
THỜI ĐIỂM RA ĐỜI ĐỊA DANH THANH HÓA 

Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ, Hội VHNT Thanh Hóa. 

  

 Thanh Hóa là một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được nhà nước 

phong kiến đặt cho nhiều tên nhất: Cửu Chân, Ái Châu, Thanh Hóa, Thanh Đô, Thiên 

Xương, Tây Đô, Thanh Hoa, Thanh Hóa... Nhìn chung, trong hàng nghìn năm lịch sử 

của dân tộc, chỉ có mấy tên phổ biến: Cửu Chân, Ái Châu, Thanh Hóa, Thanh Hoa,... 

Về tuổi thọ, tên Thanh Hóa tồn tại lâu dài nhất (Lý, Trần, thuộc Minh, Lê Sơ, Nguyễn 

Thiệu Trị, Việt Nam dân chủ cộng hoà,...). 

Cuối năm 2011, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Hội 

Khoa học lịch sử Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học “Thanh Hóa đơn vị hành 

chính trực thuộc Trung ương khởi đầu và diễn biến” để tìm thời điểm ra đời “Danh 

xưng Thanh Hóa”. Theo Báo cáo đề dẫn, nội dung tham luận trong Hội thảo nổi lên 2 

nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất: Đỗ Bang, Hoàng Tuấn Phổ, Lâm Bá Nam,... căn cứ vào 

các nguồn thư tịch cổ và mới, cho biết: Tên Thanh Hóa ra đời đầu tiên năm 1029 vào 

đời vua Lý Thái Tông (1028-1054). Nhóm thứ hai tập trung cứ liệu nguồn văn bia, qua 

5 văn bản bia thời Lý với các nguồn tư liệu khác, các tác giả: Nguyễn Minh Tường, 

Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Hải Kế, Phạm Tấn,... cho rằng tên trấn Thanh Hóa có mặt 

sớm nhất vào năm 1082, cũng chính là năm Thái úy Lý Thường Kiệt được cử vào trấn 

trị Trấn Thanh Hóa. 

Xem Kỷ yếu hội thảo (ghi ngày 24/12/2011) tôi nhận thấy nhóm tham luận thứ 

hai, số lượng tác giả đông gấp ba, bốn lần nhóm thứ nhất. Có lẽ vì thế, ông Chủ tịch 

điều hành Hội thảo buộc phải đưa ra ý kiến chỉ đạo lấy biểu quyết để kết luận đúng, 

sai, phải trái của một vấn đề khoa học còn phải tiếp tục thảo luận. 

Ý kiến nhóm tham luận thứ hai, lấy thời điểm 1082 cho Danh xưng Thanh Hóa, 

theo tôi rất cần được xem xét lại: 

1. Đây cũng là quan điểm của Hoàng Xuân Hãn tác giả sách Lý Thường Kiệt 

(Nxb. KHXH, các trang 269, 270). Hoàng Xuân Hãn viết: 

“Đến đời Lý, kinh đô đóng tại Thăng Long, đất Ái Châu liền đổi ra trại Thanh 

Hóa, hình như không được quan tâm lắm... Theo đó, đất Thanh Hóa bấy giờ chỉ giao 

cho các châu mục giữ, chứ không có đại quân đóng. Mỗi lúc hữu sự thì sai quân ở 

miền Bắc vào. Phải đợi đến năm 1082, Lý Nhân Tông mới đặt Thanh Hóa thành một 

trấn có một đạo quân đóng luôn ở đó. Đạo quân ấy giao cho Lý Thường Kiệt”. 

Hoàng Xuân Hãn nói đúng hay sai? Vấn đề chúng ta cần tìm hiểu là Tên Thanh 

Hóa, dù là trại, phủ, đạo, trấn, hay lộ..., được chính quyền Trung ương đặt từ bao 

giờ? Chính Hoàng Xuân Hãn cũng theo sử Toàn thư mà cho rằng “trại Thanh Hóa” 

được đổi tên thay Ái Châu từ đầu đời Lý. 

2. Bia chùa Báo Ân núi An Hoạch, soạn giả Chu Văn Thường viết về Lý Thường 

Kiệt: “Chí Nhâm Tuất chi tuế, hoàng đế đặc gia Thanh Hóa nhất quân, tứ công phong 



ấp...”. Sách Thơ văn Lý - Trần (Nxb. KHXH) dịch nghĩa: “Đến năm Nhâm Tuất 

(1082), nhà vua đặc biệt ban thêm cho một quân ở Thanh Hóa, cho ông làm phong 

ấp...”. Đối chiếu với bia chùa Linh Xứng núi Ngưỡng Sơn viết: “Anh Vũ Chiêu Thắng 

sơ, bao thiên tử nghĩa đệ, tri Ái Châu Cửu Chân quận, Thanh Hóa trấn chư quân sự, 

phong thực Việt Thường vạn hộ...”. Dịch: “Đầu năm Anh Vũ Chiêu Thắng (1076-

1084), Thái úy được phong làm em nuôi vua, trông nom mọi việc quân ở các châu 

thuộc trấn Thanh Hóa, quận Cửu Chân, Châu Ái và phong cho thái ấp một vạn hộ ở 

Việt Thường...” (Thơ văn Lý - Trần). 

Căn cứ tài liệu văn bia trên đây, đầu năm Anh Vũ Chiêu Thắng phải là năm 1076, 

không thể là năm 1082, vì năm 1082 đã sang khoảng cuối niên hiệu Anh Vũ Chiêu 

Thắng, cách năm 1082 chỉ có 2 năm thì hết niên hiệu này (1084)(1). Ngược thời gian 

lịch sử, chúng ta lại thấy sử Toàn thư chép đời Thánh Tông, Lý Thường Kiệt được 

phong làm Thái bảo, ban cho phủ việt đi xét thăm các lại dân Thanh Hóa, Nghệ An. 

Xét đời Lý Thánh Tông làm vua từ 1054 đến 1072 (nối tiếp là Nhân Tông), vậy, trước 

năm 1072, khi Lý Thường Kiệt mới được phong Thái bảo, chưa phải là Thái úy, đã có 

tên Thanh Hóa rồi! (Sử Toàn thư chép sự việc này vào năm 1105 Lý Thường Kiệt 

chết - Kỷ Nhân Tông). 

Tóm lại, không thể căn cứ các sự kiện, sự việc Lý Thường Kiệt, những cái mốc 

quan trọng trong đời làm quan của ông để khẳng định thời điểm địa danh Thanh Hóa 

ra đời. Cho đến các sự việc như “Năm Tân Mão” (1111) phủ Thanh Hóa dâng cây 

cau một gốc, 9 cây (Toàn thư) cũng vậy. 

3. Từ sau năm 1029, Ái Châu được đổi làm phủ Thanh Hóa, tại sao một số sự 

kiện xảy ra trong đời Lý Thái Tông vẫn dùng địa danh Ái Châu, như đánh giặc Đản 

Nãi, v.v...? Hiện tượng này được xem là lý do then chốt để bác bỏ luận điểm năm 

1029, năm thứ 2 Lý Thái Tông đặt tên Thanh Hóa. 

Nghi vấn này thực ra có thể giải đáp được. 

Một là, tên Cửu Chân, Ái Châu đã trở thành quá quen thuộc, in sâu vào tâm trí 

nhà chép sử, soạn sách thời phong kiến cổ, trung đại, nên dễ lầm lẫn, nhưng ai cũng 

hiểu đó là miền đất Thanh Hóa. Thời Trần, vua Trần Nhân Tông chẳng đã viết “Cối 

Kệ cựu sự quân tu kỷ, Hoan Ái do tồn thập vạn binh” đó sao? Trong sử Toàn thư 

chép: “Giáp Tý (784) (Đường Đức Tông Quát, Hưng Nguyên năm thứ 1) người quận 

Cửu Chân là Khương Công Phụ làm quan ở nhà Đường, đậu tiến sĩ, bổ làm Hiệu thư 

lang...” (Nxb. KHXH, tập 1, tr.131). Đáng lẽ Ngô Sĩ Liên phải chép “người Ái Châu 

                                                

(1). Ông Hoàng Xuân Hãn dịch: “Ban đầu đời Anh Vũ Chiêu Thắng” là đúng. Nhưng ông lại mở ngoặc (theo bia 

Báo Ân thì năm 1082, Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 7 Lý Thường Kiệt đến Thanh Hóa, thì Hoàng Xuân Hãn lại hiểu sai 

lời văn bia Báo Ân “Chí Nhâm Tuất chi tuế, hoàng đế đặc gia Thanh Hóa nhất quân tứ công phong ấp...”. “Chí 

Nhâm Tuất chi tuế” nghĩa là đến năm Nhâm Tuất (1082) ông được ban thêm một quân... tức là ông đã đến Thanh 

Hóa từ trước.  



là Khương Công Phụ...” vì nhà Đường và trước đó, nhà Lương, nhà Tuỳ đều bỏ quận 

Cửu Chân làm Châu Ái - Ái Châu. v.v... 

Hai là, Lý Thái Tổ (1010) đổi Ái Châu làm trại, đến Lý Thái Tông chính thức đặt 

phủ Thanh Hóa, phủ này là sự nâng cấp cho một đơn vị hành chính trực thuộc Trung 

ương, bao gồm cả quận Cửu Chân, Châu Ái - Ái Châu (dưới quận, châu có cấp huyện 

như Kết Thuế, Kết Duyệt, v.v...). Cho nên, tên Cửu Chân, Ái Châu vẫn được dùng để 

chỉ vùng đất thuộc phủ Thanh Hóa từ Lý Thái Tông đến Lý Nhân Tông và đời sau. 

Với Hội thảo “Danh xưng Thanh Hóa” lần này (2016) sau hơn 4 năm (12/2011), 

tôi vẫn bảo lưu ý kiến đã trình bày trong tham luận Hội thảo trước. Tuy nhiên, đây 

cũng là dịp tốt để tôi bổ sung thêm một vài điều về cứ liệu chứng minh cho quan điểm 

của mình. 

Sử Toàn thư chép: Tháng 12 năm Canh Tuất, Thuận Thiên thứ nhất (tháng 12 âm 

lịch không thuộc năm dương lịch 1010 mà đã chuyển sang tháng 1 năm 1011): Đổi 10 

đạo (thời Tiền Lê) làm 24 lộ, châu Hoan, châu Ái làm trại. 

Sử Cương mục cũng chép: Tháng 12 năm Canh Tuất, Thuận Thiên thứ I, “Đổi 10 

đạo làm 24 lộ; Ái Châu và Hoan Châu làm trại”. 

Đại Nam nhất thống chí đời Tự Đức: “Đời Lý năm Thuận Thiên thứ nhất đổi Ái 

Châu làm trại, sau đổi làm phủ Thanh Hóa”. Tiếp theo, Đại Nam nhất thống chí chép: 

“Đời Trần năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 11, đổi làm lộ Thanh Hóa...”. Như vậy, 

Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán triều Nguyễn) nói vắn tắt, gộp hai việc của hai 

thời điểm thuộc đầu thời Lý làm một. 

Sử Cương mục khác và hơn sử Toàn thư ở chỗ khảo cứu, hiệu đính... nhiều vấn đề 

kỹ lưỡng, tường tận, nói lên cách làm việc của Quốc sử quan triều Nguyễn công phu, 

nghiêm túc và khoa học. Cương mục nói rõ: “Năm Thiên Thành thứ 2 đổi làm Thanh 

Hóa phủ”. Đối chiếu niên biểu lịch sử, chúng ta biết năm Thiên Thành thứ II là năm 

Kỷ Tỵ, dương lịch là năm 1029, cách tháng 12 Canh Tuất (1011) 18 năm, Lý Thái 

Tông nối ngôi Lý Thái Tổ chưa được 2 năm, thuộc thời kỳ Lý sơ. 

Trong tham luận Hội thảo lần trước, PGS.TS Đỗ Bang - ThS. Trần Văn Quyến 

(Thừa Thiên Huế) dẫn ra nhiều cứ liệu làm sáng tỏ thêm thời điểm 1029, năm ra đời 

“Danh xưng Thanh Hóa” như Đại Việt dư địa toàn biên của Nguyễn Văn Siêu, Việt sử 

địa dư của Phan Đình Phùng “đều có những ghi chép tương tự như trong Việt sử 

thông giám cương mục” (Kỷ yếu... tr.27). 

Tài liệu tham khảo vấn đề “Danh xưng Thanh Hóa” sách có giá trị khảo cứu, tôi 

thấy hai cuốn sách xuất bản sau 1960 rất đáng chú ý: 

- Đất nước Việt Nam qua các đời, GS. Sử học Đào Duy Anh dẫn sử Cương mục 

cho rằng tên Thanh Hóa ra đời năm 1029. 

- Dư địa chí của Nguyễn Trãi, GS. Sử học Hà Văn Tấn chú giải cũng ghi thời 

điểm Thanh Hóa được đặt tên năm 1029.  



Xưa nay, triều đại nào, thời đại nào cũng vậy, việc đổi địa danh cũ, đặt địa danh 

mới, đều phải có lý do. Vậy, tại sao năm Thiên Thành thứ 2 (1029) mới đổi đặt tên 

thành phủ Thanh Hóa, một đơn vị hành chính lúc ấy là cấp cao hơn châu, quận, 

trực thuộc chính quyền Trung ương? 

Sử Toàn thư, Cương mục chép: 

Tháng 12 năm Nhâm Tý (1012), người Diễn Châu chống lại mệnh lệnh triều đình, 

nhà vua (Lý Thái Tổ) tự cầm quân đi đánh. Khi quân về đến cửa Biện (Biện Sơn, Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa) gặp cơn gió mưa mờ mịt, sấm chớp ầm ầm, mọi người đều sợ có sự 

bất trắc. Nhà vua đốt hương khấn trời rằng: “Tôi là người ít đức, đứng đầu quan và 

dân, vẫn nơm nớp sợ hãi, như lo lỡ sa xuống vực sâu. Chỉ vì người Diễn Châu ngang 

ngạnh, không theo giáo hóa, nên bất đắc dĩ phải đi đánh dẹp. Trong vòng gươm giáo 

chắc không khỏi có sự oan uổng tới dân lành, đến nỗi làm cho hoàng thiên nổi giận, 

một mình tôi đây dù phải chịu cũng không dám ân hận gì, nhưng còn sáu quân vô tội 

thì sao? Kính mong lòng trời soi xét cho”. Khấn vừa dứt lời, sấm gió yên ngay. 

Năm Canh Thân (1020-1021), Thái tử Lý Phật Mã (Lý Thái Tông) đi đánh Chiêm 

Thành, đêm nghỉ lại Trường Yên mộng thấy thần nhân núi Đồng Cổ xin đi theo đánh 

giặc. Quả nhiên, khi lâm trận, Thái tử nghe trên không chiêng trống ầm ĩ, quân reo 

ngựa hí vang trời. Lúc trở về, Thái tử vào đền thờ sơn thần Đồng Cổ ở núi Khả Lao 

(huyện Yên Định, Thanh Hóa) tạ lễ, xin tu sửa lại đền. 

Năm Mậu Thìn (1028), mồng một tháng 3, Lý Thái Tổ mất, các con đều muốn 

làm vua. Thái tử Lý Phật Mã được thần núi Đồng Cổ báo mộng cho biết ba vương tử 

sắp nổi loạn cướp ngôi, phải đề phòng cẩn thận, quả nhiên sự việc xảy ra rất đúng. 

Trong lúc tình hình kinh sư náo động, Hoàng thành nguy cấp, Thái tử lúng túng 

chưa biết nên đối phó thế nào, Lê Phụng Hiểu, Vũ vệ tướng quân rút gươm nhẩy phắt 

lên ngựa đánh tan quân phản loạn, phò tá Lý Phật Mã lên ngôi trước linh cữu Lý Thái 

Tổ. 

Sự kiện trên tác động khá lớn tới Lý Phật Mã, khiến ông phải rước thần Đồng Cổ 

về lập đền thờ ở Thăng Long, tôn làm minh chủ hàng năm mở Hội thề cho bá quan. 

Lê Phụng Hiểu được Thái Tông khen ngợi: “Ta thường xem sử nhà Đường thấy Uất 

Trì Kính Đức giúp nạn vua, tự nghĩ là người bề tôi đời sau không ai sánh kịp. Năm 

nay gặp nguy hiểm mới biết Phụng Hiểu trung dũng hơn Kính Đức nhiều!”. Bèn 

thăng cho Phụng Hiểu làm Đô thống thượng tướng quân. 

Lê Phụng Hiểu xuất thân chàng trai nghèo núi Bưng (Hoằng Hóa) vũ dũng hơn 

người và thần núi Đồng Cổ đều là người Ái Châu. Cho nên, Thái Tông lên ngôi năm 

trước (1028) thì năm sau (1029) đổi đặt trại Ái Châu làm phủ Thanh Hóa. Tên Thanh 

Hóa bắt đầu từ đây. 


