÙA LINH QUANG - XÃ VĨNH LẠI
(Xếp hạng năm 2002)
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24. CHÙA KIM CƯƠNG - XÃ VĨNH LẠI
(Xếp hạng năm 2003)

Chùa Kim Cương thuộc thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Lại. Chùa có 
tên chữ là Kim Cương tự, xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII 
đầu thế kỷ XVIII, được trùng tu sửa chữa năm 1961. Tòa Tam bảo 
chùa Kim Cương quay hướng Đông Nam, kiến trúc kiểu chữ 
Đinh (J), gồm: Tiền đường 3 gian và Chính điện 3 gian, kiểu nhà 



Kỷ yếu Di tích - Lễ hội văn hóa huyện Lâm Thao

97

hai mái, tường hồi bít đốc. Phía ngoài tòa Tam bảo có Tam quan 
được tôn tạo kiểu cửa vòm cuốn.

Chùa Kim Cương còn lưu giữ được hệ thống tượng thờ 
32 pho, tiêu biểu : Bộ tượng Tam thế, tượng A Di đà mang 
phong cách nghệ thuật tạc tượng thời Nguyễn; hệ thống cổ 
vật: Chuông đồng (Kim Cương tự chung), cao 1,34m, đường 
kính 0,71m, niên đại đúc chuông vào “Lê triều Vĩnh Thịnh 
Đinh Hợi tam niên” (tức năm Đinh Hợi, triều vua Lê Dụ Tông, 
năm Vĩnh Thịnh thứ 3 - năm 1707), thân chuông 4 mặt đúc  
dòng chữ “Dương Trù - Hồng Chung - Kim Cương - Tự ký ” (tức 
Tạo đúc chuông lớn chùa Kim Cương) và khắc dày đặc chữ 
Hán bài minh chuông, tên những người công đức hưng công 
làm chùa, phần thân dưới có 6 núm chuông, hoa văn cánh 
sen dẹo trang trí viền đáy chuông; khánh đồng, cao 0,90m, 
rộng 1,29m, một mặt khắc chữ Hán “Kim Cương tự” (tức chùa 
Kim Cương), mặt bên khắc : “Khánh lục ký” (tức ghi việc tạo 
khánh), niên đại: Cảnh Thịnh bát niên, Canh Thân, nhị nguyệt, 
Hoàng thời, cốc nhật (tức ngày tốt, tháng Hai, năm Cảnh 
Thịnh thứ 8 - năm 1800 tạo khánh), hai mặt khánh khắc tên 
quan viên, hương lão xã Văn Điểm, xã Sơn Vi, xã Vĩnh Lại, xã 
Hà Thạch… công đức; cổ vật chất liệu đá : 02 tấm bia đá có 
niên đại Vĩnh Thịnh tam niên (tức Vĩnh Thịnh năm thứ 3 - năm 
1707). Đây là các cổ vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật, khoa 
học, giúp cho việc tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc trên đồ 
đồng thời Lê, Nguyễn, đặc biệt là tìm hiểu về sự quản lý của 
hệ thống phong kiến tập quyền của làng xã, các địa danh, 
chức dịch, quan viên, hương lão đều được kê chi tiết trong 
chuông và khánh. Các di vật chất liệu gỗ gồm có: Mộc bản 
khắc tên những người hưng công trùng tu chùa Kim Cương, 
hoành phi, câu đối…
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Chùa Kim Long (tên chữ: Kim Long tự), thuộc thôn Văn Điển, 
xã Vĩnh Lại. Ngôi chùa được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 
XIX, trùng tu đầu thế kỷ XX và lần trùng tu này còn được ghi lại 
trên câu đầu của tòa Bái đường “Bảo Đại nguyên niên tuế thứ 
Bính Dần nhị nguyệt Bính Dần nhật thụ trụ thượng lương” (tức 
ngày Bính Dần tháng Hai năm Bính Dần niên hiệu Bảo Đại năm 
thứ nhất - năm 1925).

Chùa Kim Long kết cấu kiến trúc kiểu chữ Nhị (=), gồm 2 
tòa: Bái đường và Chính điện, mái lợp ngói mũi cổ kính. Tòa Bái 
đường hệ mái kết cấu chồng diêm 2 tầng 4 mái, bộ vì nóc kiểu 

25. CHÙA KIM LONG - XÃ VĨNH LẠI
(Xếp hạng năm 2003)
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giá chiêng đơn giản, không chạm khắc trang trí hoa văn. Gian 
bên phải tòa Bái đường tạo dựng thành gác chuông cao hơn 
2m, sàn ván gỗ. Tòa Chính điện 5 gian, 3 gian giữa tạo cửa đi, 
cửa bức bàn 2 cánh, trên cửa gian chính giữa đề 3 chữ Hán “Kim 
Long tự” và đôi câu đối hai bên cửa, mặt ngoài đắp phù điêu bộ 
tượng Hộ Pháp. Bộ khung gỗ kiến trúc tòa Chính điện để mộc, 
bào soi đánh bóng, kết cấu vì kèo kiểu giá chiêng, trên câu đầu 
gian giữa ghi thời gian tu tạo “Nhâm Thân tu lý” (tức tu tạo năm 
Nhâm Thân). Gian chính giữa tòa Chính điện xây bệ giật 6 cấp 
bài trí tượng thờ.

Nghệ thuật điêu khắc chùa Kim Long thể hiện trên hệ thống 
tượng thờ với 15 pho tượng (1 pho tượng gỗ và 14 pho tượng 
thổ). Tiêu biểu là một số pho tượng có giá trị nghệ thuật tạo tác 
tượng tròn thế kỷ XIX, như: Bộ tượng Tam thế, A Di đà, Ngọc 
Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Đức Ông, Thánh Tăng. Hệ thống cổ 
vật, di vật chùa Kim Cương, tiêu biểu: Chuông đồng “Kim Long 
tự chung”, cao 0,84m, đường kính miệng 0,40m, niên đại đúc 
khắc trên thân chuông: Thiệu trị thất niên (tức Thiệu Trị năm thứ 
7 - năm 1847), thân chuông khắc chữ Hán ghi tên những người 
công đức xây dựng chùa, xung quanh chạm khắc trang trí hoa 
thị, văn kỷ hà tinh xảo, quai chuông tạo bởi 2 hình rồng uốn 
cong; di vật chất liệu gốm sứ : Lư hương gốm sứ da lươn thời 
Nguyễn, miệng đúc nổi 4 chữ Hán “Thánh cung vạn tuế” , bát 
sứ men lam thời Nguyễn; di vật chất liệu gỗ: Mâm bồng, ống 
hương, đài rượu, đài nước…
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Chùa Bồ Đề (tên chữ: Bồ Đề tự), thuộc thôn Vĩnh Tường (khu 
hành chính số 9), xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 
Chùa Bồ Đề cũng như các ngôi chùa Việt khác là công trình kiến 
trúc tôn giáo thờ Phật theo dòng Phật Đại thừa ở Miền Bắc. Đây 
là những nơi diễn ra các hoạt động tâm linh tôn giáo của dân 
làng Vĩnh Tường và các khu vực xung quanh. 

Chùa Bồ Đề quay hướng Tây Bắc, tọa lạc giữa khu dân cư trù 
phú. Mặt bằng tổng thể di tích chùa Bồ Đề từ ngoài vào gồm các 
công trình: Tam quan (gác chuông), tòa Tam bảo, nhà Tổ, nhà 
bếp. Trải qua thăng trầm của lịch sử, tác động của thiên nhiên, 
ngôi chùa không còn bảo lưu được nguyên vẹn kiến trúc cổ ban 
đầu cùng với hệ thống tượng cổ tương xứng.

26. CHÙA BỒ ĐỀ - XÃ VĨNH LẠI
(Xếp hạng năm 2007)


