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Trong lịch sử vẻ vang của dân tộc, Phú Trừng Trang – Kẻ Đừng – Phú Khê – 

đã được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, “ tiếng nức tỉnh Thanh, danh lừng 

đất Phú” (Lê Quý Đôn – bài từ tặng làng năm 1774). Phú Khê – một làng tổ chức 

thành hai xã Hoằng Phú và Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa. Ngôi 

làng cổ,nằm bên cạnh quốc lộ I,phía nam giáp làng Quỳ Chữ ( làng đã khai quật các 

di chỉ văn hóa Quỳ Chữ), vốn có đến 5 chùa,một nghè nên cũng có tên là làng Năm 

chùa. Họ Trịnh là một trong ba dòng họ - Nguyễn, Lê, Trịnh ,có dân đinh đông nhất 

hiện sinh sống ở làng, mặc dù họ Trịnh là dòng họ nhập cư về làng muộn hơn. Khác 

biệt với các dòng họ khác, toàn bộ dân đinh họ Trịnh đều từ một Thủy tổ về làng 

sinh ra, không có dòng Trịnh khác nhập cư. 

 

Nhà thờ tộc Trịnh Phú Khê 

Người lập tộc phả đầu tiên của Tộc Trịnh Phú Khê là Cụ Trịnh Bỉnh.Về thế 

thứ, Cụ Bỉnh đời thứ 6 kể từ thủy tổ họ Trịnh làng, là người học giỏi, đậu 3 khoa tú 

tài, đến năm mậu thân đậu cử nhân, vào kinh thi hội,sau đó làm việc trong nội các 

triều đình khoảng 10 năm. Tháng giêng năm Quý Dậu Cụ được phong Hàn lâm viên 

tu soạn, tháng 7 cùng năm được bổ dụng tri phủ phủ Lý Nhân Hà Nam. Về sau ,ông 



được phong “ Hàn lâm điển tịch”. Là nhà nho yêu nước, năm 1876 do không muốn 

hợp tác với giặc Pháp ông đã từ quan và trở về quê – Phú Khê. Lớn lên trong gia 

đình có truyền thống nho giáo, Cụ đặc biệt hiếu kính với cha mẹ, về quê ngoài chăm 

sóc cha mẹ, gia đình, Cụ đã dành nhiều thời gian cùng với các bậc bá thúc, huynh 

đệ lo việc tổ chức hoạt động dòng họ. Việc họ của Trịnh Tộc Phú Khê đi vào nề nếp 

từ đó. 

Cụ Trịnh Phúc Hiền – Thủy tổ Tộc Trịnh Phú Khê, thuộc nhánh Thành Tổ 

Triết Vương Trịnh Tùng, về an cư lập nghiệp tại Phú Khê cách đây khoảng trên 300 

năm, khi Cụ khoảng 50 tuổi. Trước đó, từ Sóc Sơn Cụ đến Thăng Long, Hải Phòng 

rồi về Sơn Tây. Để lại Cụ bà và người con trai thứ hai tiếp tục lập nghiệp tại đó, cụ 

và con trai cả đi về phương nam, dừng chân lập nghiệp tại Phú Khê. Từ Trịnh Tộc 

Phú Khê một nhánh di vào Thanh Chương Nghệ an, một nhánh di đến Yên Định 

Thanh Hóa, một nhánh di sang Hoằng Lương, Hoằng Hóa nương tựa họ Hoàng nên 

chuyển sang họ Hoàng. Nay nhánh Hoàng Trịnh Hoằng Lương có thêm chi nhánh 

di lên Phú Thọ lập nghiệp. Phúc cho Tộc Trịnh Phú Khê, mộ Cụ thủy Tổ và người 

con trai cả vẫn được bảo tồn tại Phú Khê, mộ thủy tổ mẫu được bảo tồn tại Sơn Tây. 

Biết ơn tổ tiên,Tộc Trịnh Phú Khê đã hoàn thành tôn tạo mộ thủy tổ, thủy tổ mẫu, 

xây dựng hai nhà thờ tổ, một ở Phú Khê, một ở Sơn Tây. 

Nhà thờ Tộc Trịnh Phú Khê, tọa trên mảnh đất 450m2. Ngay sau nhà thờ là 

mộ Thủy tổ và Tiên tổ. Trước năm 2010, khu mộ bị nhà dân vây quanh, trong diện 

tích vài chục mét vuông, ngay đường vào cũng không có, muốn vào dâng hương 

phải trèo qua tường nhà dân. Để có đất, có tiền xây dựng nhà thờ, tôn tạo mồ mả là 

cả một câu chuyện dài... Quyết tâm của toàn họ, gặp sự cảm thông của những nhà 

dân xung quanh,sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, họ đã mua được mảnh đất 

như ngày hôm nay.Ngay sau khi có đất,năm 2010 ban liên lạc dòng họ đã quyết định 

tôn tạo mộ và xây dựng nhà thờ . Với sự đồng thuận của bà con trong họ, với sự 

hằng tâm, hằng sản của các mạnh thường quân : Trịnh Xuân Lâm, Trịnh Xuân Phê, 

Trịnh Văn Ngạn, Trịnh Văn Hào, Trịnh Văn Long,... khu nhà thờ đã hoàn thành vào 

cuối năm 2012, tổng đầu tư hơn 4 tỷ đồng.  

Không gian nhà thờ từ đó trở thành nơi hội tụ, nơi diễn ra các hoạt động văn 

hóa của Tộc Trịnh Phú Khê. Ngày đại lễ ( giỗ Tổ) – 22 và 23 tháng giêng hằng 

năm,trở thành ngày hội truyền thống, con cháu khắp mọi miền trở về cùng tổ chức 

lễ hội : tế Yiết tối 22,giao lưu văn hóa văn nghệ ,lễ tế chính sáng 23, mừng thọ người 



cao tuổi, vinh danh những người con thành đạt, những người con có nhiều đóng góp 

với dòng họ và tổng kết, triền khai kế hoạch hoạt động dòng họ.Nhà thờ Thủy Tổ 

Mẫu ở Cam Thượng, Thịnh Thôn Ba vì Hà nội, mua đất và tiến hành xây dựng từ 

năm 2005. Năm 2006 chính thức chuyển bát nhang thờ thủy tổ mẫu và tiên tổ từ 

Miếu nhà quê ( miếu thờ tứ tộc : Trịnh, Hoàng, Nguyễn, Lê) về an vị tại đây. Hàng 

năm vào ngày 10 tháng 7 âm lịch , con cháu tụ về cúng tế, làm lễ vu lan,...thật ấm 

cúng. 

 

Mộ Thủy tổ Mẫu – Cam Thượng, Thịnh Thôn, Ba Vì, Hà Nội 

Hơn 300 năm qua, nhờ phúc ấm tổ tiên, những người con Tộc Trịnh Phú Khê 

đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng phát triển quê hương, đất 

nước. Trước ngày có Đảng, đã có nhiều người họ Trịnh Phú Khê làm dạng danh gia 

đình, dòng tộc và quê hương. Cụ Trịnh Phúc Ân đời thứ 5, cụ Trịnh Bỉnh đời thứ 6 

đã làm quan trong triều đình Huế. Cụ Bỉnh sau đó về làm Tri phủ Phủ lý.Các cụ đã 

nhận được nhiều sắc phong của triều đình đương thời. Đời nào cũng có người đỗ tú 

tài, đỗ cử nhân, sau khi đỗ đạt đã đem kiến thức của mình mở lớp học, làm thuốc 

giúp dân, nhiều cụ tham gia quản lý xã hội các cấp. Từ khi có Đảng, con cháu họ 

Trịnh một lòng theo Đảng vì dân, vì nước.  

Cụ Trịnh Thị Hải là một trong 4 Đảng viên đầu tiên của xã Hoằng quý thuộc 

chi bộ Trần Đức Vịnh. Đến nay, nhiều người đạt danh hiệu 60, 50 năm tuổi Đảng. 

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu Tộc Trịnh Phú Khê 

đã tích cực góp người, góp của tham gia kháng chiến, về người đã có liệt sỹ, 7 mẹ ( 



con gái và con dâu họ Trịnh) được phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều người 

trở thành sỹ quan cao cấp của lực lượng vũ trang như các ông : Thiếu tướng CA 

Trịnh Xuân Thu, đại tá QĐ Trịnh Cao Biền,... . Nhiều người con họ Trịnh giữ các 

chức vụ trong cơ quan Đảng, nhà nước, quân đội, công an .  

Cụ Trịnh Văn Thuyết ủy viên BCH Đảng bộ Trung kỳ, Thường vụ Tỉnh ủy 

Nghệ An ; Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh hóa, 

phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an; Tiến sỹ Trịnh Văn Tòng nhiều 

năm làm cố vấn cho Thủ Tướng Chính Phủ. Về học tập, nghiên cứu nhiều người tốt 

nghiệp đại học, trên đại học, đã có 16 người đạt học vị Tiến sỹ : Trịnh Văn Lai ,Trịnh 

Văn Tòng, Trịnh Văn Loan , Trịnh Văn Khánh, Trịnh Xuân Hùng, Trịnh Văn Lân, 

Trịnh Quang Long, Trịnh Tiến Dũng, Trịnh Văn Dũng... Họ Trịnh Phú Khê cũng 

sản sinh ra nhiều người giỏi làm kinh tế. Cụ Trịnh Văn Dơng – đời thứ 8, là người 

có ô tô riêng ( chạy bằng đốt củi) đầu tiên trong làng. Thời kỳ đổi mới, nhiều doanh 

nghiệp do con em họ Trịnh lập ra đã và đang phát triển lớn mạnh. Các doanh nhân 

tiêu biểu của Tộc Trịnh Phú Khê thời ký đổi mới có nhiều đóng góp cho xã hội như 

: Trịnh Xuân Lâm , Trịnh Văn Quang, Trịnh Văn Ngạn, Hoàng Trịnh Tuấn, Trịnh 

Văn Long, Trịnh Văn Phúc, Trịnh Văn Hào, Trịnh Xuân Thiêm, Trịnh Xuân Thùy, 

Trịnh Văn Chiến v.v. 

Năm 2018, đại hội tộc Trịnh Phú Khê lần thứ nhất được tổ chức long trọng, 

trở thành ngày hội văn hóa của làng. Nhân dịp đại hội, dòng họ đã tặng hàng chục 

xuất quà cho các gia đình khó khăn trong làng,xã, quyên góp tiền vào quỹ khuyến 

học xã, tặng quà cho tân binh,...được dân làng đánh giá cao. Hiện tại,các chi họ đều 

đã xây dựng được quỹ khuyến học, hàng năm đều tổ chức tế tổ,mừng thọ người cao 

tuổi, vinh danh học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Tộc Trịnh Phú Khê luôn 

sống thuận hòa, nề nếp trên dưới, hiếu kính, ham học ,ham làm, giữ gìn tình làng 

nghĩa xóm và là lực lượng có đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển 

quê hương Phú Khê. 

 

Thanh Hóa  Tháng  8/2019 

 

 


