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PHẦN A. THUYẾT MINH 

Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của  Khu Di tích Vương phủ Trịnh ở Bồng Thượng, Thanh Hóa có thể thực 

hiện bằng nhiều cách, với nhiều phương án khác nhau. Các nhà sử học, nghiên cứu văn hóa, kiến trúc sư, học giả đã có nhiều ý kiến rất phong 

phú, đa chiều, đa dạng  đóng góp cho các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền  địa phương và chủ đầu tư trong một số cuộc hội thảo và 

hội nghị chuyên đề  được tổ chức  với mục đích nói trên.  

Khu di tích Vương phủ Trịnh ở Vĩnh Hùng, Thanh Hóa chỉ còn lại 7 gian phủ từ được xây dựng đầu thời nhà Nguyễn  trên nền đất cũ 

tại địa điểm  từng là Vương phủ Trịnh tại làng Bồng Thượng, không còn dấu tích nào ngày xưa. Vì vậy công việc bảo tồn, tôn tạo rất phức 

tạp và khó khăn. 

Công trình bảo tồn, tôn tạo một di tích lịch sử, nếu được nghiên cứu, hiểu tương đối tường tận và hình dung được diện mạo vốn nó từng 

có thì sẽ đat được mục tiêu với  kết quả tốt, hiệu quả cao. 

Nhóm  tác giả đồ án thiết kế phục dựng Vương phủ Trịnh ở Bồng Thượng, Vĩnh Hùng, Thanh Hóa muốn thể hiện bằng các bản vẽ kiến 

trúc 3D, hình ảnh tổng thể của Vương phủ thời vàng son,  trên cơ sở sơ đồ “Phủ Trịnh xưa” được Linh quận công Trịnh Tư trình cho vua Gia 

Long tháng 1 năm 1803. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo có ích cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và  các nhà nghiên cứu quan 

tâm tới Di tích lịch sử  này. 

Đồ án thiết kế phục dựng Vương phủ Trịnh bằng bản vẽ 3D bao gồm các nội dung: 

        Phần A. Thuyết Minh 

1. Lược sử thăng trầm của Vương phủ Trịnh. 

2. Cơ sở, dữ liệu thiết kế phục dựng. 

3. Ý tưởng và phương pháp thiết kế. 

4. Một số đặc điểm kiến trúc. 

Phần B. Các bản vẽ và mô hình đồ họa 3D. 
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1 - LƯỢC SỬ THĂNG TRẦM CỦA VƯƠNG PHỦ TRỊNH 

1.1 - Biện Dinh – Tổng hành dinh của Thái sư Trịnh  Kiểm và Tiết chế Trịnh Tùng, tiền thân của Vương phủ Trịnh. 

Năm Ất Tỵ (1545) Dực quận công Trịnh Kiểm được vua Lê Trang Tông phong làm Đô tướng Tiết chế các dinh quân thủy bộ các xứ 

kiêm Tổng nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự, Thái sư Lượng quốc công; mọi binh quyền ngoài khổn, công việc trong nước, trù tính 

mưu lược, phong tước bổ quan xa gần đều được tùy mình quyết định, rồi sau mới tâu vua. 

Năm  Bính Ngọ (1546), vua Lê Trang Tông lập hành điện ở sách Vạn Lại. ”Mỗi khi đánh dẹp đều giao cả cho Thái sư Lượng quốc công 

thống lĩnh, đánh đâu được đấy.” 

Năm Quý Sửu (1553) vua Lê Trung tông dời hành tại đến Yên Trường. 

Năm Giáp Dần (1554), Thái sư Lượng quốc công Trịnh Kiểm dời hành dinh đến Biện Thượng. ”Thế quân thêm mạnh, hiền sĩ bốn 

phương nhiều người quy phụ. Mở chế khoa, chọn kẻ sĩ.” 

Suốt giai đoạn từ năm 1554 đến năm 1570, Biện Thượng (Biện Dinh)  là Tổng hành dinh của Thái sư Trịnh Kiểm, để điều hành  chính 

sự, chỉ huy đánh nhà Mạc, giành nhiều thắng lợi, và tổ chức kỳ thi Hương, thi Hội vào các năm 1558, 1559, 1562, 1565.  

Sau khi Thái sư Lượng quốc công mất năm Canh Ngọ (1570),  thì đến năm Quý Dậu (1573) Tả tướng Trịnh Tùng được vua Lê Thế 

Tông phong làm Đô tướng tiết chế các xứ thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng nội ngoại bình chương quốc trọng sự; ”mọi công việc nhà nước đều 

được tự xử quyết trước rồi sau mới tâu vua”. Thời kỳ này hành dinh của  Tiết chế Trịnh Tùng đóng ở Yên Trường, hành tại của vua Lê ở  

Vạn Lại.  Năm Bính Tuất 1586 dinh Yên Trường bị cháy lớn, Thái Phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo bị chết, Tiết chế Trịnh Tùng lánh chỗ khác để 

tang. 

Trong giai đoạn đầu của cuộc Trung Hưng (tính từ năm 1533 đến năm 1592)  Hành điện của vua Lê đóng tại 3 nơi là: Tây Đô, Vạn Lại, 

và Yên Trường; còn Hành dinh của Thái sư Trịnh Kiểm và Tiết chế Trịnh Tùng đóng ở Biện Thượng ( từ năm 1554 - Biện Dinh ) và Yên 

Trường. 

Hành dinh của Thái sư Trịnh Kiểm và Tiết chế Trịnh Tùng  trong giai đoạn 1554 đến năm 1592 vừa chỉ huy đánh quân Mạc, vừa điều 

hành  việc triều đình. Biện Dinh  là tiền thân của Vương phủ Trịnh sau này. 

 

 



1.2 - Vương phủ Trịnh – Sự thăng trầm gần hai thế kỷ  

Năm  Nhâm Thìn (1592)  Tiết chế Trịnh Tùng chỉ huy đánh tan quân Mạc, giải phóng Thăng Long, đóng hành dinh ở phường Phúc Lâm 

phía nam thành Thăng Long, sau đó rút về Thanh Hoa. 

Năm Quý Tỵ (1593) Tiết chế Trịnh Tùng  ra Bắc dẹp tàn quân Mạc, cho xây dựng cung điện, làm hành tại ở phía Tây Nam thành Thăng 

Long, phía Bắc Cầu Dừa, một tháng làm xong và rước vua Lê từ Vạn Lại về Kinh. 

Năm Giáp Ngọ 1594 Tiết chế Trịnh Tùng lập Phủ Thái Vương ở phường Phúc Lâm. 

Tháng 4 năm Kỷ Hợi (1599),   vua Lê Thế Tông tấn phong Tiết chế Trịnh Tùng làm Đô nguyên súy Tổng quốc chính Thượng phụ Bình 

An Vương, được quyền “mở Phủ Chúa, đặt quan thuộc”. Từ đó, moi việc chính quyền, quân sự, thuế khóa đều do Phủ Chúa (Vương Phủ ) 

trông coi. Bình An Vương Trịnh Tùng cho xây dựng Vương Phủ ở Thăng Long và một Vương phủ nhỏ hơn ở Biện Dinh (Bồng Thượng, 

Thanh Hóa)  làm hành dinh mỗi khi về quê.  

Vương Phủ Trịnh là nơi tập trung các đại thần để bàn luận các việc quân quốc trọng sự. Vương phủ bao gồm Ngũ Phủ phụ trách quan 

võ và Phủ Liêu phụ trách quan văn.  Cơ quan bên dưới Ngũ Phủ, Phủ Liêu là các Phiên. Ban đầu , Vương Phủ chỉ có 3 Phiên là Binh phiên, 

Hô  phiên và Thủy sư phiên. 

 Có học giả cho biết, kiến trúc Vương phủ Trịnh ở Thăng Long và Vương phủ Trịnh ở Vĩnh Hùng do Tổng công trình sư Vũ Công Trấn, 

tước Luân quận công trông coi xây dựng đồng thời. Vì vậy thành phần các hạng mục công trình, đặc điểm kiến trúc của hai Vương phủ  này  

là giống nhau, chỉ khác nhau về quy mô. 

Năm Mậu Tuất (1718), chúa Trịnh Cương  chính thức lập ra 6 Phiên trực thuộc Vương Phủ, gồm có: Lại Phiên, Lễ Phiên, Hình Phiên, 

Công Phiên, Binh Phiên và Hộ Phiên.. Lại xếp các hiệu trưng thu chia làm lục cung, phàm sổ sách về thuế tô, thuế dung thuộc cung nào, thì 

các quan trong lục phiên theo chức phận của mình chia nhau quản lĩnh; chính lệnh về tài sản, thuế khóa và binh lính, dân đinh ở các trấn đều 

thuộc về lục cung. Như vậy Lục Phiên của Vương Phủ  tồn tại song song với Lục Bộ của Triều đình và nắm thực quyền điều hành chính 

quyền  trung ương của Đại Việt.  

Suốt thời kỳ hưng thịnh của các chúa Trịnh Tùng, Trịnh Tráng, Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm,  Vương 

phủ Trịnh được xây dựng và phát triển  từ năm 1592 đến năm 1749, có Phủ đường và các lâu đài, dinh thự nguy nga, lộng lẫy.  Thời  chúa 

Trịnh Sâm, Vương phủ Trịnh ở Thăng Long có tới 52  phủ đường, lâu đài, dinh thự, xen giữa các hoa viên, trên một diện tích khoảng 100 ha. 

Vương phủ Trịnh ở Bồng Thượng có diên tích hơn 10 ha. 

Sau khi chúa Trịnh Sâm từ trần năm 1782, tiều đình Lê – Trịnh ngày càng rối ren, kiêu binh làm loạn. 
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Năm 1786,  Nguyễn Huệ  theo kế của Nguyễn Hữu Chỉnh dương cờ “diệt Trịnh phò Lê” tiến đánh Bắc Hà, ngày 26 tháng 6 chiếm Thăng 

Long và đóng quân trong Vương phủ Trịnh; ngày 27 tháng 8 đoan Nam Vương Trịnh Khải không chịu hàng, tuẫn tiết. Tháng 8, Nguyễn 

Nhạc ra Thăng Long làm nghi lễ gặp vua Lê Chiêu Thống và Nguyễn Huệ tại Vương phủ Trịnh; sau đó Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ rút về 

Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh chạy theo được ở lại Nghệ An. Ngày 19/9 chúa Trịnh Bồng được phong làm Yến Đô vương khôi phục ngôi chúa 

Trịnh và công việc của Vương phủ.. Tháng 11, vua Lê Chiêu Thống triệu Nguyễn Hữu Chỉnh về Kinh; quan quân chúa Trịnh liên tiếp thua 

trận phải rút qua Kinh Băc. Ngày 8 tháng 12 năm Bính Ngọ (1786) vua Lê Chiêu Thống ngầm sai người phóng hỏa đốt Vương Phủ Trịnh. 

Khi Phủ cháy, khói lửa bốc lên ngút trời, hơn mười ngày chưa tắt. Cả Vương phủ  bị thiêu trụi, chỉ còn lại nền đất với đống tro tàn. 

Sau đó Vuong phủ Trịnh ở Bồng Thượng (Thanh Hóa) cũng bị tàn phá. Có giả thuyết cho rằng, vua Lê Chiêu Thống hận nhà Trịnh, sau 

khi đốt Vương phủ Trịnh ở Thăng Long cũng sai người đốt Vương phủ Trịnh ở Thanh Hóa. Giả thuyết khác lại suy đoán, vua Quang Trung 

sau khi tiến đánh Thăng Long, đại phá quân Thanh năm 1789   cho xây thành Phượng Hoàng ở Nghệ An làm Trung đô, cải thành Thăng 

Long là Bắc Thành. Công việc xây dựng thành Phượng Hoàng gấp rút, quan quân Tây Sơn đã tháo dỡ Vương Phủ Trịnh ở Bồng Thượng tận 

dụng vật liệu  mang về  Nghệ An. 

Như vậy cả hai Vương phủ Trịnh ở Thăng Long và ở Thanh Hóa đều thành nơi hoang phế  từ  thời   vua Lê Chiêu Thống   

 

. Vương phủ Trịnh thực sự tồn tại từ năm  1599 đến năm 1786, cộng  187 năm. Nếu tính cả tiền thân của Vương phủ ở Biện Dinh, Yên 

Trường  tổng cộng trên 200 năm. 

Từ năm 1790, Nguyễn Ánh cầu viện quân Pháp, tiến đánh quân Tây Sơn. Năm  1792 vua Quang Trung  băng hà; năm 1801 Nguyễn 

Ánh thu phục thành Phú Xuân, năm 1802  lên ngôi vua Gia Long, tiến đánh Băc Hà, chiếm được thành Thăng Long và bắt giết vua tôi nhà 

Tây Sơn. 

Sau khi bình định Bắc Hà, vua Gia Long thăng thưởng tướng sĩ, phong tước cho con cháu nhà Lê, nhà Trịnh, cấp ruộng đất và miễn phu 

phen tạp dịch cho hai dòng họ để giữ việc thờ phụng tổ tiên. Con cháu nhà Lê được  khôi phục Thái miếu, xây dựng  năm 1805 ở đất Bố Vệ  

thuộc tổng Bố Đức, phủ Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là thôn Kiều Đại, phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa). Con cháu chúa Trịnh được xây 

dựng Phủ từ trên nền Vương phủ Trịnh cũ ở Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều học giả cho rằng  nhà 

Nguyễn không để Thái miếu nhà Lê và Phủ từ nhà Trịnh ở Thăng Long là muốn dân Đại Việt đoạn tuyệt hẳn với cố đô Thăng Long cũng 

như vương triều Lê Trịnh. 

Ngày 23 tháng 9 năm 1802, chiếu của vua Gia Long ban cho Linh quận công Trịnh Tư ( con trai thứ tư của chúa Trịnh Bồng. Theo 

“Trịnh gia chính phả” là Linh quận công  hoặc Ninh quận công, còn theo “ Kim tỏa thực lục”  là Cảnh quận công  ), có viết: ”Tiên tổ của 

ngươi vốn là thông gia thân thích, tuy giữa đường Nam Băc phân ly, nhưng đó đều là việc đã rồi. Đến khi bọn Tây(Sơn) gây loạn. 
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Vận họ Lê cáo chung, miếu mạo họ Trịnh khói hương hoang phế, ta một mảnh nhung y nên công đại địch, bốn bể lặng trong.Về cây dây 

cuốn, vốn cũng ruột rà, thật đáng nên thương đoái.Ta đặc ân cho ngươi được miễn những việc phu phen tạp dịch và cho nối giữ việc tế tự họ 

Trịnh. 

Ngoài ra, ta đặc ân cấp cho ngươi tự điền 500 mẫu, chiếu theo điền bạ của bộ Hộ để ngươi được nhận lĩnh. Mỗi năm đặc biệt cho thu tô 

thuế bằng thóc, cộng là 313 hộc, 10 thặng cùng tiền trong kho là 75 quan, theo đúng số đó mà dung vào việc tế tự. 

Đến nay tộc nhà Trịnh có được 247 suất là căn cứ khai trong sổ sách, cho miễn các việc phu phen để làm rõ ân sủng khác thường. 

Khâm tai! Đặc chiếu.” 

Tháng 1 năm 1803, Linh quận công Trịnh Tư trình vua Gia Long bản sơ đồ Phủ chúa Trịnh ngày xưa (thời triều đình Lê – Trịnh còn 

hưng thịnh) 

Phủ từ họ Trịnh  (Phủ Trịnh) tai Bồng Thượng có thể cũng được vua Gia Long cho phép xây dựng  khoảng năm 1805. Theo các cụ cao 

tuổi ở làng Bồng Thượng cho biết, tương truyền, khi Vương phủ Trịnh bị phá dỡ thời Quang Trung, các thân tộc đã chôn giấu được một số 

gỗ ở dưới ao hồ phía trước, bấy giờ lấy lên dựng được 7 gian nhà làm Phủ từ. 

Năm 1805, vua Gia Long cho phá thành Thăng Long, xây dựng thành mới. Năm 1831 vua  Minh Mạng cải cách hành chính, thành lập 

tỉnh Hà Nội, Thăng Long thuộc tỉnh Hà Nội. Năm 1882  Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai. Năm 1883 nhà Nguyễn ký hòa ước với Pháp  

chịu sự bảo hộ và  Hà Nội trở thành đất nhượng địa cho Pháp. Năm 1888 Tổng thống Pháp ký sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội. Chính 

quyền bảo hộ Pháp tiến hành quy hoạch, xây dựng thành phố Hà Nội theo kiến trúc mang phong cách đô thị châu Âu. Từ cuối thế kỷ 19, đến 

đầu thế kỷ 20, toàn bộ diện tích đất nền của Vương phủ Trịnh ngày xưa ở Thăng Long biến thành các đường phố, nhà thờ công giáo, công 

sở, bệnh viện, Ga Hàng Cỏ, tòa án, nhà tù Hỏa Lò, vila, dinh thự, công trình công cộng của thành phố Hà Nội  thời Pháp thuộc, không để lại 

dấu vết gì của Vương phủ một thời vàng son. 

Phủ từ họ Trịnh ở Bồng Thượng, trải qua các biến cố thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc, Chiến tranh chống thực dân Pháp, Cải cách 

ruộng đất, kháng chiến chống đế quốc Mỹ cho tới trước cuộc Đổi mới năm 1986,  ngày càng dột nát, xuống cấp; diện tích đất bị cắt xén, san 

lấp,  chia cho dân cư sinh sống,  ngoài ngôi Phủ từ 7 gian, khuôn viên chỉ còn lại khoảng 2.614 m2 và cái hồ nhỏ, tổng cộng khoảng 4.000 

m2. 
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1.3 - Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích  Vương phủ Trịnh ở Vĩnh Hùng, Thanh Hóa. 

Trong trào lưu khôi phục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam trong quá trình đổi mới sau năm 1986, việc tổ chức Lễ giỗ 

Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm hàng năm tại Trịnh Phủ (Phủ từ) được khôi phục từ năm 1993.  Tháng 1 năm 1995, Hội Khoa học Lịch 

sử Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam phối hợp với Ban Nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa tổ chức Hội thảo chủ đề “Các chúa Trịnh- 

vị trí và vai trò lịch sử” tai Tp Thanh Hóa.  Năm 1995,Phủ Trịnh  và Nghè Vẹt được Bộ Văn Hóa  Thông tin cấp bằng công nhận Di tích Lịch 

sử - Văn hóa cấp quốc gia. 

Ngày 27/6 /2014 UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn về ”Phương án bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích Phủ Trịnh Tại Bồng 

Thượng, Vĩnh Hùng, Thanh Hóa”. 

Ngày 9/12/2014, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng họ Trịnh Việt Nam phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan  

tổ chức Hội thảo “Bàn về Thiết kế, Quy hoạch phục dựng, bảo tồn kiến trúc nghệ thuật Vương phủ Trịnh ở Thanh Hóa”. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2015 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn- Tu bổ- Tôn 

tạo – khu Phủ từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan Di tích Lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng. Dự án chia làm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1 – Từ 2016-2020 có qui mô diện tích 2,38 ha, mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2 – Sau 2020 có qui mô tổng diện tích 3,5 ha với dự kiến vốn đầu tư 250 – 350 tỷ đồng. 

Nguồn vốn có sự kết hợp ngân sách nhà nước và xã hội hóa do con cháu họ Trịnh đóng góp. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2016, tại xã Vĩnh Hùng huyện Vĩnh Lộc  đã khởi công công trình Bảo tồn – Tu bổ - Tôn tạo khu Di tích Lịch sử 

Quốc gia Phủ Trịnh. 

Ngày 1/6/2019 Sở Văn hóa Thông tin Du lịch Thanh Hóa công bố bản Quy hoạch  chi tiết 1/500  Khu di tích Phủ Trịnh với diện tích 

13,06 ha, trong đó đã bao gồm giai đoạn 1 với diện tích  2,38 ha đã được quy hoạch, thiết kế từ năm 2014-2015. 

Tới cuối năm 2020 Khu di tích Phủ Trịnh đang hoàn tất các hạng mục xây dựng giai đoạn 1. 

Ngày 8/1/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, tại Vĩnh Hùng, 

Thanh Hóa với diện tích 11,57 ha. 
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Thành phần chính các hạng mục xây dựng giai đoạn 1 Khu di tích Phủ Trịnh ở  Bồng Thượng, Vĩnh Hùng bao gồm: Cổng Phủ Trịnh, 

Phủ từ (gồm Tiền điện, Hậu điện, sân), nhà Tả mạc, Hữu mạc và một số công trình phụ. Chức năng của các hạng mục giai đoạn 1 chủ yếu 

phục vụ việc thờ cúng các chúa Trịnh, tổ chức Giỗ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm, những hoạt động văn hóa và  du lịch . 

Đây là những bước khởi đầu quý giá để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích Vương phủ Trịnh. 

2 -CƠ SỞ , DỮ LIỆU THIẾT KẾ PHỤC DỰNG  

Các tác giả đã dựa trên những tài liệu tham khảo sau đây: 

1. Sơ đồ Phủ Trịnh xưa, do Linh quận công Trịnh Tư trình vua Gia Long tháng 1 năm 1803 

2. Kỷ yếu Hội thảo khoa học bàn về quy hoạch, thiết kế, phục dựng và bảo tồn kiến trúc, nghệ thuật Vương phủ Trịnh ở Thanh Hóa, do 

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà 

Nội, Sở Văn hóa Thông tin Du lịch Thanh Hóa, Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ Viêt Nam tổ chức  ngày 

9/12/2014. 

3. Đại Việt Sử ký toàn thư. NXB KHXH năm 2010 

4. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Quốc sử quán triều Nguyễn. NXB Giáo dục – Hà Nội 1998. 

5. Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. NXB Đà Nẵng 2003 

6. Hoàng Lê nhất thống chí. Ngô gia văn phái. NXB Văn học 2012. 

7. Thơ văn Phủ chúa Trịnh. Đinh Khắc Thuân. NXB Văn hóa – Thông tin 2012  

8. Các tài liệu về hiện trạng của Di tích Phủ Trịnh tại Bồng Thượng năm 2010 

9. Các tài liệu về kiến trúc Việt Nam thời Lê Trung hưng. 

10. Trịnh gia chính phả . Trịnh Như Tấu 1933. NXB Từ điển bách khoa 2008 

 

3 - Ý TƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ  

Phục dựng Vương phủ Trịnh bằng bản vẽ  kiến trúc toàn cảnh 3D theo sơ đồ “Phủ chúa Trịnh xưa” của Linh quận công Trịnh Tư năm 

1803 nhằm mục đích thể hiện diện mạo vốn có của khu di tích thời vàng son. Đồ  án có thể  có ích cho các phương  án quy hoạch, thiết kế 

công trình  bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, hoặc  để triển lãm,  bảo tàng trong khu di tích, nếu tiếp tục thể hiện bằng mô hình lập thể 

(maquette). 

Phương pháp thiết kế sử dụng phần mềm Autocad, 3D Sketchup, Photoshop,... 07 



 

4 – MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CỦA VƯƠNG PHỦ TRỊNH   

Vương Phủ Trịnh  tại Bồng Thượng có diện tích trên 10 ha,  có tường bao quanh,  3 mặt cổng.  Chưa có tài liệu nào nói về tên các cổng 

của Vương phủ ở Bồng Thượng, tạm dùng tên các cửa của Vương phủ Trịnh ở Thăng Long, là: Mặt chính Nam là Đại chính môn; mặt chính 

Đông  là Tuyên vũ môn; mặt phía Tây là Diệu công môn.  

Trong Vương phủ, các khu chức năng được ngăn cách bằng  tường thấp bao quanh, có cổng thông nhau. 

Sau Đại chính môn có Phủ tiết chế và khu quân lính, khu voi ngựa tốt. Trong Cáp môn có điếm “Tiền mã quân túc trực” tới sân dưới 

chầu rộng lớn. 

Những dinh thự bên trong thì xây hai tầng có nhiều cứa lớn mở thoáng; cửa đồ sộ, nguy nga, tất cả đều bằng gỗ lim. 

Kiến trúc bố cục nội công ngoại quốc được sử dụng điển hình trong Vương Phủ. Tòa Đại đưởng còn gọi là Chính đường nằm tại trung 

tâm Phủ đình (Phủ Chúa) là một cung lớn hai tầng, lợp mái ngói ống, đầu đao cong vút.  Tòa Chính điện thềm cao, hai tầng, lầu bầy nghi 

trượng, bát bửu (vũ khí) nghi vệ, chiêng trống. Tầng trên là nơi chúa ngự khi các quan và sứ thần chầu hầu ở sân điện. Bên Tả có ty câu kê 

và xá nhân, bên Hữu có phó câu kê, cai hợp, thủ hợp và tướng thần lại cùng các quan  giữ chức phiên túc trực đốc thúc công việc.  

Phía sau tòa Chính điện là nghị sự đường, trung đường và hậu đường . Tiếp sau là tòa tĩnh đường, tả xuyên đường, hữu xuyên đường 

v.v… đều có hành lang dẫn tới  các cung, bao quanh là hoa viên. 

Sở ứng hậu nơi chuẩn bị giấy, bút mực, cho phép các  viên cai hợp, thủ  hợp và tướng thần lại giáp lối đi lại cửa hầu phiên để tiện việc 

thừa hành công vụ. 

 

Khu Tây cung có lộc phong điếm,  lầu kính thiên (nơi xem các tinh tú, tế trời đất), các khu hành lang, hoa viên cung nhân. 

Khu thờ tiên tổ nhà Trịnh và Tống Thiên tần vương: Bao gồm Cung miếu chính thờ các đời chúa và các bà vợ (phụ thờ); Cung miếu thứ 

hai thờ các con trai và các vợ (những con trai này không được nối ngôi chúa); Cung miếu tứ tổ thờ 4 cụ tổ đời trước Thái vương Trịnh Kiểm 

Những cung miếu này đều thuộc loại kiến trúc cung đình, theo phong cách kiến trúc thời Lê Trung Hưng, cửa mở ra hướng Tây. Miếu thờ 

Tống thiên thần vương cửa hướng Bắc 
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Vườn ngự uyển có hồ lớn, suối nhỏ, trồng nhiều cây cảnh kỳ lạ. Đường đi trong vườn lát đá, uốn lượn quanh co theo các con lạch, giữa 

đất bằng có núi non ghép cảnh, cầu đá trạm trổ, bên hồ các hàng liễu rủ, chim kêu ríu rít. 

Khu cung thất có cung Bội lan hai tầng, nơi trồng toàn các loại lan quý (địa lan, phong lan), nơi ở của cung nữ, cung thập tự, lầu ngũ 

phượng, quyên bầng điểm (lầu nghỉ ngơi, hóng mát), tiểu bút điểm, tam nhân đường, lầu trạch các …Các cung thất thấp dành cho phụ nữ đều 

lộng lẫy xa hoa, sơn son thếp vàng.  

Những phong cách kiến trúc, mỹ thuật phát triển qua các thế kỷ 17,18 trong cung điện, vương phủ tạo ra các thức “cổ điển” truyền thống 

trong các bộ khung hai tầng mái trạm khắc tinh diệu rồng mây, đao lửa, sóng nước. Các mái nhà có đầu rồng, lưỡng long chầu mặt trời, các 

cột hoa biểu, đỉnh có 4 con phượng chầu, trang trí các mái ngói hoa chanh, con lân, con kìm v.v… mang màu sắc riêng biệt, phong cách độc 

đáo. 
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PHẦN B. CÁC ẢNH BẢN, VẼ VÀ MÔ HÌNH ĐỒ HỌA PHỤC DỰNG 3D 

1 - Hiện trạng di tích Phủ Trịnh năm 2010 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

2 - Bản vẽ mô hình đồ họa 3D phục dựng Vương phủ xưa 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


