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GOÙP THEÂM TÖ LIEÄU 
VEÀ QUEÂ HÖÔNG VAØ GIA TOÄC LYÙ THÖÔØNG KIEÄT

Phạm Hoàng Mạnh Hà*, Lê Minh Hoàng**

Lý Thường Kiệt vốn không mang họ Lý hay người hoàng tộc, ông thuộc họ Ngô. 
Họ Lý là “quốc tính” ông được vua Lý ban cho. Theo gia phả họ Ngô (cuốn Lịch sử 
họ Ngô), nếu tính từ viễn tổ Ngô Ngọc Đại, người châu Ái (Thanh Hóa) ở thế kỷ 7 thì 
người anh hùng có công “phá Tống bình Chiêm” thuộc đời thứ 9 họ Ngô, cháu 5 đời 
Ngô Quyền, cháu 3 đời sứ quân Ngô Xương Xí.

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
** Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia

Đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa
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Thế thứ các đời họ Ngô được sắp xếp theo thứ tự như sau:
Gia phả họ Ngô ở Việt Nam

Đời thứ nhất Viễn tổ Ngô Nhật Đại Người Ái Châu (Thanh Hóa)
Đời thứ hai Ngô Nhật Dụ Tinh thông chữ Hán, làm Liêu tá trong phủ đô hộ
Đời thứ ba Ngô Đình Thục Hào trưởng

Đời thứ tư Ngô Đình Mân
Đại nho gia, lấy bà Phùng Thị Tịnh Phong, con Phùng Hải, 
cháu Phùng Hưng (Bố cái đại vương), làm Phong châu 
Mục - thời Khúc Hạo làm Tiết độ sứ

Đời thứ năm Ngô Quyền và Ngô 
Tinh Tịnh

- Ngô Tịnh làm Trấn thủ Kỳ Hòa; Ngô Quyền làm Nha 
tướng cho Dương Đình Nghệ, lấy con gái Dương Đình 
Nghệ là Dương Thị Như Ngọc, sinh ra Ngô Xương Ngập 
và Ngô Xương Văn.
- Ngô Quyền là tướng giỏi của Dương Đình Nghệ, đã đánh 
thắng quân xâm lược Nam Hán. Sau chiến thắng trên sông 
Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở 
Cổ Loa, thiết lập nên vương triều Ngô.

Đời thứ sáu
Ngô Xương Ngập được 
truyền ngôi, em là Ngô 
Xương Văn làm Phụ 
chính

Sau khi vương triều Ngô sụp đổ, con cháu Ngô Quyền lui 
về 3 nơi gây dựng lực lượng:
- Ngô Xương Xí là con Ngô Xương Ngập lui về giữ vùng 
đất Bình Kiều (huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa), đắp 
thành Bình Kiều, là một trong 12 sứ quân thế kỷ 10.
- Ngô Nhật Khánh, con Ngô Xương Văn về Đường Lâm - 
Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội).
- Ngô Nhật Chung về Đỗ Động và trở thành đại điền chủ (?).

Đời thứ bảy

Ngô Xương Xí là con 
Ngô Xương Ngập và bà 
Phạm Thị Uy Duyên. 
Bà Uy Duyên sinh ra 
Ngô Xương Xí và Ngô 
Xương Tỷ

Ngô Xương Tỷ tinh thông đạo Phật, đạo hiệu là Ngô 
Chân Lưu; được Đinh Tiên Hoàng phong là Khuông Việt 
đại sư, là “Quốc sư”, có công phò giúp vương triều Đinh 
và nhà Tiền Lê.

Đời thứ tám
Ngô Xương Sắc (con 
trưởng) và Ngô Ích Vệ 
(con thứ) là hậu duệ 
Ngô Xương Xí

- Ngô Xương Sắc sau thất bại ở Bình Kiều lưu lạc nơi miền 
núi Thanh Hóa, sinh ra Ngô Tử Canh và Ngô Tử Án. Ngô 
Tử Canh là đại thần nhà Tiền Lê.
- Con thứ Ngô Xương Xí là Ngô Ích Vệ (sau đổi là Ngô An 
Ngữ) làm chức võ quan nhỏ trong triều đình nhà Lý

Đời thứ chín
Ngô Ích Vệ lấy bà họ Hàn 
sinh ra Ngô Tuấn (Lý 
Thường Kiệt) và Ngô 
Chương (Thường Hiến)

Ngô Chương cũng là Đại thần trụ cột triều đình nhà Lý, 
tham dự ngự Tống bình Chiêm, trấn thủ Châu Hoan, 
Lạng Sơn; được phong Trung dũng Hầu. Con cháu đều là 
công thần dưới triều Lý.
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Về mối quan hệ dòng họ giữa Ngô Quyền và Lý Thường Kiệt, trên báo Nhân dân 
chủ nhật, tác giả Tảo Trang đưa ra ý kiến: “Lý Thường Kiệt dòng dõi Ngô Quyền”, đến 
đời thứ chín (Tảo Trang 1992), khi Thường Kiệt vào cung đình nhà Lý, dòng họ Ngô 
được triều Lý dành cho nhiều sự nể trọng. Trong triều Lý, họ Ngô được bổ dụng chức 
vụ khá cao, tiêu biểu là bố của Hoàng hậu Ngô Thượng được phong Thượng tướng.

Nguồn tư liệu văn bia tại đền thờ Lý Thường Kiệt, cạnh chùa Linh Xứng (huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh Hóa) do Nhữ Bá Sỹ soạn lời, cho biết: Thường Kiệt tên húy là Tuấn. 
“Thường Kiệt” chỉ là tên tự, Nhữ Bá Sỹ cho rằng: “có lẽ ngày xuất thân mới dùng tự 
làm tên” (UBND huyện Hà Trung 2005: 833-837). 

Về quê quán của Lý Thường Kiệt: từ trước đến nay, các nguồn tài liệu chỉ thống 
nhất về nơi sinh, chưa nói đến quê gốc. Sử liệu về Lý Thường Kiệt đều khẳng định ông 
sinh ra ở Thăng Long. Ông Vũ Tuấn Sán trong bài viết “Góp thêm tài liệu về việc định 
đô Thăng Long và về gốc gác Lý Thường Kiệt” đã dẫn nguồn tài liệu trong cuốn Tây Hồ 
chí và bài ký trên quả chuông chùa Bắc Biên cho rằng “Lý Thường Kiệt là người làng 
An Xá (An Xá châu) vốn ở trong khu vực phía nam Hồ Tây trong thành Thăng Long thời 
Lý” (Vũ Tuấn Sán 2010: 905).

Thăng Long thời Lý từ khi Lý Công Uẩn định đô, xây thành đã có nhiều thay đổi. 
Ngoài khu vực kiến trúc cung điện còn có phố phường, làng nông nghiệp, “thập tam 
trại”, khu thủ công nghiệp và thương mại. Cùng với sông Hồng và các chi lưu của nó, 
các bãi phù sa, vùng “tứ giác nước” này đã để lại dấu ấn với những hồ, đầm… trong đó 
nổi tiếng là hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) với huyền thoại “Trâu vàng”, hồ Lục Thủy (Hoàn 
Kiếm) với huyền tích “Lê Lợi trả gươm” và “thập tam trại” - những làng nông nghiệp 
của đất kẻ chợ. Thành Thăng Long được phân thành 2 khu, có 2 vòng thành: La Thành 
và vòng thành trong. Căn cứ vào các nguồn sử liệu có thể phác họa về thành Thăng Long 
như sau: phía đông là đoạn đê sông Hồng kéo dài tới Hồ Tây, tiếp theo là đường Hoàng 
Hoa Thám ngày nay, rồi đến đoạn chạy theo bờ tả ngạn sông Tô Lịch từ đường Bưởi đến 
Ô Cầu Giấy, lại tiếp qua phố Giảng Võ đến Ô Chợ Dừa, Kim Liên rồi thẳng đường Đại 
Cồ Việt, Trần Khát Chân đến Ô Đống Mác; lại gặp đê sông Hồng với chiều dài khoảng 
30km. Như vậy, La Thành thời Lý là vòng thành khép kín, chủ yếu dựa vào địa hình tự 
nhiên. Thành bằng đất, ngoài thành là sông Hồng, sông Tô Lịch và nhiều đầm hồ tạo 
thành hệ thống “hào thiên nhiên”.

Vòng thành trong được xây đắp từ thời Lý Công Uẩn định đô (năm 1010) và kéo 
dài mấy chục năm sau. Vòng thành trong cũng chủ yếu được đắp bằng đất, ngoài có hào 
thành bao quanh, phân làm hai khu: khu làm việc của triều đình và khu ở của hoàng thất. 
Việc phân chia thành 2 khu vực cũng có ý nghĩa phân biệt rõ ràng các tầng lớp cư dân 
trong thành (Trương Hữu Quýnh 1999: 121). Các công trình văn hóa tâm linh ở Thăng 
Long được xây dựng ngày càng nhiều, trong đó chiếm đa số là chùa, tháp và các vị thần 
linh “tứ trấn” được vương triều cung thỉnh về kinh thành để tôn thờ.



Thông báo Khoa học 2016 *

59

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã xác định vị trí gia thất của Lý Thường Kiệt trong 
thành Thăng Long khá cụ thể: “Lý Thường Kiệt quê phường Thái Hòa, ở trong thành 
Thăng Long, phía hữu nghĩa là phía tây. Thái Hòa cũng là tên một ngọn núi nhỏ ở phía 
tây trong thành Thăng Long, bây giờ, ở phía nam đê Bách Thảo, gần chỗ rẽ xuống 
trường đua ngựa, Lý Thường Kiệt có nhà gần núi ấy” (Hoàng Xuân Hãn 2003: 35).

Như vậy, vấn đề quê quán Lý Thường Kiệt đến nay vẫn còn có các ý kiến khác 
nhau. Theo tư liệu mới của Ngô Đức Thắng thì Ngô Tuấn sinh ra ở Thăng Long, quê gốc 
(quê bố và quê ông nội) ở xứ Thanh. Gia phả họ Ngô cho biết: ông nội Ngô Xương Xí 
và Ngô Ích Vệ (bố Ngô Tuấn) ở Triệu Sơn (Thanh Hóa). Vùng đất phía tây - nam huyện 
Triệu Sơn bao gồm các xã: Hợp Lý, Hợp Thành - nơi Ngô Xương Xí cùng các con Ngô 
Xương Sắc, Ngô Ích Vệ phát triển thế lực, dựng thành Bình Kiều, trở thành một trong 
12 sứ quân - thế kỷ 10. Tại đây, còn nhiều di tích liên quan đến Ngô Xương Xí và thành 
Bình Kiều của sứ quân họ Ngô - con trai Ngô vương (Ngô Quyền).

Theo cách hiểu thông thường, “quê quán” phải theo bố và ông nội nên có thể khẳng 
định: quê gốc của Ngô Tuấn là vùng đất Thanh Hóa hiện tại. Gia phả họ Ngô cho biết 
thêm: Khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, Ngô Ích Vệ được vị vua khai sáng vương triều Lý 
ban chức võ quan nên đã đem gia đình từ xứ Thanh ra Thăng Long sinh sống.

Về con cái, gia thế, họ hàng thân thích của Lý Thường Kiệt, Giáo sư Hoàng Xuân 
Hãn trong cuốn Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao & Tông giáo triều Lý cho biết: cha 
Lý Thường Kiệt tên An Ngữ, sung chức Sùng ban lang tướng, ở triều Lý. Theo Giáo sư 
Hoàng, có thể “Sùng ban và lang tướng là hàm lang tướng thuộc ban sùng chăng?”

Hiện vật tại địa điểm tương truyền xưa kia là đền thờ Lý Thường Kiệt 
(xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa)
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Khoảng năm niên hiệu Thiên Thành, đời Lý Thái Tông, An Ngữ được vương triều 
Lý cử đi tuần biên ở Tượng châu thuộc Thanh Hóa, bị bệnh và mất vào năm Tân Mùi 
(1031). Địa danh Tượng châu ở miền núi Thanh Hóa đến nay chưa xác định được 
(Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa hiện nay có xã Thạch Tượng nhưng không có tài liệu 
nào khẳng định mối quan hệ giữa Thạch Tượng và Tượng châu).

Theo Nhữ Bá Sỹ - tác giả Văn bia đền thờ Lý Thường Kiệt: mẹ Lý Thường Kiệt 
họ Hàn, năm 20 tuổi sinh Thường Kiệt (Thuận Thiên thứ 10, tức năm 1019 đời vua Lý 
Thái Tổ), sau đó sinh ra Thường Hiến. Bà mất năm Thường Kiệt 19 tuổi (?) (1038). Mẹ 
Thường Kiệt có một người cô. Chồng người cô này tên là Tạ Đức. Các tài liệu không 
cho biết thêm về bà cô này nhưng đã hé lộ những thông tin về Tạ Đức: “thường đến 
thăm và an ủi Thường Kiệt”, “khuyên học chữ nho” sau khi bố ông mất (UBND huyện 
Hà Trung 2005: 833-837). 

Văn bia chùa Linh Xứng cho biết: Lý Thường Kiệt có người cháu gọi ông bằng cậu 
là Tín nữ Diệu Tính: Ngã Diệu Tính bà di Lý thị cữu công chi đích điệt, kỳ di mỹ tu; anh 
giao thục chất. Thích Sùng Chân xử sĩ húy Trai phối thành Khang lệ; khế hợp tùng la. 
Đản trưởng nho nam Hai, tự Tổ Bành (Viện Văn học 1977: 358-367).

Dịch nghĩa: “Tín nữ Diệu Tính… là người dung mạo xinh tươi, tư chất hiền thục, 
kết thành đôi lứa với xử sĩ Sùng Châu, tên húy là Trai. Vợ chồng hòa hợp, sinh được con 
trai đầu lòng theo học đạo Nho, tên húy là Hai, tên chữ là Tổ Bành… Bà đã dựng chùa 
Thánh Ân và trụ trì chùa này (tức chùa Linh Xứng).

Thường Hiến có tài võ lược, sau này được Thường Kiệt tiến cử với triều đình; vua 
Lý ghi nhận và cho giữ chức Tán lý vũ úy. Thường Kiệt cùng Thường Hiến đã lập nhiều 
công lớn: cầm đầu 2 cánh quân vây đánh quân Chiêm Thành “chém ba vạn, bắt được 
vua Chế Củ và cầm tù cả thảy năm vạn quân” (UBND huyện Hà Trung 2005: 833-837). 
Sau này, vua Lý phong cho Thường Hiến nối tước hầu. Anh em Thường Kiệt, Thường 
Hiến rất chăm chỉ, có hiếu với bố mẹ. Hai anh em lo việc lễ tang bố mẹ rất nghiêm cẩn, 
giữ đạo hiếu. Sử cũ cho biết: khi có việc giỗ, hai ông thường tự tay làm lấy lễ vật chu 
đáo, thành kính để tế lễ. 

Lý Thường Kiệt là người có chí lớn. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã chăm chỉ: đêm đọc 
sách ngày bắn cung, cưỡi ngựa, bày trận, lập doanh trại. Các phép binh thư đều thông hiểu 
cả. Ông chủ trương “về văn học, biết chữ để ký tên là đủ. Về vũ học, muốn theo Vệ Thanh, 
Hoắc Khứ Bệnh lo đi xa vạn dặm để lập công, lấy được ấn phong hầu để làm vẻ vang cho 
cha mẹ. Đó là sở nguyện” (Hoàng Xuân Hãn 2003: 36). Trong bối cảnh Đại Việt thời Lý, 
Nho học chưa phát triển nên việc Thường Kiệt chú trọng việc binh mà không quan tâm 
đến văn học là điều hợp lý. Hơn nữa, cha đẻ của Lý Thường Kiệt theo nghiệp võ nên ông 
ham cung kiếm xem ra cũng hợp với “nếp nhà”. Tuy nhiên, khác với đa số những võ tướng 
thời bấy giờ, chi tiết Lý Thường Kiệt không bỏ qua Nho học rất đáng được chú ý, ghi nhận.
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Các tài liệu ghi chép về Lý Thường Kiệt không đề cập nhiều đến thê tử của ông. 
Chuyện Lý Thường Kiệt “tự yểm” (hoạn) phải chăng là nguyên nhân chính khiến các 
sử gia đời sau không dành nhiều công sức làm sáng tỏ tên tuổi vợ Lý Thường Kiệt - chỉ 
chú trọng đến công lao “phá Tống bình Chiêm” của ông?

 Theo các nguồn tài liệu hiện có thì sự kiện Lý Thường Kiệt vào cung và “tự yểm” 
diễn ra khi ông 23 tuổi. Bởi vậy, hôn nhân của Lý Thường Kiệt chỉ có thể diễn ra trước 
khi ông vào cung và sau thời điểm mẫu thân qua đời 3 năm (khoảng từ năm 1040 - 
1043); sau khi tù trưởng Nùng Trí Cao được vua Lý phong chức Thái bảo và cho về 
châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) (có giả thuyết cho rằng sau sự việc này Lý Thường 
Kiệt mới “tự yểm”). Có thể ông lấy vợ trước khi mẹ ông qua đời?

Nhữ Bá Sỹ, Hoàng Xuân Hãn đề cập đến vấn đề này một cách khá dè dặt và thống 
nhất ở chi tiết: vợ Lý Thường Kiệt là Thuần Khanh, cháu Tạ Đức. Nhữ Bá Sỹ cho biết: 
chồng của người cô ruột Lý Thường Kiệt là Tạ Đức rất quan tâm đến ông nên “lớn lên 
ông Đức khuyên lấy cháu là Tạ Thuần Khanh” (UBND huyện Hà Trung 2005: 833-
837). Tác giả Hoàng Xuân Hãn theo tư liệu của Nhữ Bá Sỹ cũng khẳng định: Tạ Đức 
khen Lý Thường Kiệt là người có chí khí “bèn gả cháu gái là Thuần Khanh cho ông” 
(Hoàng Xuân Hãn 2003: 36).

Việc Nhữ Bá Sỹ và Hoàng Xuân Hãn không đề cập đến con của Lý Thường Kiệt 
nhiều khả năng do ông không có người nối dõi. Theo lẽ thông thường, sau khi Lý Thường 
Kiệt qua đời, “tước hầu” và ân sủng “hưởng lộc vạn hộ ở vùng đất Việt Thường” sẽ 
được truyền cho con trai hay chí ít con Lý Thường Kiệt cũng được nhà nước quân chủ 
đương thời trọng dụng, song người thừa hưởng ân sủng này lại là em trai ông - căn cứ 
vào chi tiết vua Lý cho Thường Hiến “nối tước hầu”.

Nguồn sử liệu gia phả mới phát hiện ở Thanh Hóa đã cho biết thêm thông tin về 
vợ con Lý Thường Kiệt: ông có nhiều vợ. Gia phả họ Ngô cho biết: Lý Thường Kiệt đã 
lấy vợ năm 17 tuổi (năm 1036, trước lúc mẹ ông mất 2 năm), 17 tuổi sinh con, không 
may chết cả mẹ và con. Về sau, Lý Thường Kiệt lấy vợ khác, một bà họ Tạ (tức Tạ Thị 
Thuần Khanh), một bà họ Lý, tên là Lý Thị Duy Mỹ.

Cuốn Lịch sử họ Ngô tổng hợp do Ngô Đức Thắng biên soạn (Ngô Đức Thắng 
1991: 29) cho biết thêm: bà Lý Thị Duy Mỹ sinh Ngô Khảo Tích, Ngô Thị Duyên 
Lương, Ngô Thị Mỹ Lương. Ngô Khảo Tích sau này làm trấn thủ Ái Châu (có thể có sự 
nhầm lẫn việc Lý Thường Kiệt làm trấn thủ Ái châu với việc Ngô Khảo Tích làm trấn 
thủ Ái châu?). Tuy nhiên, gia phả cũng ghi chú rằng: có sách nói ba người này không 
phải con của Thường Kiệt mà là con của Thường Hiến?

Chúng tôi chưa phát hiện được tài liệu về quê quán của bà Lý Thị Duy Mỹ, cũng 
như việc xác định bà nào là vợ cả (?) bà nào là vợ lẽ (?); song đã có thêm tài liệu về đền 
thờ và sắc phong của triều Nguyễn đối với đền thờ bà họ Tạ ở Thanh Hóa tại thôn Điền, 
xã A Đô (nay là xã Yên Trung) huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
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Chúng tôi đã có mặt tại địa điểm tương truyền xưa kia là đền thờ phu nhân Lý 
Thường Kiệt nhưng không xác định được vị trí chính xác. Tài liệu truyền ngôn cho 
biết: đền thờ có từ lâu đời, được tu sửa nhiều lần; đến thời Nguyễn, ngôi đền vẫn còn 
rất khang trang, bề thế; được dân trong vùng hương khói quanh năm. Đền thờ bà nằm 
trong hệ thống đền thờ các vị trọng thần thời Lý được xây dựng trên địa bàn xã A Đô 
xưa. Đền được các vương triều phong sắc nhưng các sắc phong đều thất lạc (theo ông 
Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Ban quản lý di tích và danh thắng Thanh Hóa thì bà Tạ 
Thị Thuần Khanh hiện đang được phối thờ tại nghè Thọ Lập). 

Hiện tại, có 2 sắc phong ghi niên đại thời “mạt Nguyễn”. Sắc phong thứ nhất năm 
Khải Định thứ hai (1918), sắc phong còn lại có niên đại Khải Định năm thứ chín (1925) 
cho đền thờ bà Tạ Thị Thuần Khanh “vợ của Thái bảo Việt quốc công Lý Thường Kiệt 
triều nhà Lý”.

Sắc phong thứ nhất được ban khi vua Khải Định 40 tuổi. 
Phiên âm chữ Hán: 
“Sắc Thanh Hóa tỉnh, Yên Định huyện, A Đô xã, Điền thôn tòng tiền phụng sự 

nguyên tặng: Dực bảo, Trung hưng, Linh phù, Lý triều Thái bảo Việt Quốc công chính 
phu nhân Tạ thị hiệu Thuần Khanh tôn thần. Hộ quốc tý dân nẫm trứ linh ứng, tiết mông 
ban cấp tặng sắc chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim chính trực trẫm tứ tuần đại khánh tiết, 
kính ban bảo chiếu đàm ân lễ long đăng trật. Trứ gia tặng Trang vi thượng đẳng thần. 
Đặt chuẩn phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển, khâm tai. 

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật”.
Dịch nghĩa: 
“Sắc cho thôn Điền, xã A Đô, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo như lệ trước 

phụng thờ bà họ Tạ, tên hiệu là Thuần Khanh, là vợ của quan Thái bảo triều Lý, được 
ban tước Việt Quốc Công (Lý Thường Kiệt) với các mỹ tự Dực bảo, Trung hưng, Linh 
phù... Đã có công giúp nước, hộ dân, nỗi niềm nghiệm thấy linh ứng. Gặp các kỳ tiết lễ 
đội ơn ban cấp sắc phong cho phép phụng thờ.

Nay vừa đúng vua 40 tuổi làm lễ khánh tiết vâng mang chiếu báu ân sâu lễ rộng 
thăng lên một bậc, lại gia tặng thêm mỹ tự: Trang vi thượng đẳng thần. Đặc biệt, cho 
phép phụng thờ, dùng theo lễ quốc khánh mà phương pháp tế tự dõi theo phép điển xưa. 
Vâng sắc.

Ngày 25/7 niên hiệu Khải Định thứ 9 (1925)” (UBND huyện Yên Định 2010: 712).
Sắc phong thứ hai khẳng định: chính phu nhân Tạ Thị Thuần Khanh là vợ của Thái 

bảo Việt quốc công Lý Thường Kiệt thời Lý được triều đình cho phép thôn A Đô phụng thờ: 
Phiên âm chữ Hán:
Sắc Thanh Hóa tỉnh, Yên Định huyện, A Đô xã, Điền thôn phụng sự Lý triều Tháo 

bảo vệ quốc công Chinh phu nhân Tạ Thị Thuần Khanh tôn thần. Nẫm trứ linh ứng. Tứ 
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kim phỉ thừa cảnh mệnh diên niệm thần hưu trứ phong vi Dực bảo Trung hưng Linh phù 
tôn thần. Chuẩn kỳ phụng sự thứ cơ thần kỳ tương hựu bảo ngã Lê dân, khâm tai.

Khải Định nhị niên, tam nguyệt, thập bát nhật.
Dịch nghĩa: 
“Sắc cho thôn Điền, xã A Đô, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa phụng thờ Chính 

phu nhân Tạ Thị Thuần Khanh là vợ của Thái bảo Việt quốc công Lý Thường Kiệt 
triều nhà Lý, nỗi niềm nghiệm thấy linh ứng. Tới nay vua đội ơn nối trải mệnh sáng 
đất nước, nhớ về công lao của thần trước đây, gia phong thêm mỹ tự là bậc Dực Bảo 
Trung Hưng Linh phù. Cho phép phụng thờ theo từng năm để thần ngầm giúp bảo hộ 
dân ta. Vâng sắc. 

Ngày 18 tháng 3 niên hiệu Khải Định thứ 2 (1918)”
Trong “Bảng danh mục di tích lịch sử văn hóa huyện Yên Định”, tại xã A Đô xưa, 

nay là Yên Trung, đã thống kê các di tích lịch sử ở xã Yên Trung trong đó có: 
- Đền thờ Lý Thường Kiệt.
- Nghè Thọ Lập (thờ phu nhân Lý Thường Kiệt).
Như vậy, có thể khẳng định, tại Yên Trung có đền thờ Lý Thường Kiệt và đền thờ 

phu nhân Lý Thường Kiệt. Đền thờ Lý Thường Kiệt được xây dựng riêng, có sắc phong 
riêng cho đền. Địa điểm thờ phu nhân Lý Thường Kiệt hiện trong Nghè Thọ Lập. Không 
rõ nghè Thọ Lập được xây dựng để thờ phu nhân Lý Thường Kiệt hay bà Tạ Thị Thuần 
Khanh được phối thờ trong nghè?

Theo Hồ sơ quản lý di tích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tại 
thôn Điền (xã Yên Trung, huyện Yên Định) có nhiều di tích thờ tự liên quan đến các 
nhân vật lịch sử thời Lý. Bên cạnh đền thờ Lý Thường Kiệt, bà Tạ Thị Thuần Khanh 
còn là đền thờ Đào Cam Mộc - đệ nhất công thần đời Lý, được vị vua khai sáng vương 
triều (Lý Công Uẩn) phong Nghĩa tín hầu.

Có lẽ, bà vợ họ Tạ (cháu Tạ Đức) được thờ ở Thôn Đen xã A Đô, huyện Yên Định 
(Thanh Hóa) như tài liệu của Nhữ Bá Sỹ và Hoàng Xuân Hãn nói đến là người xứ Thanh 
nên được xây dựng đền thờ ở quê nhà; mặt khác, bà là vợ cả nên mới được phụng thờ, 
được triều đình ban sắc phong dùng theo lễ quốc khánh, tế tự theo phép điển xưa.

Gia đình Thường Kiệt có vị thế, khá giả, nề nếp, con cái có hiếu với bố mẹ. Gia 
phả họ Ngô còn cung cấp thông tin: bố Lý Thường Kiệt giữ chức Sùng ban lang tướng 
(một chức võ quan nhỏ) trong triều Lý. Việc ông được cử đi tuần ở vùng biên viễn phía 
nam quốc gia Đại Việt (Thanh Hóa ngày nay) và mất ở đó cho thấy ông là một võ quan 
tận tụy với công việc, được triều đình tin cậy. 

Tài liệu của Nhữ Bá Sỹ cho biết: khi bố mất, Lý Thường Kiệt bấy giờ mới 13 
tuổi ngày đêm khóc lóc không dứt. Khi mẹ mất, hai anh em (Thường Kiệt và Thường 
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Hiến) lo đủ mọi lễ tống táng. Trong khi cúng tế, có việc gì cũng tự tay mình làm để 
tỏ lòng cung kính với bố mẹ. Điều này cho thấy ông là người con có hiếu đối với bậc 
sinh thành.

Thời Lý, Phật giáo là quốc giáo, chùa tháp được xây dựng ở nhiều nơi. Kinh thành 
Thăng Long là trung tâm Phật giáo của cả nước, dân cư chủ yếu theo đạo Phật; nhiều 
ngôi chùa nổi tiếng được tạo dựng ở Thăng Long mà tiêu biểu chùa Diên Hựu (chùa 
Một cột).

Chùa Diên Hựu được Lý Thái Tông xây vào năm 1049, “dựng cột đá ở giữa ao, 
làm tòa sen của Phật Quan Âm ở trên cột”. Năm 1105, Lý Nhân Tông cho “vét hồ Liên 
Hoa đài, gọi là hồ Linh Chiếu, ngoài hồ có hành lang chạm vẽ chạy xung quanh, ngoài 
hành lang lại đào hồ gọi là Bích Trì có cầu bắc qua để đi lại”(Trương Hữu Quýnh 
1999: 720). Chùa Diên Hựu có kiểu dáng đặc biệt, giống như bông sen đang nở trên 
mặt nước.

Chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo thời Lý, gia tộc Lý Thường Kiệt rất mộ đạo Phật. 
Tài liệu để lại cho biết, cô của Lý Thường Kiệt đã dựng chùa Thánh Ân ở phía đông 
Ngưỡng Sơn. Chùa Thánh Ân có quy mô lớn, xây dựng trong 4 năm, trong chùa đặt 
Phật vàng. Hai người cháu của Lý Thường Kiệt (một người là sư Viên Giác, pháp hiệu 
là Pháp Trí, một người là sư Minh Ngộ, pháp hiệu là Pháp Ấn) cũng theo học đạo Phật. 
Nguồn tài liệu mới về gia tộc họ Ngô khẳng định: ít nhất dòng họ Ngô (gốc) của Lý 
Thường Kiệt có tới “bốn đời theo Phật giáo”. 

Văn bia chùa Linh Xứng cho biết: Lý Thường Kiệt có người cô là tín nữ Diệu Tính 
(gọi Thái úy bằng cậu) cùng với các cháu đều theo đạo Phật. “Thần Vũ sơ phụng chiếu 
trừ kỳ tính danh, bất hệ công điển, tịch trang ư thử, nhi chủ trì yên. Nãi ư sơn chi Đông 
hướng, biệt trí Thánh - ân tự, trung nghiễm tử ma kim dung, tính phụ dực bồ tát chi túy 
nghi” (Viện văn học 1977: 358-367).

Dịch nghĩa: Đầu niên hiệu Thần Vũ, vâng chiếu nhà vua, họ đã rút tên ra khỏi công 
điền, đã xây dựng chùa Thánh Ân và tu ở đấy. Theo các tác giả Địa chí huyện Hà Trung 
thì điều này “góp phần giải thích tại sao Lý Thường Kiệt tuy thân vướng việc đời mà 
lòng hướng về đạo Phật” (UBND huyện Hà Trung: 824). 

Qua các nguồn tư liệu đã dẫn, bước đầu có thể khẳng định: Lý Thường Kiệt vốn họ 
Ngô sinh ra ở phương Thái Hòa, thuộc kinh thành Thăng Long, nguồn tư liệu họ Ngô 
cho biết ông quê gốc ở Thanh Hóa. Dòng họ Ngô của Lý Thường Kiệt là một gia tộc 
lớn. Từ cụ Tổ năm đời là Ngô Quyền đến Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) đều có những 
người tài giỏi nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Suốt các thời kỳ Ngô - Đinh - Tiền Lê. Ngô 
Tuấn có bố là Ngô Ích Vệ, sau đổi là Ngô An Ngữ; mẹ họ Hàn, em trai là Ngô Chương 
(Thường Hiến). Lý Thường Kiệt có hai vợ là Tạ Thị Thuần Khanh và Lý Thị Duy Mỹ. 
Bà Khanh được nhân dân lập đền thờ và đề đã từng được vua Khải Định triều Nguyễn  
ban sắc phong.
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ADDING MORE DOCUMENTS 
ABOUT LÝ THƯỜNG KIỆT’S HOMETOWN AND FAMILY

Phạm Hoàng Mạnh Hà, Lê Minh Hoàng
According to recent documents, Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) was born in Thăng 

Long although his father (Ngô Ích Vệ) and grandfather (Ngô Xương Xí) came from 
Triệu Sơn, Thanh Hóa, whre now still remains many relics related to Ngô Xương 
Xí and Bình Kiều citadel. When Lý Công Uẩn came to the throne, Ngô Ích Vệ was 
conferred as a military mandarin and he brought his family from Thanh Hóa to 
Thăng Long.

Based on the family annals newly found in Thanh Hóa, more information on Lý 
Thường Kiệt’s marriage has been identified: he got married and had child at age 
of 17 (1036, 2 years before his mother’s death), however, his first wife and child 
all died soon later. Lý Thường Kiệt then got married with two other women, Tạ Thị 
Thuần Khanh and Lý Thị Duy Mỹ.
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HEÄ THUYÛ LAM KINH (THANH HOAÙ)
Nguyễn Văn Đoàn*

1. Hệ thủy - đó là khái niệm do cố GS. Trần Quốc Vượng đề xuất, chỉ hệ thống các 
con sông, suối, kênh dẫn và hồ chứa nước tạo thành chỉnh thể liên hoàn khi ông cùng 
các cộng sự của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, khoa Lịch sử (Trường Đại học KHXH & 
NV - Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn Di tích tiến 
hành khảo sát khu trung tâm và ngoại vi vùng Lam Kinh/Lam Sơn(1). Đó là phần cực kỳ 
quan trọng, là sự kết hợp cái tự nhiên và cái nhân vi tạo nên không gian mang sắc thái 
riêng của vùng Lam Sơn đầy huyền bí. Kết quả của đợt khảo sát đã xác định rõ hơn yêu 
cầu của việc tiếp cận liên ngành đối với nghiên cứu Lam Kinh/Lam Sơn đó là luôn đặt 
di tích/di vật trong một phức hệ/tổng thể và gắn với cảnh quan môi trường tự nhiên. Đó 
cũng là cách ứng xử của con người suốt từ thời Tiền - Sơ sử cho tới hôm nay cũng đang 
là vấn đề thời sự, được cả xã hội quan tâm.

* TS. Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Một góc hồ Tây sau khi phục hồi, tôn tạo


