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Trịnh Dương 

 

Di tích Hành Cung Cổ Bi thuộc tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội. Những năm gần đây di tích được mang tên Đình Bình Minh. Di tích được Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử - nghệ thuật ngày 22-01-2007. 

Vào thời Lê, khu vực Hành Cung Cổ Bi thuộc làng Cổ Bi huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, 

trấn Kinh Bắc nằm giữa hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đuống, thuở xa xưa là khu đầm 

lầy kéo xuống tận Văn Giang, Khoái Châu, Hưng Yên. Trải qua hàng ngàn năm được phù sa bồi 

đắp lâu ngày thành những cánh đồng màu mỡ. Trên đó nổi lên nhiều gò đất cao như gò Đình, gò 

ông Voi, liền kề với thôn Cam (xã Cổ Bi). Vùng đất này, có lịch sử, văn hóa lâu đời, nơi sản sinh 

và gắn bó với nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. 

Vào đầu thế kỷ XVII, vùng đất này càng nổi tiếng hơn nó liên quan trực tiếp tới các chúa 

Trịnh, đặc biệt là với Nhân Vương Trịnh Cương vị chúa có nhiều thành tựu trong cải cách tài 

chính, đổi mới và chấn hưng kinh tế thời Lê Trung Hưng. 

Cổ Bi là một địa danh nổi tiếng ở vùng kinh Bắc, lại tiếp giáp với xã Như Kinh là quê bà 

Trương Quý Phi, mẹ Trịnh Cương. Chúa vốn là người giàu tình cảm, nên thường hay về thăm quê 

và tuần thú vùng Đông Bắc (hiện còn di tích Từ Vũ, thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, Văn 

Lâm, Hưng Yên). Nhận thấy gò Đinh cao thoáng, có thế voi chầu, hổ phục và là người am hiểu 

thuật phong thủy, chúa Trịnh Cương đã chọn nơi đây xây dựng phủ đệ mới và muốn đưa Phủ đệ 

từ Thăng Long sang biến Cổ Bi thành trung tâm quyền lực. 

“Tháng 11 năm Đinh Mùi (1727) Trịnh Cương cho xây dựng Hành Cung Cổ Bi, các trung 

thần cũng xin cho xây dựng Hành Cung để chuẩn bị khi Chúa đi tuần du. Chúa lệnh cho các quần 

thần chọn đất vẽ bản đồ dâng lên để Chúa xem. Công việc xây dựng trong một tháng thì xong. 

Nhân lúc ở Hành Cung Cổ Bi Chúa cho tuyên đọc lệnh chỉ ban ơn phong tước cho các quan Văn, 

Võ như Đại tư đồ Trịnh Quán, Thiếu phó Nguyễn Công Hạng” 1. 

Hành Cung được xây dựng theo kiểu cung điện, bằng gỗ quý. Tuy quy mô không lớn nhưng 

công trình được xây dựng rất uy nghiêm, tráng lệ, đặc biệt là các con hình thú như voi, nghê, hổ, 

chó đá… (nay vẫn còn) được chạm trổ tinh xảo đặc trưng cho nghệ thuật thời Lê Trung Hưng.  

Chưa được bao lâu vào năm Kỷ Dậu (1729) “Mùa thu tháng 7, nước lớn, vỡ đê Cự Linh 

nước tràn ngập Hành Cung Cổ Bi. Trong Thành nước sâu đến 3 thước, nhà cửa hàng phố, phường 

 
1 Đại Việt Sử ký tục biên (1676-1789), NXB, KHXH, H.1991, tr.106. 



xóm đều bị đổ nát – Hành Cung Cổ Bi cùng bị đổ nát nên sai trung sứ đốc suất dân sửa đường sá 

đợi Chúa đi tuần”2. 

Tháng 9 ngày Binh Tý (tức ngày 26/10/1729) Chúa đi tuần hành phía Bắc nghỉ lại ở núi 

Thiên Tích, tháng 10 mới trở về cung. Mưa dông, tháng 11 Chúa đi Như Kinh bị cảm lạnh và ngày 

Mậu Tuất 28 (tức ngày 16 tháng 11 năm 1730) Chúa Trịnh Cương băng hà ở Hành Cung thọ 44 

tuổi. Quan quân đưa về kinh đô rồi mới phát tang, táng ở cách đồng Xích Lạc (huyện Đông Sơn, 

Thanh Hóa)3. 

Khi chúa Trịnh Cương băng hà, Trịnh Giang với tư cách là thế tử lên nối ngôi chúa. Ông 

đã không tôn tạo lại hành cung mà còn cho phá dỡ những gì còn lại chuyển đi nơi khác và cho 

dựng một miếu thờ trên nền đất cũ. Vùng đất hành cung trở nên hoang vắng, lau lách mọc um tùm, 

chỉ còn lại các con linh thú và các cây cổ thụ. 

Mãi tới năm Ất Hợi (1755) tháng 11, chúa Trịnh Doanh đi chơi Cung Cổ Bi (ở địa phận xã 

Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Chúa muốn rời đô sang đây). Đến mùa xuân năm Bính Tý (1736 Chúa 

Trịnh Doanh sai làm cung miếu ở Cổ Bi)(1). 

Như vậy, qua ghi chép của sử thành văn, Hành Cung Cổ Bi được xây dựng hai lần. Một 

lần dưới thời Chúa Trịnh Cương và một lần dưới thời Chúa Trịnh Doanh. Ở lần khởi dựng vào 

năm Đinh Mùi (1727), Hành Cung Cổ Bi được xây dựng trong một tháng thì xong được mang tên 

là Phủ Kim Thành. Hai năm sau phủ Kim Thành bị lũ lụt tàn phá và dưới thời Chúa Trịnh Giang 

thì không được quan tâm đến. 

Lần thứ hai, được Chúa Trịnh Doanh dựng lại cung miên, nhưng không rõ là xây dựng đến 

mức độ nào và là cung miến, chứ không phải là phủ hay Hành Cung. 

Theo truyền thuyết dân gian, Hành Cung Cổ Bi là một hệ thống thành lũy, cung điện nguy 

nga, bề thế. Phủ chúa là một cung điện lớn, hai bên có các con thú lớn bằng đá xanh, ngồi chầu ở 

tư thế cân đối. Xung quanh là hệ thống hành dinh của quan tùy tùng, trong thành có nhiều cây cổ 

thụ, khiến cho không gian trở nên bề thế, trang nghiêm. 

Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, cả khu vực Cổ Bi xưa do tên tư sản Mác-ty 

(Marty) cai quản. Riêng khu Hành Cung Cổ Bi do Chủ bút báo Trung Bắc Tân Văn là Nguyễn 

Văn Vĩnh cho khai phá lập ấp, giao cho Chánh Phân quản lý gọi là ấp Chánh Nhân. Trong thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp đây là vùng tạm chiếm. Trong chiến tranh phá hoại trên khu đất 

Hành Cung xây dựng kho lương thực sơ tán. Sau khi thống nhất đất nước, kho tàng được chuyển 

đi nơi khác, chỉ còn trơ trọi nền đất Hành Cung, với những hàng cây cổ thụ và các con linh thú 

chầu bên gốc cây đại sần sùi và các cây duối rủ bóng.  

 
2 sdd tr.111. 
3 sdd tr.112. 
(1) sdd-tr.25 & 252 



Theo dòng lịch sử, đời sống kinh tế có khấm khá. Tuy chưa thật giàu có, nhưng những 

người dân sống tại đây ai cũng tự hào vì một thời có Cung và Điện Ngọc, có Đức Chúa Trịnh anh 

minh ngự điện làm cho mảnh đất thêm linh thiêng. Vì vậy, đầu năm 1998, các cụ cao niên cùng 

với chính quyền địa phương vận động nhân dân công đức xây dựng ngôi đình thờ Đức Chúa Trịnh 

Cương và tôn vinh ngài là Thần Hoàng làng. Nhiều cụ già không quản ngày đêm, không quản xa 

xôi đều tình nguyện đi tìm thầy, tìm thợ chạm khắc Hoàng phi, câu đối, bàn thờ, chạm kiệu, long 

đình để thờ tự. 

Công trình được hoàn thành theo tâm nguyện của nhân dân, đúng dịp khánh thành vào ngày 

giỗ 280 năm của Đức Chúa Trịnh Cương. Trong ngày giỗ của Ngài hội tụ đông đủ tầng lớp nhân 

dân, các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, thực sự là ngày vui của trăm họ. 

Năm 2005 nhân dân xã Bình Minh, Ban quản lý di tích đã tổ chức mở rộng ngôi hình thành 

5 gian và xây dựng nghi môn, nhà tảo mặc do nhân dân đóng góp kinh phí.  

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, UBND thị trấn đã làm tờ trình UBND huyện, Sở văn 

hóa Ban quản lý di tích và được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa 

cấp thành phố ngày 22/01/2007. 

Để kịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Ban quản lý di tích đã tổ chức hội nghị 

kêu gọi toàn dân trong xã tiếp tục nâng cấp tôn tạo di tích. Công trình tiến hành từ tháng 2 đến 

tháng 9 năm 2009 đã hoàn thành các hạng mục đào giếng ngọc, xây nền lầu bát giác, xây nhà tảo 

mọc, tu sửa hậu cung, lát sân đình, xây tường bao phía trước để có cơ ngơi như vừa qua. 

Để tìm hiểu và khôi phục đầy đủ diện mạo vốn có của di tích. Theo quyết định của Bộ Văn 

hóa – Thông tin, Bảo tàng lịch sử Việt Nam cùng Sở văn hóa Thông tin Hà Nội, tiến hành điều tra, 

thám sát và khai quật khảo cổ học di tích Hoàng Cung Cổ Bi bên cạnh đó tiến hành điều tra khảo 

sát khu vực phụ cận tìm hiểu vết tích liên quan đến Hành Cung Cổ Bi thuộc địa phận thôn Cam, 

thôn Vàng (xã Cổ Bi), thôn Cửu Trù và Việt Thành, lăng mộ bà quận Chúa Trương Thái Phi. 

Kết quả cuộc điều tra, thám sát và khai quật di tích hành cung Cổ Bi, với các vết tích xuất 

lộ cùng các hiện vật đi kèm, đã mang lại những nhận thức mới, đầy đủ hơn về một di tích được sử 

sách và truyền thuyết dân gian lưu truyền.  

Khung niện đại và quá trình tồn tại của di tích qua điều tra, thám sát và khai quật cho thấy 

vùng đất này có lịch sử lâu đời: Thực tế khảo cổ học là minh chứng cụ thể và sinh động cho các 

truyền thuyết dân gian liên quan đến các mộ Hán và thời kỳ Bắc thuộc. Qua đó cũng xác định được 

vết tích cư trú của Văn hóa Đông Sơn. Trật tự địa Hành Cổ Bi phù hợp với thực tiễn khảo cổ học 

vùng châu thổ Bắc Bộ. 

Tuy sử sách không ghi chép cụ thể vào thời kỳ này trên vùng đất Cổ Bi có những công 

trình kiến trúc nào, song kiến trúc thời Lý, Trần tìm thấy ở khu vực phụ cận có rất nhiều. Qua đây, 



có thể khẳng định vùng đất Cổ Bi là một Khu địa linh, không phải thời Lê Trung Hưng mà trước 

đó đã có dấu ấn rất rõ. 

Hiện nay khu di tích Hành Cung Cổ Bi xưa và Đền Bình Minh đang được thành phố Hà 

Nội cho cải tạo, trùng tu và tôn tạo lại theo kiến trúc truyền thống Đình – Chùa Việt Nam và dự 

kiến sẽ khánh thành vào ngày giỗ Chúa Trịnh Cương sắp tới. 

 

 

 

                   
 

 

 
            Công trường Cổ Bi đang tôn tạo ( ảnh chụp 11/8/2019 BBT )  

 

 

 

 



 

 

 


