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Ở Hạ Bì có một người dân chài tên là Yết Kiêu. Một buổi tối trăng
lên, Yết Kiêu đi theo ven biển, vai vác chiếc đòn ống khiêng lưới
về nhà bỗng thấy trước mặt có hai con trâu lực lưõng như hai con
voi đang cà sừng húc nhau.
Yết Kiêu bỏ bó lưới xuống, lấy đòn ống phóng mạnh, đuổi trâu đi,
thế là cả hai con trâu chạy ào xuống biển, biến mất.
Biết là trâu thần, Yết Kiêu nhìn lại dấu đòn ống, thấy còn dính một
dúm lông trâu. Nghe nói mọi thứ của thần phật đều là của thiêng.
Yết Kiêu ngắm nghía một lúc rồi bỏ và miệng nuốt.
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Từ đấy, Yết Kiêu khỏe mạnh, cao to khác thường, đặc biệt là Yết
Kiêu có thể ngâm mình lặn cả ngày đêm dưới nước giống hệt trâu
nước. Yết Kiêu đánh bắt cá không cần thuyền, không cần lưới, cứ
việc hai tay chộp cá, há miệng cắn đuôi cá, được cá ăn, cá đem chợ
bán nhiều vô kể.
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Yết Kiêu vào kinh đô, xin phép vua được đi dẹp giặc biển. Nhà
vua hỏi:
Lúc ấy, giặc biển xâm lấn vào cửa Vạn Ninh. Giặc hung dữ, thế
lực mạnh. Mấy đội thuyền chiến của nhà vua ra nghênh địch đều
bị đánh tan tác. Quân giặc cướp phá, giết hại các làng chài mà
chúng tràn qua. Người kêu khóc vang trời, lũ lượt tìm đường chạy
loạn. Yết Kiêu tận mắt chứng kiến những cảnh thương tâm ấy.

− Nhà ngươi cần bao nhiêu quân? Bao nhiêu chiếc thuyền?
Yết Kiêu nói:
− Thần chỉ cần được nhà vua chấp nhận cho đi dẹp giặc, còn
một mình thần xin đương đầu với giặc. Không thêm một
người, một thuyền nào cả.
Nhà vua phong cho Yết Kiêu chức đô thống và vẫn cấp cho một
đội thủy quân thiện chiến.
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Yết Kiêu đưa quân ra tới cửa Vạn Ninh. Yết Kiêu lệnh cho quân
lính đắp một lò nung để đúc cho ông một cái búa, một cái khoan
sắt.
Một hôm, đúng giữa trưa, đô thống Yết Kiêu đóng khố, cởi trần,
lưng dắt búa, tay cầm khoan, một mình lặn xuống nước.
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Ở dưới nước, Yết Kiêu bơi len lỏi giữa các thuyền giặc đậu san sát.
Rồi Yết Kiêu bám vào đáy thuyền, vừa khoan vừa đánh búa, cứ
thoăn thoắt. Chỉ một loáng, cả chục chiếc thuyền tự chìm nghỉm,
người chết đuối không kịp kêu cứu, cả một chặng thuyền giặc tan
biến.
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Những đoàn thuyền còn lại thật kinh hoàng. Chúng cho một toán
lính lặn xuống nước dò xét. Trông thấy Yết Kiêu tay khoan tay
búa đang bơi, chúng xông đến áp đảo nhưng bọn ấy không đối địch
được với Yết Kiêu. Có đến mấy bọn lặn xuống đều chết mất xác,
không một đứa sống sót ngoi lên được.
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Quân giặc thất bại liểng xiểng, chúng quyết lấy lại thế trận bằng
cách dùng ống nhòm có kính nhìn thấu đáy biển soi xuống nước.
Một lát chúng đã nhìn thấy Yết Kiêu như con rái cá len lỏi bên các
mạn thuyền, chúng quăng lưới sắt xuống, úp chụp lấy Yết Kiêu, lôi
lên. Yết Kiêu bị bắt sống.
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Yết Kiêu bị giặc tra khảo dã man, nhưng không nói một lời mãi
đến lúc giặc gạn hỏi:
− Dưới nước có một mình mày hay có nhiều người?
Yết Kiêu mới nói:
− Không phải mình tôi. Có cả trăm người thì mời đục được
nhiều thuyền thế chứ. Ngay bây giờ, quân chúng tôi đang
đục thuyền các ngươi đấy, chắc thuyền của các ông chìm
gần hết rồi.
Bọn giặc cuống cuồng:

Cả mấy chục chiếc thuyền chiến với hàng trăm cái lướt sắt, chùm
sắt loảng xoảng băng băng theo hướng tay Yết Kiêu chỉ ra trước
mặt. Thuyền nào cũng lăm lăm ống nhòm lia xuống soi đáy nước.
Yết Kiêu ngồi trên thuyền bỗng kêu to:
− Chỗ có tăm sủi lên kia kìa! Nhiều quá! Nhiều quá!
Đoàn thuyền đổ về phía có những đám tăm sủi. Bất ngờ Yết Kiêu
lao xuống nước, thuyền bị lật úp, hai tên giặc cũng rơi xuống nước.

− Muốn sống thì đưa chúng tao đi bắt hết chúng nó.
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Các thuyền sau tưởng cả trăm người dưới nước đang đuổi đánh
thuyền chúng, hốt hoảng chèo thẳng ra khơi. Từ đấy chúng không
dám vào quấy nhiễu nữa. Ghi nhận công đức của Yết Kiêu, nhà
vua phong Yết Kiêu làm đại vương trấn cửa Vạn Ninh. Khi ông
mất, nhiều nơi ven biển lập đền thờ tỏ lòng ghi nhớ công lao của
ông.
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