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NHöÕNG ñOÙNG GOÙp CuûA lyÙ THöôøNG KieäT 
TRONG vieäC TRò AN vAø pHAÙT TRieåN NOÂNG NGHieäp

vuøNG ñOàNG BAèNG CHAÂu THOå sOÂNG mAÕ
Phạm Hoàng Mạnh Hà*

Trong 19 năm trấn trị vùng đất thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay (1082-1101), Lý 
Thường Kiệt có nhiều đóng góp để mở mang, phát triển vùng đất này. Trong đó, đáng chú ý 
là việc ổn định tình hình xã hội và phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng châu thổ sông Mã.

lý Thường kiệt với việc trị an vùng đất Thanh hóa
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước thời điểm Lý Thường Kiệt vào quản lý vùng đất 

Thanh Hóa, sử liệu chưa có những ghi chép về các Tổng trấn (hoặc quan lại có chức vụ 
tương đương) “tiền Lý Thường Kiệt”. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trước thời kỳ Thái úy 
họ Lý trấn giữ Thanh Hóa, vùng đất này do Châu mục cai quản - chưa có vị có chức sắc 
trong triều được cử đến trấn giữ mà minh chứng rõ nhất là năm 1035, khi dân Ái Châu làm 
loạn, vua Thái Tông đã thân chinh xử tội Châu mục Ái Châu (Giáo sư Hoàng Xuân Hãn 
gọi là Mục trưởng Ái châu - Viện Khoa học xã hội Việt Nam 1998: 257). Những người kế 
tiếp Thái úy họ Lý sau khi ông được triệu hồi về triều (1101) là: Chu Công (coi giữ Thanh 
Hóa từ năm 1115), Ngự khố thư gia Phạm Tín được cử làm Phán sự phủ Thanh Hóa (năm 
1127); năm 1129, Nội thường thị là Đỗ Nguyên Thiện giữ chức Tham tri chính sự phủ 
Thanh Hóa…

Việc Hoàng đế nhà Lý “biệt phái” Lý Thường Kiệt vào xứ Thanh có thể xem là mũi tên 
trúng hai đích bởi ngoài ba nguyên nhân “bên trong cung đình” (như phân tích của Hoàng 
Xuân Hãn 2003) thì việc đưa một công thần nhiều công lao, nổi tiếng cả nước về cai quản 
quê hương sẽ góp phần ổn định trị an, “kéo” vùng đất trại Thanh Hóa “gần” hơn nữa với 
triều đình trung ương.

Những thập niên đầu của “kỷ nhà Lý”, tình hình Ái Châu khá phức tạp. Tài liệu để 
lại cho biết: giai đoạn đầu triều Lý, nơi này có một số vụ bạo loạn với những mức độ khác 
nhau. Không ít lần hoàng tử, thậm chí là Hoàng đế phải thân chinh đánh dẹp mới yên ổn. 
Các địa phương xảy ra bạo loạn như: Cử Long, giáp Đại Nãi, Ngũ Huyện Giang... đã được 
tác giả Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại: Cử Long tương ứng với vùng đất thuộc địa bàn huyện 
Cẩm Thủy ngày nay (ở đây vẫn còn các địa danh Lữ Thượng, Lữ Trung, Lữ Hạ) - phía 
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tây bắc tỉnh Thanh Hóa thuộc tổng Cự Lữ. Sông Mã chảy từ huyện Bá Thước xuống Cẩm 
Thủy, đoạn qua Cửa Hà, qua tổng Cự Lữ rất hiểm trở: một bên vách núi dựng đứng, một 
bên là bờ sông cao được gọi là “ngách cùng”. Đây là địa bàn của đồng bào dân tộc thiểu số 
(ít hiểu biết, dễ bị kích động…). Theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn thì dân Cử Long chắc là 
dân Mường thuộc các huyện ở miền bắc và tây bắc tỉnh Thanh Hóa. Các thủ lĩnh người địa 
phương đã ỷ vào địa thế hiểm trở, lợi dụng thổ dân, nổi dậy chống lại vương triều. 

Từ thời Đinh, “man” Cử Long nổi loạn, mặc dù Lê Hoàn đã thân chinh đem quân 
đánh dẹp nhưng không thắng nổi. Sử cũ cho biết: năm Tân Sửu (1011), Lê Hoàn đích thân 
đi dẹp giặc Cử Long. Tướng giặc trông thấy Lê Hoàn giương cung bắn lần thứ nhất thì 
tên rơi, lần thứ hai thì cung gãy nên giặc sợ mà rút. Lê Hoàn đưa thuyền đuổi theo, giặc 
mai phục hai bên sông bắn tên, con Đinh Tiên Hoàng tử trận. Lê Hoàn kêu trời, thúc quân 
đột chiến, giặc thua.

Lý Thường Kiệt trước khi trấn trị Thanh Hóa đã có lần tay không đến dẹp loạn ở Cử 
Long và gặp nguy hiểm. Cũng thời Lý, man Cử Long nhiều lần nổi loạn chống lại vương 
triều khiến vua hoặc hoàng tử nhà Lý phải thân chinh nơi rừng thiêng nước độc. Sự kiện 
này được sử cũ chép như sau: năm Tân Hợi, Thuận Thiên năm thứ 2 (năm 1011), tháng 2, 
vua thấy giặc Cử Long ở Ái Châu hung hăng dữ tợn, trải hai triều Đinh Lê không thắng nổi, 
đến nay càng dữ mới đem quân đi đánh, đốt bộ lạc, bắt kẻ đầu sỏ đem về, giặc ấy bèn tan” 
(Viện Khoa học xã hội Việt Nam 1998: 242).

Năm Kỷ Tỵ (1029), dân giáp Đại Nãi (thuộc huyện Yên Định ngày nay) nổi loạn. 
Tháng tư, vua thân chinh dẹp yên. Năm Ất Hợi (1035), Ái châu có loạn, tháng 10, Thái Tông 
thân chinh xử tội mục trưởng Ái Châu. Sự việc này đã được Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
Năm Ất Hợi (năm 1035), người châu Ái làm phản. Mùa đông, tháng 10, vua thân đi đánh 
dẹp, cho Phụng Càn Vương lưu thủ Kinh sư. Quân đi từ Kinh sư đến Ái Châu. Vua Ngự 
ở hành dinh, ban yến cho các quan hầu và tướng súy. Ngầm chỉ đại tướng Nguyễn Khánh 
mà bảo các phi rằng: “Khánh thế nào cũng làm phản”. Các phi tần đều kinh ngạc hỏi: “Bệ 
hạ làm sao mà biết? Xin nói cho nghe nguyên do”. Vua nói: “Khánh trong lòng không bình 
thường, nhìn trẫm có vẻ hổ thẹn, đi đứng thất tiết, nói làm trái (lẽ) thường. Lấy đó mà xem 
nó có ý khác, hình trạng làm phản rõ rồi”. Đánh được châu Ái, trị tội châu mục châu Ái. Sai 
sứ đi phủ dụ dân chúng trong châu. Kinh sư lưu thủ là Phụng Càn Vương Nhật Trung cho 
chạy trạm báo tin bọn nhà sư họ Hồ, em nuôi của Định thắng đại tướng Nguyễn Khánh, Đô 
thống Đàm Toái Trạng, Hoàng đệ Thắng Càn, Thái Phúc mưu phản, quả đúng như lời vua 
nói. Các phi tần đều lạy hai lạy nói: “Bọn thiếp nghe nói thánh nhân thấy được chỗ chưa 
hiện hình, biết trước được sự việc chưa xảy ra, nay được chính mắt trông thấy”. Vua sai bắt 
bọn Khánh, đóng cũi đem về kinh sư. Tháng 11 ngày 1, vua từ châu Ái về Kinh sư làm tiệc 
rượu mừng trở về, úy lạo các tướng sỹ có công dẹp đánh châu Ái” (Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam 1998: 257).

Năm 1043, tháng Giêng, châu Ái có loạn, vua sai Thái tử Khai Hoàng Vương làm Đô 
thống Đại nguyên soái đi đánh châu Ái (Viện Khoa học xã hội Việt Nam 1998: 264). Năm 
Canh Dần (1050), dân giáp Long Trì thuộc Giang Ngũ Huyện (vùng đất hợp lưu sông Mã, 
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sông Chu và sông Cầu Chày) làm loạn. Theo Lịch sử Thanh Hóa (Ban Nghiên cứu và biên 
soạn lịch sử Thanh Hóa 1994) thì có 2 vụ nổi loạn vào năm 1050 và 1061 nhưng Đại Việt sử 
ký toàn thư không chép việc này.

Chính sử không cho biết nhiều về cơ cấu hệ thống quản lý ở trấn Thanh Hóa thời Lý, 
nhưng qua các nguồn sử liệu có thể nhận thấy: trước khi Lý Thường Kiệt làm tổng trấn, ở 
Ái Châu, hào trưởng, châu mục có vai trò rất quan trọng. Đứng đầu Châu Ái là Châu mục; 
trong các vùng, các làng xã, hào trưởng vẫn có vai trò nhất định. Tuy nhiên, không còn 
những hào trưởng lớn như trước, thời hào trưởng Lê Lương hay Dương Đình Nghệ.

Chưa tìm thấy các tư liệu đề cập đến việc Lý Thường Kiệt sử dụng biện pháp gì để 
trấn áp, thu phục, dẹp yên các vụ nổi loạn nhưng thực tế cho thấy, tình hình xứ Thanh và 
phương nam khá yên ổn trong thời gian Thái úy họ Lý trấn trị. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn 
nhận định: “Một sự chắc chắn là từ khi ông ra coi Ái Châu, trong mười chín năm, không 
hề thấy sử chép một việc gì loạn ở vùng Thanh Hóa trở vào nam. Trái lại, sau khi ông trở 
về triều, ở Diễn Châu và ở miền giáp Chiêm Thành lại có giặc quấy. Trong lúc (Lý Thường 
Kiệt) ở quận, nhân dân yên ổn, chính sự nhàn nhã” (Hoàng Xuân Hãn 2003: 322). Có thể 
xem đây là “tổng kết” thỏa đáng và đầy đủ về Thái úy Lý Thường Kiệt trong quãng thời 
gian ông trấn trị Thanh Hóa.

Việc trị an ở châu thổ sông Mã trong giai đoạn này không chỉ đơn thuần là trấn áp 
các phần tử đầu sỏ, chống lại triều đình; dùng oai vũ để trừ gian mà còn phải biết khoan 
hòa, chăm lo đời sống nhân dân. Sử cũ không ghi chép về “thuật yên dân” của Thái úy 
với sự ổn định của xã hội Ái Châu bấy giờ, song có thể khẳng định: Lý Thường Kiệt đã 
thực sự trở thành chỗ dựa cho người dân địa phương. Chính là bởi ông đã nắm được “cái 
gốc trị nước, cái thuật yên dân” nên “nhân dân yên ổn, chính sự nhàn nhã” (Hoàng Xuân 
Hãn 2003: 322).

Nhận định về Lý Thường Kiệt được ghi chép khá sơ lược trong văn bia chùa Linh 
Xứng: “Thái úy trong thì sáng suốt khoan hòa, ngoài thì nhân từ, giản dị. Những việc đổi 
dời phong tục, nào có quản công. Làm việc thì siêng năng, sai bảo dân thì ôn hậu, cho nhân 
dân được nhờ cậy. Khoan hòa giúp đỡ quần chúng, nhân từ yêu mến mọi người, cho nên 
nhân dân kính trọng. Dùng oai vũ để trừ bọn gian ác, đem minh chính để giải quyết ngục 
tụng, cho nên hình ngục không quá lạm. Thái úy biết dân lấy no ấm làm đầu, nước lấy nghề 
nông làm gốc, cho nên không để lỡ thời vụ. Tài giỏi mà không khoe khoang, nuôi dưỡng 
cả đến người già ở nơi thôn dã, cho nên người già nhờ đó mà được an thân. Phép tắc như 
vậy có thể gọi là cái gốc trị nước, cái thuật yên dân, sự tốt đẹp đều ở đấy cả” (Văn bia chùa 
Linh Xứng).

Điều đáng nói là Văn bia chùa Linh Xứng được khắc sau khi Thái úy họ Lý qua đời chỉ 
20 năm, vì vậy có thể xem đây là quan điểm của người đương thời về “cái đạo trị nước, cái 
thuật yên dân” của Lý Thường Kiệt.

Văn bia chùa Báo Ân (núi An Hoạch) cũng khẳng định ông là người có tiết tháo, được 
dân quy phục: “Tiết tháo được thể nghiệm nên dân quy phục, vậy mà vẫn luôn luôn dè dặt 
như đi trên băng mỏng; chăm lo đầy đủ khiến mình trong sạch, thế nhưng vẫn băn khoăn 
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như người cưỡi ngựa nắm dây cương sờn. Tự xét mình rằng: lượng khí nhỏ mà quyết đoán 
việc quan trọng, tài trí hèn mà gánh vác việc lớn lao” (Văn bia chùa Báo Ân). 

Đóng góp của lý Thường kiệt trong sản xuất nông nghiệp
Qua các nguồn sử liệu, có thể khẳng định: Thời Lý, các vị vua đã dành nhiều sự quan 

tâm đến nông nghiệp thông qua các chính sách, hành động như: vua thân chinh cày tịch 
điền, triều đình tổ chức đào sông chống lũ, tiêu nước; cấm giết trâu, bò; thưởng ruộng cho 
những người có công…

Châu thổ sông Mã thời kỳ Đại Việt là vựa lúa thứ hai sau châu thổ sông Hồng. Đồng 
bằng do phù sa sông Mã bồi đắp sớm được kiến tạo và khai phá. Từ thời kỳ văn hóa Đông 
Sơn phát triển, vùng đã trở thành một trong những trung tâm của đất nước, tạo tiền đề cho 
sự ra đời bộ Cửu Chân thời vua Hùng dựng nước Văn Lang.

Sau 10 thế kỷ đầu Công nguyên, đến thời kỳ nhà nước phong kiến tự chủ, châu thổ 
sông Mã được mở rộng, kinh tế sản xuất nông nghiệp, các nghề thủ công truyền thống càng 
có điều kiện phát triển. Nông nghiệp truyền thống của vùng phản ánh những nét chung của 
nông nghiệp thời Lý song cũng có những nét riêng. Ngay từ thời Đinh - Tiền Lê, trên đồng 
bằng châu thổ sông Mã đã xuất hiện những hào trưởng, châu mục có thế lực “gia thế giàu 
thịnh, nhà thường chứa tới hơn trăm lẫm thóc, môn khách thường tới 3.000 người”. Đến thời 
Lý, ảnh hưởng của chính quyền Trung ương đã phần nào hạn chế những người này nhưng 
vị thế của hào trưởng, châu mục vẫn còn rất lớn. Ở châu thổ sông Mã đã hình thành những 
làng xã có quy mô lớn là đất thực phong, thực ấp của các vị có công với vương triều. Trong 
vùng tồn tại các loại ruộng sau:

- Ruộng công do triều đình quản lý và ruộng công làng xã: có vai trò rất lớn trong sản 
xuất nông nghiệp, được các làng xã quản lý và sử dụng theo “lệ làng”. Loại ruộng này nhiều 
hay ít tùy theo hoàn cảnh, điều kiện của từng địa phương. Nhìn chung trong điều kiện dân 
số và đất đai đương thời, có thể thấy, ở châu thổ sông Mã, loại ruộng công khá phổ biến với 
số lượng lớn.

- Ruộng tư của dân và quan lại: là loại ruộng của tư nhân do cá nhân khai phá hoặc 
chuyển nhượng được làng xã thừa nhận. Loại ruộng này được quyền thế tập “ruộng cha con 
cày”. Đây cũng là thời kỳ châu thổ sông Mã đang tiếp tục được khai phá nên trong các làng 
xã, ruộng tư có xu thế tăng nhanh.

Quá trình thâu tóm ruộng đất của các hào trưởng, châu mục khiến họ sở hữu trong tay 
lượng tư liệu sản xuất rất lớn. Một bộ phận không nhỏ người dân không có ruộng đã phải 
làm thuê cho các hào trưởng và trở thành dân binh phục vụ cho các hào mục. Con số hàng 
nghìn nghĩa sĩ, “con nuôi” của các hào trưởng thực tế có thể là những dân binh trong các 
thực ấp. Thời Lý, quá trình chiếm hữu ruộng đất vẫn được tiếp tục. 

- Ruộng chùa: là ruộng do nhà chùa quản lý. Loại ruộng này ban đầu chỉ là những phần 
đất xung quanh chùa được sử dụng để phục vụ nhà chùa. Về sau, diện tích ruộng chùa tăng 
nhanh, nhất là những nơi có chùa lớn (chủ yếu do dân cúng ruộng cho nhà chùa, một số chùa 
đã lập bia ghi việc Phật tử hiến ruộng cho chùa). Nhiều địa điểm ruộng chùa liền khoảnh 
tạo nên địa danh “cánh đồng chùa”. Phần lớn ruộng chùa là loại ruộng tốt “nhất đẳng điền”, 
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không sợ bị hạn hán, lũ lụt đe dọa. Thời Lý, do Phật giáo phát triển rộng khắp, trở thành 
quốc giáo, nhiều ông hoàng, bà chúa cũng cúng ruộng cho chùa nên ruộng chùa rất thịnh 
hành với diện tích lớn. Theo tác giả Lịch sử Thanh Hóa thì trên văn bia chùa Sùng Nghiêm 
Diên Thánh (xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc) có ghi danh sách những người cúng ruộng cho 
chùa (Ban Nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa 1994: 121). 

- Ruộng lộc: không phải do cá nhân khai hoang, vỡ đất mà là “lộc” của vua ban thưởng. 
Ở Ái Châu, loại ruộng này khá lớn mà tiêu biểu là “Thác đao điền” của Lê Phụng Hiểu và 
“ruộng lộc” của Thái phó Lý công. Đại Việt sử ký toàn thư cho biết “thác đao điền” của Lê 
Phụng Hiểu có chiều dài lên tới hơn 10 dặm (không rõ rộng bao nhiêu?). Theo khảo sát của 
chúng tôi thì từ đỉnh Băng Sơn, quê nhà nơi Lê Phụng Hiểu đứng ném đao đến địa điểm đao 
rơi khoảng hơn 10km (từ Băng Sơn đến hương Đa Mi, xã Hoằng Kim, cả hai nơi này đều 
thuộc huyện Hoằng Hóa).

- Chế độ thực ấp - thực phong: chế độ phân phong ruộng đất thời Lý còn gọi là chế độ 
thực ấp theo hình thức cấp ruộng đất; nông dân sinh sống và cày ruộng trên mảnh đất đó 
phải nộp tô, thuế và lao dịch cho người được phân phong. Thực hộ là số hộ thực được cấp, 
những hộ này vẫn cày cấy trên ruộng nhưng phải nộp tô, thuế cho chủ.

Số lượng ruộng thực ấp, thực phong ở Thanh Hóa thời kỳ này nhiều nhất là của Thái 
phó Lê Công và Thái úy Lý Thường Kiệt. Thái phó Lê Công là nhà sư tinh thông Phật pháp, 
được ba triều vua (từ Lý Thái Tổ đến Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông) trọng dụng, phong 
Thượng trụ quốc khai quốc công, thực ấp 6.700 hộ, thực phong 3.000 hộ. Đặc biệt, “Thiên 
tử nghĩa đệ” Lý Thường Kiệt của vua Lý Nhân Tông, trông coi trấn Thanh Hóa, quận Cửu 
Chân, hưởng thực ấp lên tới một vạn hộ.

Theo quan điểm của Thái úy Lý Thường Kiệt: “dân lấy no ấm làm đầu, nước lấy nghề 
nông làm trọng” (Văn bia chùa Linh Xứng) nên với tư thế là người đứng đầu vùng đất Cửu 
Chân, ông luôn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, từ giải quyết tranh chấp tư liệu sản xuất 
đến thời vụ, mùa màng. Tài liệu ghi chép về những chính sách và ảnh hưởng của ông đến 
nông nghiệp trong thời gian ở trấn Thanh Hóa rất ít ỏi, nhưng việc ông thân chinh đến giáp 
Bối Lý xử lý vụ tranh chấp ruộng đất được ghi chép khá đầy đủ trên văn bia chùa Hương 
Nghiêm núi Càn Ni.

Giáp Bối Lý xưa vốn là vùng đất của Bộc Xạ Lê Lương, là trung tâm của châu thổ sông 
Mã; đất đai màu mỡ, thổ nhưỡng thuận lợi, phù hợp với cây lúa nước nên cho thu hoạch rất 
cao. Thời kỳ nhà Đinh, dưới sự cai quản của Tướng quốc Bộc xạ Lê Lương (Đô dịch sứ), 
vùng này không xảy ra tranh chấp ruộng đất. Đến thời Lý, tranh chấp về tư liệu sản xuất 
(ruộng đất, đầm hồ…) giữa giáp Bối Lý và Viên Đàm đã vượt qua khuôn khổ của dòng họ, 
làng xã và ngày càng gay gắt nhưng chưa có sự phân giải. Để các bên có thể tìm được giải 
pháp chung, Thái úy Lý Thường Kiệt đã thân chinh giải quyết.

Văn bia (chùa Hương Nghiêm) dựng tại làng Phủ Lý, phủ Đông Sơn (nay thuộc xã 
Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) chép rằng: “Năm Tân Mùi (năm 1091), có hai chàng Phó kỳ 
lang họ Thiều và họ Tô tâu xin lại khoảnh ruộng của tổ tiên họ là quan Bộc xạ. Vua xét lời 
tâu bèn trả lại, cho thuộc về họ hàng Lê công. Do đó, mùa thu năm ấy, Thái úy Lý công đến 
tận nơi, cho chuộc ruộng đất, lập bia đá và chia ruộng cho hai giáp. Rồi ông lại tới đầm A 
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Lôi chia một nửa đầm cho giáp Bối Lý, một nửa đầm cho giáp Viên Đàm. Thái úy còn truyền 
bảo lần nữa cho hai giáp biết, không được lấy một lá lau, một ngọn cỏ ở hai bên bờ đầm. 
Ngay tại lúc đó lại giao về cho dòng dõi nhà Lê”.

Văn bia chùa Hương Nghiêm ghi chép khá sơ lược nhưng có thể thấy cách giải quyết 
tranh chấp (còn dựng bia đá để ghi lại sự việc tránh những sự tranh chấp về sau) của Thái 
úy rất minh bạch, cụ thể, được các bên chấp nhận. Sự việc này được Đại Việt sử ký toàn thư 
ghi lại và gần như là sự kiện duy nhất được chính sử phản ánh về đóng góp của Lý Thường 
Kiệt trong 19 năm trấn trị trấn Thanh Hóa.

Đồng bằng châu thổ sông Mã có nhiều ô trũng. Hệ thống đê sông cái (sông Mã), sông 
con chưa hoàn chỉnh nên việc trị thủy rất quan trọng. Việc xây dựng hệ thống đê ở Thanh 
Hóa đã được người dân địa phương “thần thánh hóa” qua nhiều huyền thoại. Thời Lý, từ 
vùng cao (Cẩm Thủy) đến vùng ven biển (Hậu Lộc), đã phổ biến tín ngưỡng thờ thần giúp 
dân đắp đê chống lụt: làng Hữu Bộc, xã Đông Ninh (huyện Đông Sơn) và một số địa phương 
thuộc các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thiệu Yên đã thờ “Long yên tôn thần” - thần có công 
giúp dân đắp đê (Ban Nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa 1994: 125); làng Ngọc 
Quang, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân thờ thần giúp dân làng chống lũ lụt…

Bỏ qua yếu tố thần thoại, sản xuất nông nghiệp truyền thống ở Thanh Hóa thời Lý 
(cũng như các địa phương khác) hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Bởi vậy, việc gieo trồng 
đúng thời vụ là một trong những yếu tố hàng đầu. Ghi chép về Lý Thường Kiệt với nông 
nghiệp vùng đất Thanh Hóa khá tản mát, song có thể nhận thấy, dưới thời Tổng trấn Lý 
Thường Kiệt, nông nghiệp và các hoạt động liên quan đến nông nghiệp của người dân luôn 
nhận được sự quan tâm sát sao. “Thái úy biết dân lấy no ấm làm đầu, nước lấy nghề nông 
làm gốc cho nên không để lỡ thời vụ” (Văn bia chùa Linh Xứng). Lịch sử chế độ quân chủ 
Việt Nam dường như mới chỉ đề cao hành động “cày tịch điền” của các hoàng đế (mang 
tính hình thức, động viên) chứ chưa có những nhìn nhận xứng đáng về sự quan tâm tới thời 
vụ của một vị Tổng trấn.

Phải chăng, chính vì biết rõ “dân lấy no ấm làm đầu, nước lấy nghề nông làm gốc” nên 
dưới sự cai quản của Tổng trấn họ Lý, Thanh Hóa “không bị mất mùa lớn” (Ban Nghiên cứu 
và biên soạn lịch sử Thanh Hóa 1994: 121).
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Lý THườNG KIệT’S CONTRIBUTIONS TO THE SECURITY 
AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE Mã RIVER DELTA

Phạm Hoàng Mạnh Hà

The document on Governor Lý Thường Kiệt’s contributions to the security and 
agricultural development in the Mã River Delta are very scattered. However, basing 
on gathering and generalizing historical documents, one could understand more Lý 
Thường Kiệt’s activities during the time he worked there as a governor. In terms 
of security, he understood and applied basic political principles in order to stabilize 
social life of people: “stable life is root of powerful state”. In agriculture, Lý Thường 
Kiệt paid much attention on cultivation. As a result, under his management, the 
Thanh region rarely had serious lean harvests. 


