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Bấy giờ thời thịnh trị, nhà vua đang xây một ngôi chùa ở phía bắc
thành. Vua muốn đúc một pho tượng đồng đen. Vua nghe tiếng
nhà sư khổng lồ là người đã đi khắp các cõi, bèn mời ông về hỏi:
Ngày xưa, có một người được gọi là khổng lồ bởi vì ông to lớn
khác thường, tưởng như ông chỉ ra một quả đấm thì con trâu mộng
cũng phải gãy lưng. Ông khỏe nhưng ông không gây sự đánh nhau
với ai bao giờ. Ông đi tu từ thuở bé. Ông đi ngao du khắp nơi
xem phong cảnh đất nước.
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− Ở đâu có đồng đen?
Ông thưa:
− Trên phương bắc, tiết trời lạnh có tuyết rơi, có đồng đen.
Rồi ông khổng lồ được nhà vua phái lên phương bắc để kiếm đồng
đen vê đúc tượng.
2

Ông đi ròng rã mấy tháng trời mới tới một xứ sở tiết trời lạnh giá,
tuyết sa trắng xóa. Ông khổng lồ xin được vào yết kiến vua
phương bắc rằng:

Ông khổng lồ vào kho, đi qua cái sân lớn. Một con trâu bằng vàng
ròng sáng rực to bằng con trâu thật nằm phủ phục ở ngoài cửa.
Quan coi kho nói:

− Nhà vua phương nam muốn xin đồng đen về đúc tượng
phật.

− Đồng đen đẻ ra vàng. Đồng đen trong kho là mẹ con trâu
vàng này.

Vua phương bắc nói:
− Trong kho của ta có đồng đen. Các nước láng giềng lấy
hòa hiếu làm trọng, ta sẵn lòng biếu. Nhà ngươi định lấy
bao nhiêu?

− Tôi chỉ xin đồng đen thôi.
Lúc sau, ông đã lấy hết đồng đen trong kho bỏ vào túi rồi ung dung
ra về.

− Tôi chỉ xin một túi thôi ạ!
− Lấy đầy một trăm cái túi đồng đen như thế ta cũng cho.
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Vê tới kinh đô, ông khổng lồ dốc túi ra, tự nhiên một núi đồng đen
cao lừng lững trước mặt. Nhà vua cử ông trông coi xây hai công
trình lớn là Tháp Bảo Thiên và quả chuông to nhất nước.
Ngày hội chuông hoàn thành, cả kinh đô nô nức. Nhà sư khổng lồ
được vinh dự cầm dùi chuông thỉnh hồi chuông đầu tiên. Tiếng
chuông vang xa, lan ra khắp các sông hồ, đâu đâu cũng nghe tiếng
chuông gióng thiêng liêng.
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Con trâu vàng nằm phủ phục tận sân kho phương bắc cũng nghe
thấy tiếng chuông mẹ. Đột nhiên trâu vàng đứng dậy rồi chạy một
mạch húc toang cả tường thành về phía phương nam để tìm tiếng
chuông mẹ.
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Trên đường trâu vàng chạy đến kinh đô phương nam, những vết
chân lõm xuống đã trở thành ao hồ, vết dây thừng dắt trâu kéo dài
biết thành sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch. Rồi trâu vàng nằm phụ
phục ngay dưới giá chuông.
Ông khổng lồ tâu với vua:
− Thần e có thể xảy ra những bất hòa trong giao hảo với lân
bang. Theo ý thần ta nên để cả chuông và trâu vàng ở cùng
một nơi, tránh mọi hậu họa sau này.
Nhà vua thấy phải, liền thả chiếc chuông đồng đen xuống Hồ Tây.
Con trâu vàng đang nằm cũng đứng dậy theo chuông mẹ xuống hồ.
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Một ngày kia, sứ thần phương bắc sang phương nam hỏi tìm trâu
vàng nhưng không thấy.
Từ đó, mỗi năm mùa mưa bão đến, nước hồ lên đầy tràn. Những
người sống ớ gần Hồ Tây lại trông thấy trong khói sóng thấp
thoáng thành chuông đen nhánh nổi lên cùng với khuôn hình chiếc
sừng trâu vàng cũng mờ ảo hiện trên mặt nước.
Bởi vậy có chuyện rằng: Nhà ai sinh được mười người con trai mà
đem thả xuống Hồ Tây thì sẽ kéo được trâu vàng.
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