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TÌM HIỂU ĐỊA DANH NÚI CHÂU THỚI  

Trần Đức Thuận1 

Bình Dương là vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm. Cộng 
đồng cư dân sinh sống tại vùng đất này tương đối phức tạp, khởi nguồn là các cư dân 

bản địa tộc Stiêng, Tà Mun, Khmer… sau đó vùng đất này trở thành nơi dừng chân của 
các nhóm di dân người Việt vùng Ngũ Quảng, người Hoa đến từ Trung Quốc và cả 

những người Châu Âu theo chân công cuộc khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp. 
Qúa trình cộng cư của các nhóm cư dân đã tạo nên nhiều sắc thái văn hóa và một hệ 

thống địa danh mang đậm đặc trưng lịch sử, văn hóa, con người của vùng đất này, địa 
danh núi Châu Thới (phường Bình An, Dĩ An, Bình Dương) là một ví dụ như vậy. Trong 

bài viết này, qua nguồn tư liệu thư tịch của các triều đại phong kiến Việt Nam, các bản 
đồ của chính quyền Pháp, Mỹ vẽ về Nam Bộ chúng tôi sẽ khảo sát sự biến đổi địa danh 

núi Châu Thới qua thời gian… 

*** 

Thời kỳ phong kiến Việt Nam có một số công trình nghiên cứu liên quan đến 
địa danh trên góc độ địa lý, lịch sử. Các tác phẩm tiêu biểu như: Dư địa chí (1435), Đại 

Việt Sử ký toàn thư (XV), Ô Châu cận lục (1553), Phủ biên tạp lục (1776), Hoàng Việt 
nhất thống dư địa chí (1806), Lịch triều hiến chương loại chí (1819), Gia Định thành 

thông chí (1820), Đại Nam nhất thống chí (1882)… Tuy vậy, đề cập đến “vùng đất, 
con người Nam Bộ” thì mãi đến thời Lê – Trịnh, dưới tài năng của nhà bác học Lê Qúy 

Đôn chúng ta mới có những trang sử ghi chép về các phủ, dinh, trấn, các loại đất đai, 
chế độ thuế khóa [1, 179, 230, 244, 442]. Sau đó, các tác phẩm lớn như: Hoàng Việt 

nhất thống dư địa chí (Lê Quang Định), Gia Định thành thông chí (Trịnh Hoài Đức) đã 
đề cập, miêu tả cụ thể hơn về các địa danh vùng này và là cơ sở cho Sử quán triều 

Nguyễn biên tập nên bộ sách Đại Nam nhất thống chí (1882)… 

Tuy tổng quan nghiên cứu về địa danh Nam Bộ thời phong kiến không nhiều, 

song các tác phẩm này ít nhiều đều đề cập đến “Núi Châu Thới” với những miêu tả hết 
sức thú vị, tinh tế. Thời Pháp thuộc và thời chính quyền Việt Nam cộng hòa, núi Châu 

Thới thực sự trở thành một “landmark” – một mốc địa lý quan trọng đảm nhận vai trò 
định vị cho các địa danh xung quanh. Chính vì vậy, gần như tất cả các bản đồ hành 

 
1 Bảo tàng Bình Dương. Bài viết có đóng góp tư liệu của các tác giả Ths Đinh Thanh Huy, Ths Đỗ Thị Thanh (Bình Dương), 
nhà nghiên cứu Lê Ngọc Quốc (Đồng Nai). 
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chánh, sông ngòi, địa hình, giao thông, quân sự chúng ta đều dễ dàng nhận ra sự có mặt 
của núi Châu Thới… 

Núi Châu Thới hiện tọa lạc tại khu phố Châu Thới, phường Bình An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tọa độ GPS [10’.915, 106’.804]. Địa danh này bắt đầu được 

ghi chép từ năm 1806 với tên gọi Châu Thái Sơn, sau đó nhiều tên gọi khác được đặt 
hoặc ghi chép cho địa danh này như: Chiêu Thái Sơn, Chu Thới Sơn, Gò Quýt, Mont 

Blanchy, Cố Phi Sơn, Núi Đất và cuối cùng là núi Châu Thới như ngày nay… 

- Núi Châu Thới hay hệ núi Châu Thới ? Hầu hết các tài liệu khảo sát được đều 

gọi địa danh này là núi Châu Thới, khảo sát hiện trạng thực tế hoàn toàn phù hợp: Núi 
cao, nằm trơ trọi giữa một bình địa tương đối bằng phẳng, ngọn núi gần nhất cách đó 

hơn cây số có tên là núi Nhỏ (tên gọi khác là đồi ông Huyện, do có mộ ông Huyện - 
chưa rõ đặt theo tên hay chức danh), núi này cao 40m. Tuy vậy, gọi hệ núi Châu Thới 

theo cách của Lý Việt Dũng chú thích trong bản dịch sách Gia Định thành thông chí 
cũng có nhiều điểm đáng quan tâm. Nhà nghiên cứu Lý Việt Dũng chú thích rằng: “Tác 

giả miêu tả cả một hệ núi theo đường chéo nam bắc, tây đông, lấy núi Thần Qui làm 
giao điểm. Các núi liên hệ này nằm rất xa núi Thần Qui, như núi Bà Đen ở tận Tây 

Ninh, núi Thùy Vân ở tận bãi biển Vũng Tàu, trong khi núi Thần Qui ở cực tây giáp 
với trấn Bình Thuận…”[4, 24]. Cách lý giải của Lý Việt Dũng tuy đã “gắn” núi Châu 

Thới vào một hệ núi gồm nhiều núi cao như núi Bà Đen, núi Thần Quy, núi Thùy 
Vân…nhưng thực tế chúng rất cách xa nhau và thiếu các căn cứ khoa học. 

Căn cứ vào các báo cáo địa chất vùng Dĩ An của A. Bourret (1924), E. Saurin 
(1935, 1959); các tài liệu địa chất của Trần Kim Thạch, Bùi Minh Đức, Nguyễn Đức 

Tiến (1963); các bản đồ địa chất của Nguyễn Xuân Bao (1976), bản đồ địa chất khoáng 
sản của Nguyễn Đức Thắng (1982); các bản đồ địa hình, không ảnh của Mỹ vẽ về Biên 

Hòa (1968, 1969)…chúng ta có thể đi đến một nhận định rằng: Tồn tại thực sự một hệ 
núi Châu Thới với những thông số kiến tạo địa tầng, địa chất, các mốc dấu địa lý và 

những cứ liệu lịch sử xưa. Chúng tôi không đi sâu vào lĩnh vực phức tạp này, chỉ dẫn 
ra các kết luận về sự hình thành hệ núi Châu Thới như sau: “Vào cuối kỷ Kreta đến đầu 

kỷ Paleogen, hoạt động kiến tạo đã làm cho vùng đất này được nâng lên khỏi mặt biển. 
Một vùng đất rộng lớn nhô cao đã tạo nên các khối núi ở Đông Hòa, Bình An, Châu 

Thới, Tân Đông Hiệp (Dĩ An), Hóa An, Bửu Long (Biên Hòa), kéo dài sang Long Bình 
(Thành phố Hồ Chí Minh). Dưới sự tác động của các quá trình tự nhiên các tầng đá 

cứng bị phong hóa mạnh mẽ. Qúa trình này xẩy ra lâu dài làm cho các khối núi cao 
trong khu vực bị bóc mòn, rửa trôi bề mặt cho đến ngày nay chỉ còn lại các đồi núi 

thấp…”[8, 14]. Điều đáng lưu ý là chính tác giả Trịnh Hoài Đức cũng có những miêu 



~ 3 ~ 
 

tả tương tự “…hình núi cao thấp khuất khúc, uốn lượn qua hướng đông, giáp hạ lưu 
sông Phước Giang rồi đến gò Khổng Tước (Gò Công) thì dứt. Ở đoạn giữa tại mặt bắc 

nơi thôn Long Thành, giữa đồng bằng trải ra một gò cao như vách dựng, sau lưng gò 
ấy là chỗ bà ni Lượng tu hành, có dựng am Vân Tĩnh (tục gọi là chùa Vãi Lượng) trông 

rất u nhã…”[4, 24]. Rõ ràng, Trịnh Hoài Đức không miêu tả một ngọn núi mà ông 
đang nói về một dãy núi – một hệ núi chạy dọc theo hữu ngạn sông Đồng Nai, khởi 

đầu là ngọn Châu Thới (82m), núi Nhỏ - ông Huyện (40m), núi Vãi Lượng, núi Long 
Bình (10m), gò Khổng Tước (15m)2…Tọa lạc trên những ngọn núi này đều có những 

công trình kiến trúc cổ, nổi tiếng như chùa núi Châu Thới, chùa Vãi Lượng, chùa Hội 
Sơn… 

Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng: Núi Châu Thới (địa danh đang được 
khảo sát) chỉ là một ngọn trong một hệ núi đã được hình thành cách đây hơn 200 triệu 

năm; cách đặt tên hệ núi Châu Thới lấy theo tên ngọn núi cao nhất, nổi tiếng nhất “núi 
Châu Thới” là hoàn toàn dễ hiểu và hợp lý. Với kết luận này, chúng ta có thể tránh 

được những nhầm lẫn về tên gọi, đặc biệt là những nhầm lẫn về các di tích xưa có trên 
núi, trường hợp nhầm lẫn giữa chùa Hội Sơn (Quận 9) và chùa Núi Châu Thới (Dĩ An) 

là một nhầm lẫn đáng tiếc đã từng xẩy ra như vậy.  

 
2 Số liệu từ bản đồ địa hình Biên Hòa 1969. Nguồn: www.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/. Cần lưu ý Gò Khổng Tước ở 
đây không phải là Gò Công của xứ Mỹ Tho, Tiền Giang 
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- Địa danh núi Châu Thới có từ bao 
giờ ? Lịch sử kiến tạo núi Châu Thới đã có 

cách ngày nay hàng trăm triệu năm nhưng 
tên gọi núi Châu Thới được ghi nhận lần đầu 

vào năm 1806 trong tài liệu Hoàng Việt nhất 
thống dư địa chí của tác giả Lê Quang Định. 

Trong tác phẩm này, tác giả chỉ đề cập đến 
núi Châu Thới bằng một câu ngắn gọn trong 

phần Phụ chép về đường bộ dinh Trấn Biên: 

“五 百 尋 至 周 泰 山”- ngũ bách tầm chí 

Châu Thới Sơn (tạm dịch: 500 tầm đến núi 
Châu Thới) [2, 88, 1591/5b]. Do trên núi có 

ngôi cổ tự mang tên “Châu Thới Sơn Tự” có 
lịch sử hàng trăm năm, vì vậy đặt ra nhiều 

vấn đề giữa tên núi, tên chùa, địa danh có 
trước hay hiệu danh có trước, tên nào đóng 

vai trò cơ sở ?... Thông thường, tên địa danh 
địa hình có trước, các công trình xây dựng theo đó mà đặt tên, núi Châu Thới/ chùa núi 

Châu Thới là một dạng thức như vậy. Song, cũng có những trường hợp ngược lại, ví 
dụ núi Vãi Lượng là gọi theo tên chùa Vãi Lượng… 

Vấn đề về “tên núi/tên chùa” Châu Thới xuất hiện vào thời gian nào được Hòa 

Thượng Thích Huệ Thông3 phân tích kĩ trong cuốn Lịch sử Phật giáo Bình Dương. 
Trong tài liệu này, căn cứ vào sự ghi chép của Gia Định thành thông chí, biển hiệu tại 

chùa ghi “Tân Dậu Niên, chánh ngoạt, sơ kết nhựt”, các sự kiện Tây Sơn, Lý Tài…Tác 
giả đã đưa ra nhận định: vào khoảng giữa thế kỷ 18 đã có một am nhỏ trên núi Châu 

Thới, là tiền thân của chùa núi Châu Thới sau này. Tuy nhiên, chưa thể xác định tên 
gọi. Tên gọi “Châu Thới Sơn Tự” xuất hiện sớm nhất cuối thể kỷ 18 sau khi kết thúc 

cuộc chiến giữa Tây Sơn và Chúa Nguyễn, sau khi Hòa thượng Thành Nhạc - Ẩn Sơn 
viên tịch (1776)…[9, 78-103]. Thực tế cho thấy, chùa núi Châu Thới rất ít được nhắc 

tới trong thư tịch cổ mặc dầu Gia Định thành thông chí viết rất nhiều về đền, miếu, 
chùa ở Nam Bộ, điều đó cũng phần nào cho ta hình dung được quy mô và ảnh hưởng 

của cơ sở tôn giáo buổi đầu sơ khai. Cũng có thể, vào thời điểm này (giữa thế kỷ 18) 
địa hình rừng rậm bao quanh, núi cao hiểm trở đã ảnh hưởng sự ít nhiều đến sự phát 

 
3 Hòa thượng Thích Huệ Thông – Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, tác giả 2 công trình: Sơ thảo Phật giáo 
Bình Dương và Lịch sử Phật giáo Bình Dương (2015). 
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triển, danh tiếng của ngôi cổ tự này. Mãi đến trong tác phẩm Đại Nam nhất thống chí 
của Sử quán triều Nguyễn, chùa núi Châu Thới mới được ghi chép và liệt tên vào điển 

thờ (năm Tự Đức thứ hai -1849) [5, 51]4. Như vậy, có thể địa danh Châu Thới đã tồn 
tại lâu đời trong dân gian, song căn cứ vào nguồn tư liệu thư tịch có được, địa danh này 

xuất hiện sớm nhất trong ghi chép của Thượng thư Bộ binh Lê Quang Định năm 1806 
và tiếp tục có nhiều biến đổi theo thời gian. 

- Các ghi chép về núi Châu Thới thời nhà Nguyễn: Như đã đề cập ở trên, thời 
Nguyễn có 3 tác phẩm đề cập đến núi Châu Thới là Hoàng Việt nhất thống dư địa chí 

của Lê Quang Định (1806), Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (1820) và 
Đại Nam nhất thống chí (Sử quán triều Nguyễn). Trong 3 tác phẩm này, Gia Định thành 

thông chí là tài liệu ghi chép đầy đủ và phong phú nhất; chúng tôi khảo sát tư liệu chữ 
Hán và phần chú thích từ 2 bản dịch: Lý Việt Dũng (2006), Phạm Hoàng Quân (2018):  

“昭泰山距鎮南十㇐里半層峦聳翠石樹敷榮爲鎮城之朝屏崔嵬起伏蜒蚰而東迄

福江下流抵孔雀岡而止中間北面於隆成村落坪㇐阜峻崖壁立背崖有諒尼靜修之處建雲

靜庵殊甚幽雅俗名㕑娓諒西山賊𣪌佛寺癈故址今存山尾北下岐走㇐支止於隆綏村地方

突起高岡平衍曠達厓谷旁啓溪澗來送山民盤旋而居之上有会山寺爲慶隆禪師卓錫焚修

之地俯視大江行客登臨有瀟洒出塵之想” [4, 20-21]. 

Phiên âm: Chiêu Thới sơn cự trấn Nam thập nhất lý bán tằng loan tủng thuý 
thạch thụ phu vinh vi trấn thành chi triêu bình thôi ngôi khởi phục diên du nhi Đông 

hất Phước Giang hạ lưu để Khổng Tước cương nhi chỉ trung gian Bắc diện ư Long 
Thành thôn lạc bình nhất phụ tuấn nhai bích lập bối nhai hữu Lượng ni tĩnh tu chi xứ 

kiến Vân tĩnh am thù thậm u nhã tục danh chùa vãi Lượng Tây Sơn tặc đầu Phật tự phế 
cố chỉ kim tồn sơn vĩ Bắc hạ kỳ tẩu nhất chi chỉ ư Long Tuy thôn địa phương đột khởi 

cao cương bình diễn khoáng đạt nhai cốc bàng  khởi khê giản lai tống sơn dân bàn 
toàn nhi cư chi thượng hữu Hội Sơn tự vi Khánh Long thiền sư trác tích phần tu chi 

địa phủ thị đại giang hành khách đăng lâm hữu tiêu sái xuất trần chi tưởng.5  

Trong Đại Nam nhất thống chí, phần viết về núi Châu Thới chủ yếu lấy từ sách 

Gia Định thành thông chí, chỉ bổ sung thêm một số nội dung nhỏ như “Năm Bính Thân 
(1776), Lý Tài đạo Hòa Nghĩa chiếm cứ núi Chiêu Thới, tức núi này. Năm Tự Đức thứ 

 
4 Đại Nam nhất thống chí có dựa vào tư liệu cũ để biên soạn, nên có sự nhầm lẫn mang tính hệ thống về chùa Hội Sơn và lịch 
sử chùa Châu Thới. Song phần bổ sung thông tin về chùa, sự kiện Lý Tài đạo Hòa Nghĩa chiếm núi chứng tỏ các tư liệu sau 
tránh được sự nhầm lẫn này.  
5 Đỗ Thanh, đọc bản in và phiên âm.  
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2, liệt tên vào điển thờ” [6, 51]. Núi Châu Thới được ghi trên tấm bản đồ lần đầu tiên 
là ở “Phước Long phủ đồ”, bản đồ này được vẽ vào khoảng giữa thế kỷ 19. 6 

 

 Như vậy, giai đoạn này tồn tại 2 tên gọi chính: Châu Thới và Chiêu Thới (một 
số biến âm khác xuất hiện không đáng kể như: Chu Thái, Chu Thới, Chiêu Thái…). Đa 

số học giả sau này đều có chung quan điểm rằng: chữ Thái đọc thành Thới là do kỵ 
húy7; song, Châu và Chiêu là 2 từ có dạng tự và các đọc hoàn toàn khác nhau, ý nghĩa 

cũng khác nhau. Nguyên nhân có thể do tác giả Gia Định thành thông chí chép sai chữ 
từ đầu hoặc có lý do để đặt tên theo một tên gọi mới. Tuy nhiên dù Châu Thới hay 

Chiêu Thới đều là những “mỹ từ, quý ngữ” nói lên cảnh đẹp (ngọn núi) và mong ước 

của người xưa. Châu Thới (周泰) – Khắp thảy đều yên vui, thuận lợi, hanh thông; 

Chiêu Thới (昭泰) – Rực rỡ, bình yên; đó đều là những ước muốn, khát vọng lớn lao 

nhất của các di dân đến sinh sống tại vùng đất mới, phải luôn đối chọi với không ít 

những thử thách, hiểm nguy.  

- Núi Châu Thới thời thuộc Pháp: Giai đoạn này địa danh núi Châu Thới chịu 

nhiều biến động, là mốc chứng quan trọng cho cuộc khai thác thuộc địa của thực dân, 
núi Châu Thới gồng mình với những cuộc thăm dò, những lần đào xẻ khai thác vật liệu, 

hay khoác lên mình những cái tên lạ lẫm gốc Pháp. Để phục vụ cho công cuộc khai 
thác thuộc địa ở Nam kỳ, Thực dân Pháp cho đo vẽ rất nhiều loại bản đồ, chỉ tính riêng 

 
6 Bản đồ được in trong sách Thông Quốc duyên hải chữ, số 41A79; dẫn theo Nguyễn Đình Đầu [8, 74]. 
7 Chúa Nguyễn Phúc Thái (1649 – 1691). 
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Sài Gòn và Đồng Nai đã có hơn 20 bản đồ về địa hình, sông ngòi, giao thông…Trong 
các bản đồ này, núi Châu Thới được ghi là /Chou Toi/, /M. Blanchy8/, /Núi Blanchy/… 

 

 Chou Toi là cách ghi phiên âm “Châu Thới” của người Pháp, còn M. Blanchy 
(Mont Blanchy) hoặc núi Blanchy là cách đặt tên theo chủ sở hữu ông Rue Paul 
Blanchy – Thị trưởng đầu tiên của Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ  
(1873-1901). Ông Paul Blanchy là một nhân vật để lại rất nhiều dấu ấn trong di sản 
văn hóa Nam kỳ thời thuộc Pháp, sinh ra trong một dòng họ có tiếng vùng Bordeaux, 
cha ông (Joachim Blanchy) chủ một hãng tàu giàu có, người có công xây dựng thương 
hiệu rượu vang Bordeaux mang tầm quốc tế, anh trai ông (Joseph Banchy) được phong 
Bá tước (1896)9, ông đến Việt Nam gây dựng sự nghiệp, lấy vợ và mất tại đây. Paul 
Blanchy là Thị trưởng đầu tiền tiên của Sài Gòn được cử tri bầu nên, tư tưởng phát 
triển vùng đất Nam Kỳ của ông cũng rất khác với các vị Toàn quyền khác. Ông chủ 
trương dùng tài lực của vùng đất này để xây dựng lên một Nam Kỳ thuộc Pháp giàu 
mạnh, tự chủ. Tất nhiên, chủ trương của ông đi lại “truyền thống khai thác thuộc địa” 
của nước Pháp và bị nhiều đồng cấp lên án nặng nề. Song, nhờ đó vùng Nam Bộ có 
được những di sản kiến trúc rất có giá trị lúc bấy giờ như: Tòa đô chánh Sài Gòn10, Nhà 
hát Thành phố, sau khi ông mất, tên ông được dùng đặt cho 1 tuyến đường dài, đẹp, 

 
8 Bản đồ Nam kỳ thuộc Pháp, địa hình hạt tham biện Sài Gòn (1885), Cochinchine Francaise Plan togographique de 
L'arrondissement de Saigon, 1885. 
9 Cây phả hệ dòng họ Blanchy 
Nguồn: https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&n=blanchy&oc=1&p=paul&type=tree 
10 Tên gọi khác Hôtel de Ville (khởi công 1898), sau này là Trụ sở UBND Tp Hồ Chí Minh 
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đông đúc nhất Sài Gòn11, tượng ông được đặt trang trọng trước tiền sảnh Tòa đô chánh 
trong một thời gian dài… 

Năm ông Paul Blanchy mua lại núi Châu Thới được ghi chép không thống nhất 
trong các sử liệu, theo Lương Văn Lựu ghi cụ thể ngày 17/10/1873 [7, 10], sách Địa 
chí tỉnh Gia Định ghi năm 1875 [3, 136], bản đồ sớm nhất ghi nhận vấn đề này là 
Cochinchine Francaise Plan togographique de L'arrondissement de Saigon (Bản đồ 
địa hình hạt tham biện Sài Gòn, Nam Kỳ thuộc Pháp, 1885)… Ông Blanchy được cho 
là đã chuyển nhượng một gò đất cát ở Bình Thưng, Tổng An Thủy mà dân địa phương 
gọi là Núi Đất12 do cấu tạo địa chất của gò. Trong khi những ngọn đồi khác ở các vùng 
lân cận dồi dào đá Biên Hòa và đá granit, đồi này được cấu tạo bởi một loại đất sét pha 
cát [3,136]. Trên thực tế, ông Blanchy mua một số đất đai ở khu vực Bình Thung để 
lập đồn điền (trong đó có núi Châu Thới), ông được mệnh danh là “vua tiêu” (dịch từ 
cụm từ Le roi du poivre) nhưng do vùng này đất đai rất cằn cỗi, bạc màu, không thích 
hợp cho điều kiện sinh trưởng của cây tiêu nên kế hoạch của Blanchy thất bại, năm 
1892 thì chính thức chấm dứt. Tuy vậy, địa danh M. Blanchy vẫn còn được sử dụng, 
đặc biệt trong giới quan chức Pháp, năm 1906 trong bản đồ Carte Routiere de la 
Cochinchine pour les provinces (Đường đi các tỉnh ở Nam Kỳ, 1906) vẫn còn dùng tên 
gọi này.  

Giai đoạn cuối thế kỷ XX, núi Châu Thới còn được đặt một tên gọi khác rất 
thú vị “Cố Phi San” – một tên gọi mang dấu ấn “Hoa - Pháp” tồn tại trong dân gian, 

được Lương Văn Lựu chép trong Biên Hòa sử lược toàn biên [7, 10, 11]. Tên gọi “Cố 
Phi San” (Cố Phi là phiên âm chữ coffee theo tiếng Hoa, san là ngọn núi), núi cà phê. 

Tên gọi xuất phát từ câu chuyện Hội Nông kỹ miền Nam, Trung Việt muốn thử nghiệm 
trồng cây cà phê trên núi, song mua phải hạt cà phê đã rang nên ý định bất thành, các 

cây giống trồng ở vùng này đều cho năng suất thấp và thất bại.  

Nhắc đến danh sơn Châu Thới, không thể không nhắc đến dấu ấn của dòng họ 

Bùi trên đất Dĩ An, dòng họ đã có một thời gian tương đối dài làm “chủ núi”. Năm 
1928, ông Bùi Văn Lố đã mua lại một số đất đai ở Bình Thung, trong đó có một phần 

núi Châu Thới. Ông Bùi Văn Lố, tên thường gọi ông phủ Lố là một hào phú giàu có 
bậc nhất trong vùng. Ông đã hiến tiền (cùng với ông Trịnh Văn Bồi hiến đất) để xây 

lại đình thần Dĩ An, đất đai của ông nhiều vô số, một số di sản còn sót lại của dòng họ 
Bùi trên đất Dĩ An như: nhà của ông phủ Lố (nhà truyền thống thành phố Dĩ An), nhà 
cổ cô Sáu Nhạn (con gái ông phủ, thường gọi Trường Đảng, hiện là phòng Giáo dục 

 
11 Đường Paul Blanchy, được đặt từ ngày 4/4/1902 và được thay bằng tên đường Hai Bà Trưng năm 1952. 
12 Có thể nhóm tác giả Địa chí Gia Định nhầm lẫn sang Núi Đất ở Đồng Nai. 
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Dĩ An), chùa Bùi Bửu, nhà thờ họ Bùi, khu lăng mộ vợ chồng ông Phú Lố (nằm trong 
khuôn viên chùa Bùi Bửu, nơi ông phủ lập ra cho con gái út tu hành) và nhà hát Phạm 

Bửu (đã bị dỡ bỏ để xây dựng công viên Dĩ An)… 

Sử liệu không nhắc đến việc ông Bùi Văn Lố khai thác vùng đất Bình Thung 

và núi Châu Thới như thế nào, tuy nhiên qua lịch sử đình thần Châu Thới chúng ta có 
thể hiểu được bối cảnh của vùng đất này nửa đầu thế kỷ XX. Theo Báo cáo tổng kết đề 

tài Đình thần Bình Dương – giá trị lịch sử, văn hóa13 “Đến giữa thế kỷ XX, địa bàn 
Châu Thới ngày nay vẫn là vùng đất hoang hóa, cây cối bạt ngàn, chưa có người sinh 

sống – ngoại trừ 1 cái am nhỏ trên đỉnh núi Châu Thới. Lúc bấy giờ, địa bàn này thuộc 
tỉnh Đồng Nai”. Cũng theo tài liệu này, bà con đã kéo nhau lên đây khai hoang, lập ấp; 

ông Nguyễn Văn Kẹo được bầu làm Hương Cả, ông Bùi Văn Viên được bầu làm Hương 
chủ và sau này ông Bùi Văn Cao (chủ núi) hiến đất để xây đình…Các dữ liệu này gợi 

mở cho chúng ta nhiều giả thiết song cũng xuất hiện nhiều điểm chưa phù hợp. Ví dụ: 
vấn đề “khai hoang, lập ấp” ở nửa đầu thế kỷ XX tại vùng đất này là chưa hợp lý vì 

thực tế cuối thế kỷ XIX vùng này đã được sang nhượng và có chủ sở hữu rõ ràng. Song, 
từ vấn đề này chúng ta có thêm cơ sở để làm sáng tỏ hơn vùng đất này được khai thác 

như thế nào dưới thời quản lý của dòng họ Bùi, nhiều khả năng, sau khi tiếp quản (năm 
1928) ông Bùi Văn Lố đã mộ dân đến đây định cư, khai thác đất đai để sản xuất. Khi 

dân cư ổn định, xum tụ; ông hiến đất xây đình để cho dân làng có nơi thờ cúng. Do đó, 
cũng dễ hiểu khi Ban Tiền hiền đình thần Châu Thới chiếm quá nửa là những người 

dòng họ Bùi, những người làm chủ vùng đất này và có công gây dựng nên xóm làng. 

- Núi Châu Thới từ sau 1957: Không riêng ngọn núi Châu Thới, giai đoạn này 

nhiều đồi, núi trên Hệ núi Châu Thới bị khai thác đá rầm rộ; đá ở khu vực này được 
đánh giá có chất lượng tốt, trữ lượng lớn nên càng gây nên sự chú ý của các nhà đầu 

tư. Công ty Johnson Drake and Piper là đơn vị đầu tiên được chính quyền lúc bấy giờ 
cấp phép khai thác. Đá Châu Thới là nền cốt của xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, góp phần 

làm nên cây cầu Sài Gòn lịch sử, song đổi lại nhiều ngọn núi ở Tân Vạn, Bình An, núi 
Vãi Lượng bị khai thác, san phẳng, núi Châu Thới bị “vạc” 2 mảng lớn ở sườn phía 

Đông và phía Nam. Sau năm 1975, tình hình khai thác đá trở nên rầm rộ, khu vực này 
hình thành nên 3 mỏ đá với hàng chục doanh nghiệp khai thác (mỏ đá Châu Thới, Núi 

Nhỏ, mỏ đá Tân Đông Hiệp, mỏ đá Tân Vạn), “Tổng An Thủy” xưa trở thành đại công 
xưởng vật liệu xây dựng của miền Đông. Năm 1989, núi Châu Thới được Bộ Văn hóa 

xếp hạng là danh thắng cấp quốc gia, tình hình khai thác đá tại đây mới từng bước được 

 
13 Nguyễn Văn Quốc chủ nhiệm, Bảo tàng Bình Dương chủ trì, nghiệm thu năm 2020.  
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kiểm soát… 

Như vậy, núi Châu Thới đã trải qua một hành trình dài gần 300 triệu năm, từ 

biển sâu trở thành một tấm bình phong sừng sững “chầu về dinh Trấn”; khoảng vài 
trăm năm sau này, núi Châu Thới như một trang sử - một “nhân chứng” chứng kiến 

bao cuộc bể - dâu, đó là quá trình khai hoang, lập ấp; quá trình đấu tranh để xác lập 
chủ quyền và công cuộc kiến thiết quê hương. Trải qua nhiều lần thay đổi đơn vị hành 

chánh (Biên Hòa, Gia Định, Thủ Dầu Một), ngày 23 tháng 7 năm 1999, núi Châu Thới 
chính thức thuộc phường An Bình, huyện Dĩ An cho đến ngày nay. Núi Châu Thới đã 

trở về với tên gọi xưa như cách các bậc tiền nhân đã đặt, song những tên gọi khác vẫn 
chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử nhất định, là dữ liệu quan trọng giúp chúng ta 

hiểu thêm về vùng đất và con người Bình Dương…/… 

Dĩ An, ngày 12/12/2021 
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