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LỊCH SỬ, VĂN HOÁ KHU MỘ DÒNG HỌ TRẦN Ở BÌNH DƯƠNG  

QUA TƯ LIỆU HÁN NÔM 

 

 ĐỖ THANH1 

 

Tóm tắt 

Dòng họ Trần là một dòng họ lớn, giàu có trong tỉnh Bình Dương. Con cháu 

trong dòng họ Trần có rất nhiều người đỗ đạt, thành danh, giàu có: bác sĩ Trần Công 

Vị, nha sĩ Trần Công Vàng, luật sư tiến sĩ Trần Văn Trai, Đốc phủ Trần Văn Hổ.... Dòng 

họ Trần cũng để lại nhiều di tích nổi tiếng: nhà cổ Đốc phủ Đẩu, nhà cổ Xã Tề, nhà cổ 

Trần Công Vàng, khu mộ ông Lân... Trong đó, khu mộ dòng họ là điểm phát tích cũng 

như điểm kết nối con cháu và danh tiếng của dòng họ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có 

thông tin chính thức về khu mộ; những bài viết đề cập về khu mộ đưa những thông tin 

thậm chí mâu thuẫn với nhau. Bài viết dựa vào tư liệu Hán Nôm trong khu mộ góp phần 

tìm hiểu thời gian xây dựng khu mộ, làm sáng tỏ chủ nhân của các ngôi mộ cũng như 

mối liên hệ giữa các ngôi mộ đó. 

Từ khoá: tư liệu Hán Nôm, khu mộ ông Lân, nhà cổ Trần Công Vàng, nhà cổ 

Trần Văn Hổ. 

1. Đặt vấn đề 

Bình Dương hiện có khá nhiều các ngôi mộ, các khu mộ cổ: khu mộ chùa Đức 

Sơn (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một), khu mộ dòng họ Trần (phường 

Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một), khu mộ dòng họ Tạ (phường Uyên Hưng, thị xã 

Tân Uyên), khu mộ ông Phủ Lố (chùa Bùi Bửu, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An), mộ ông 

Trương Công Đạt (phường Bình An, thị xã Dĩ An), mộ Đỗ Hiệp trấn Đỗ Thanh Nhân 

(phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một)... Các ngôi mộ, khu mộ trên mang trong 

mình nhiều giá trị về mặt kiến trúc (kiến trúc lăng mộ), lịch sử (lịch sử di dân, lịch sử 

nhân vật), văn hoá, đặc biệt là giá trị về mặt tư tưởng đạo đức mà những bậc tiền nhân 

đã để lại nhằm răn dạy con cháu. Thông tin về những ngôi mộ, khu mộ cổ trên đều được 

viết bằng chữ Hán Nôm - loại hình chữ viết vẫn còn được sử dụng khá thông dụng từ 

thế kỷ 19 trở về trước nhưng lại quá ít người biết trong thời đại hiện nay. Vì vậy, muốn 

tìm hiểu về đối tượng trong các ngôi mộ là ai, lịch sử khu mộ như thế nào, ý nguyện gửi 

gắm của người xưa qua từng hoành phi, câu đối khắc trong mộ là gì, từ đó phản ánh tư 

tưởng đạo đức của người xưa ra sao không thể bỏ qua phương pháp khảo cứu di văn 

Hán Nôm trong các khu mộ. 

Khu mộ dòng họ Trần (thường gọi là mộ/mả ông Lân) toạ lạc trên một khu đồi 

tuyệt đẹp tại đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. 

Khu mộ đã từng được Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương lập hồ sơ 

công nhận là Di tích cấp Tỉnh, song vì mối quan hệ thân tộc khá phức tạp trong dòng họ 

nên hồ sơ bị huỷ bỏ. Tuy nhiên, đây vẫn là điểm đến thường xuyên của những dịch vụ 

chụp hình đám cưới, là địa điểm yêu thích của những người thích chụp hình, thích khám 

phá những địa điểm độc đáo trong và ngoài tỉnh. Tuy khá nổi tiếng nhưng cho đến hiện 

nay vẫn chưa có thông tin chính thức, xác thực về khu mộ. Những bài viết giới thiệu về 

khu mộ trên các trang mạng đưa những thông tin mang tính chất phỏng đoán, suy luận 
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thiếu căn cứ, sao chép của nhau, thậm chí mâu thuẫn với nhau. Qua nhiều lần khảo sát 

thực tế, qua khảo cứu tư liệu Hán Nôm hiện tồn trong khu mộ, bài viết cung cấp chính 

xác năm xây dựng của khu mộ, những chủ nhân của khu mộ, mối liên hệ giữa các ngôi 

mộ và giá trị văn hoá, lịch sử mà khu mộ mang lại. 

2. Về thời gian xây dựng khu mộ 

Khu mộ là một quần thể gồm 2 khu mộ chính, khu Từ đường và các ngôi mộ 

khác nằm rải rác. Ngay trên cửa vào khu mộ là dòng lạc khoản ghi lại năm xây dựng 

龍 飛 維 新 六 年 壬 子 季 春 建 造 

Long phi Duy Tân lục niên Nhâm Tý quý xuân kiến tạo 

Xây dựng tháng cuối mùa xuân năm Duy Tân thứ 6 (4/1912) 

Như vậy, dựa vào dòng lạc khoản trên, chúng ta biết được thời gian hoàn thành 

xong khu mộ, đó là vào tháng cuối mùa xuân năm Duy Tân thứ 6, đổi sang dương lịch 

là tháng 4/1912. Dòng lạc khoản trên tiếp tục được đắp trên cửa vào khu Từ đường. Như 

vậy, khu mộ và Từ đường được tiến hành xây dựng cùng lúc và hoàn thành trong cùng 

một thời gian. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, khu mộ được khởi công xây dựng từ 

năm 1909, tới năm 1912 thì hoàn thành. Lý do xây dựng Từ đường, khu mộ dòng họ 

được nói đến rất rõ qua bài phú khắc trên tấm bảng đá đặt trong khu Từ đường 

窮 念 祠 而 司 示 者 

司 其 宗 庙 

示 造 宮 墻 

堂 爲 尚 立 者 

尚 親 風 水  

土 出 賢 良 

是 故 

鳩 工 爰 集 

設 立 祠 堂 

奉 祀 宗 功 祖 德 

表 其 春 祀 秋 嘗 

渤 海 無 涯 始 派 源 居 廣 德 

恩 波 莫 測 德 星 光 聚 富 強 

蛰 蛰 螽 斯 始 頼 前 人 之 福 澤 

綿 綿 水 脈 仰 祈 後 裔 之 荣 昌 

祠 宇 巍 峩 可 念 工 夫 成 戚 事 

子 孫 派 衍 追 思 木 本 薦 馨 香 

德 大 靡 從 入 室 嚴 恭 知 礼 義 
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孝 思 不 匱 登 堂 歷 世 整 衣 冠 

上 睦 下 和 幸 得 康 幾 而 振 發 

垂 銘 座 右 玊 卡 陋 巷 作 文 章 

奉 敬 

龍 飛 維 新 六 年 壬 子 季 春 建 造 

Cùng niệm từ nhi tư thị giả, 

Tư kỳ tông miếu 

Thị tạo cung tường 

Đường vi thượng lập giả  

Thượng thân phong thuỷ 

Thổ xuất hiền lương 

Thị cố 

Cưu công viên tập 

Thiết lập từ đường 

Phụng tự Tông công Tổ đức  

Biểu kỳ xuân tự thu thường: 

Bột hải vô nhai, thuỷ phái nguyên cư quảng đức 

Ân ba mạc trắc, đức tinh quang tụ phú cường 

Trập trập chung tư, thuỷ lại tiền nhân chi phúc trạch,  

Miên miên thủy mạch, ngưỡng kỳ hậu duệ chi vinh xương: 

Từ vũ nguy nga, khả niệm công phu thành thích- sự 

Tử tôn phái diễn, truy tư mộc bản tiến hinh - hương 

Đức đại mỹ tòng, nhập thất nghiêm cung tri lễ nghĩa            

Hiếu tư bất quĩ, đăng đường lịch thế chỉnh y quan 

Thượng mục hạ hòa - hạnh đắc khang ky nhi chấn phát        

Minh thùy tọa hữu - ngọc tạp lậu hạng tác văn chương          

Phụng kính 

Long phi Duy Tân lục niên Nhâm Tý quý xuân kiến tạo 

Nghĩ đến tận cùng từ đường thờ cúng tổ tiên 

Nhà thờ dòng họ 

Rõ tạo nhân tài 

Từ đường do đó được tạo lập 

Coi trọng  phong thuỷ 

Xuất phát hiền tài 
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Vì vậy 

Tập trung công thợ 

Xây dựng từ đường 

Phụng thờ công đức tổ tông 

Tế tự xuân - thu hai lệ 

Biển Bột không bờ, phái tổ xưa ngụ nơi đức lớn 

Sóng ân không lường, đức sáng trong quy tụ mạnh giàu 

Con cháu đầy đàn, trước cậy nhờ phúc trạch tiền nhân 

Mạch nước miên man, sau cầu chúc vẻ vang con cháu 

Đền miếu nguy nga, nhớ đến công phu làm việc khéo 

Con cháu  nối đời, nhớ tận cùng nguồn gốc, cúng hương hoa 

Đức lớn noi theo, vào nhà khiêm cung biết lễ nghĩa 

Hiếu thảo không thiếu, lên nhà lịch sự chỉnh y quan 

Trên thảo dưới hiền, may được điểm tốt tất chấn phát 

Bài minh ghi dưới, ngọc lẫn ngõ hẹp viết văn chương 

Kính cẩn dâng lên! 

Tháng cuối xuân, năm Nhâm Tý, năm Duy Tân thứ 6 (4/1912) 

Trong quan niệm của người Việt Nam, cội rễ, bên cạnh hình ảnh quê hương đất 

nước thì trong mỗi tâm hồn người Việt đó chính là sự gắn kết, sự tiếp nối của bao thế 

hệ mà biểu tượng chính là gia phả và nhà thờ họ. Gia phả, nhà thờ họ chính là điểm tựa 

tinh thần của hiện tại từ quá khứ và gắn kết với tương lai. Đó là nơi nuôi dưỡng, giáo 

dục truyền thống của dọng họ tạo nên những thế hệ con cháu ưu tú, nối dài mạch sống 

của cha ông. Khu mộ, nhà thờ dòng họ Trần được xây dựng trên cơ sở coi trọng mạch 

“hiền tài” và phong thuỷ để “phụng thờ công đức tổ tông” qua hai lệ cúng quan trọng 

“xuân - thu”. Truyền thống tốt đẹp của dòng họ, mong mỏi của mọi cá nhân trong dòng 

họ đó là “con cháu đầy đàn”, là “vẻ vang dòng họ”. Bên cạnh những mong mỏi đó, các 

bậc tiền nhân cũng ghi lại những lời dạy dỗ giành cho con cháu. Đó là phải biết “hiếu 

kính” với cha ông; được cậy nhờ phúc trạch của tiền nhân nên cũng phải biết làm việc 

Đức để tạo Phúc; là biết “uống nước nhớ nguồn”, “thảo hiền”, “khiêm cung, lễ nghĩa”. 

Có như vậy dòng họ sẽ tất chấn phát đến muôn đời. 

2. Xác định mộ ông Lân 

Khu mộ chính, nằm trước mặt Từ đường gồm 3 ngôi mộ lớn và một vài ngôi mộ 

nhỏ mới được chôn cất sau này. Bài vị tuy đã mờ song vẫn cung cấp được cho chúng ta 

thông tin về người nằm dưới mộ. Ngôi mộ giữa là mộ của: 

大 南 顯 妣 姓 范 諱 如 義 壽 八 旬 誄 曰 賢 淑 從 一 之 墓 

天 運 乙 酉 年 四 月 吉 日 誌 造  

奉 祀 孝 男 陳 公 綿，陳 公 龍，陳 公 麟 

孫：陳 公 平，陳 公 正，陳 公 斗 仝 立 石 
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Đại Nam hiển tỷ tính Phạm huý Như Nghĩa thọ bát tuần luỵ viết Hiền Thục tòng 

nhất chi mộ.  

Thiên vận Ất Dậu niên tứ nguyệt cát nhật chí tạo  

Phụng tự hiếu nam: Trần Công Miên, Trần Công Long, Trần Công Lân 

Tôn: Trần Công Bình, Trần Công Chánh, Trần Công Đẩu đồng lập thạch 

Nước Đại Nam, mộ của mẹ họ Phạm, huý Như Nghĩa, thọ 80 tuổi, hiệu Hiền Thục 

như nhất. 

Ngày lành tháng 4 năm Ất Dậu (5/1885) 

Người thờ cúng: con trai Trần Công Miên, Trần Công Long, Trần Công Lân 

Cháu: Trần Công Bình, Trần Công Chánh, Trần Công Đẩu cùng lập mộ 

Mộ bên trái (nhìn từ trong ra) là mộ của: 

大 南 顯 考 姓 陳 字 諱 玉 書 壽 六 十 七 歲 誄 曰 敏 直 府 君 之 墓 

年 生 庚 戌 至 於 丙 辰 十 月 二 十 一 日 而 終 

婦 阮 是 涓 

孤 子 知 縣 陳 公 斗, 鄉 會 陳 公 章, 陳 公 乘, 陳 公 記 

內 孫 陳 世 昌, 陳 世 顯, 陳 世 季 仝 立 石 

Đại Nam hiển khảo tính Trần tự huý Ngọc Thơ thọ lục thập thất tuế luỵ viết Mẫn 

Trực phủ quân chi mộ  

Niên sinh Canh Tuất chí ư Bính Thìn thập nguyệt nhị thập nhất nhật nhi chung  

Phụ Nguyễn Thị Quyên  

Cô tử: Tri huyện Trần Công Đẩu; Hương hội Trần Công Chương, Trần Công 

Thừa, Trần Công Ký  

Nội tôn Trần Thế Xương, Trần Thế Hiển, Trần Thế Quý đồng lập thạch 

Nước Đại Nam, mộ của cha: họ Trần tự huý Ngọc Thơ, thọ 67 tuổi, hiệu là ông 

lớn Mẫn Trực. 

Sinh năm Canh Tuất (1850), đến ngày 21 tháng 10 năm Bính Thìn     (16/11/1916) 

thì mất 

Vợ Nguyễn Thị Quyên 

Các con: Tri huyện Trần Công Đẩu, Hương hội Trần Công Chương, Trần Công 

Thừa, Trần Công Ký 

Cháu nội: Trần Thế Xương, Trần Thế Hiển, Trần Thế Quý cùng lập mộ 

Mộ bên phải (nhìn từ trong ra) đề: 

大 南 顯 仳 姓 阮 諱 涓 壽 七 十 五 表 曰 淑 慎 安 人 之 墓 

天 運 丙 寅 年 正 月 吉 日 建 造 

孝 男：知 府 陳 公 斗，業 生 陳 公 乘，會 同 陳 公 章，業 生 陳 公 記, 陳 

世 顯，陳 世 昌，陳 世 季 仝 立 石 
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Đại Nam hiển tỷ tính Nguyễn huý Quyên thọ thất thập ngũ biểu viết Thục Thận 

an nhân chi mộ  

Thiên vận Bính Dần niên chính nguyệt cát nhật kiến tạo  

Hiếu nam: Tri phủ Trần Công Đẩu, Nghiệp sinh Trần Công Thừa, Hội đồng Trần 

Công Chương, Nghiệp sinh Trần Công Ký  

Trần Thế Hiển, Trần Thế Xương, Trần Thế Quý đồng lập thạch 

Nước Đại Nam, mộ của mẹ họ Nguyễn, huý Quyên, thọ 75 tuổi, hiệu là Thục 

Thận. 

Ngày lành tháng giêng năm Bính Dần tạo (2/1926) 

Các con trai: Tri phủ Trần Công Đẩu, Nghiệp sinh Trần Công Thừa, Hội đồng 

Trần Công Chương, Nghiệp sinh Trần Công Ký,  

Các cháu: Trần Thế Hiển, Trần Thế Xương, Trần Thế Quý cùng lập mộ 

Dựa vào mối liên hệ: ông Trần Công Đẩu là cháu của bà Phạm Như Nghĩa và là 

con của ông Trần Ngọc Thơ, chúng ta xác định được bà Nghĩa (mộ giữa) và ông Thơ 

(mộ bên trái nhìn từ trong ra) có quan hệ mẹ con. Trên bia của ông Thơ có thêm thông 

tin bà Quyên cùng các con lập mộ; vậy ngôi mộ bên phải (nhìn từ trong ra) là vợ của 

ông Thơ và là con dâu của bà Nghĩa. Đối chiếu với gia phả, bà Phạm Như Nghĩa tên 

thật là Phạm Thị Lý, tên tự là Như Nghĩa; ông Trần Ngọc Thơ tên thật là Lân, tên tự là 

Ngọc Thơ. Khu mộ chính giữa này chính là nơi yên nghỉ của vợ chồng ông Lân và mẹ 

của ông. Thông tin trên xoá bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng ngôi mộ giữa là mộ của ông 

Lân và hai bên là mộ hai bà vợ của ông do người trông coi khu mộ cung cấp.  

Mộ bà Nghĩa được lập năm 1885, như vậy dòng họ Trần đã sở hữu khu đất này 

muộn nhất từ năm 1885, tới năm 1909 bắt đầu khởi công xây dựng và năm 1912 thì 

hoàn thành. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, người được giao trách nhiệm chọn đất 

xây dựng từ đường, xây dựng khu mộ chính là ông Lân (tự Ngọc Thơ). Ông là người 

chọn đất, là người đứng ra xây dựng nên sau này thường gọi khu mộ là Khu mộ ông 

Lân. Là em trai nhỏ trong gia đình, ông Lân được gia đình cho ăn học thành tài. Ông là 

người giỏi phong thuỷ, giỏi chữ nghĩa. Cả hai được thể hiện qua các hoành phi, câu đối 

có trong khu mộ và khu từ đường; đặc biệt qua triết lý nhân sinh quan hết sức sâu sắc 

về cái Đức và Phong thuỷ trong bài biểu viết về mẹ ông được chạm trên đốc sau của 

mộ: 

蓋 聞 

風 水 之 局 雖 常 有 陰 隲之 積 不 可 無 是 以 生 有 善 心 死 逢 吉 地 山 環 

水 遶 不 期 然 而 然 氣 聚 風  藏 莫 之 致 而 致 窮 念 慈 親  旣 備三 従 又 兼 四 德 

繼 以 勤 儉 之 風 造 成 給足 之 效 生 願 已 酬 仙 鄉 稳 步壽 登 八 旬 慶 享 三 多 

人 往 跡 存 爰 立 墓 誌 鄊 以 真 陳 平 生 之 操 云 耳 

癸 巳 年 季 冬 月 敬 未 

Cái văn 

Phong thuỷ chi cục tuy thường hữu âm chất chi tích, bất khả vô thị dĩ sinh. Hữu 

thiện tâm tử phùng cát địa. Sơn hoàn thuỷ nhiễu bất kỳ nhiên nhi nhiên. Khí tụ phong 

tàng, mạc chi trí nhi trí. Cùng niệm từ thân: ký bị tam tòng, hựu kiêm tứ đức, kế dĩ cần 
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kiệm chi phong, tạo thành cấp túc chi hiệu. Sinh nguyện dĩ tuần tiên hương ổn bộ thọ 

đăng bát tuần, khánh hưởng tam đa. Nhân vãng tích tồn. Viên lập mộ chí, hương dĩ chân 

trần, bình sinh chi tháo. Vân nhĩ. 

Quý Tỵ niên quý đông nguyệt kính vị 

Thường nghe: 

Cuộc đất theo phong thuỷ thường có “âm chất” chứa trong, không thể bởi tự 

thân mà có. Có lòng thành thì chết mới gặp cuộc đất tốt. “Non vờn sông quyện” không 

phải tự vậy mà sinh ra. “Khí tụ phong tàng” không phải cứ thế mà đặt sẵn. Ngẫm cho 

thấu về Mẫu thân: đã đủ Tam tòng, lại thêm Tứ đức, tiếp nối cần kiệm thành thói quen, 

dựng nên sang giàu do gắng sức. Ý nguyện thuở sinh đã xong, quê hương cõi tiên nhẹ 

bước. Thọ tới tám mươi, vui hưởng tam đa. Người mất mà công đức còn lại. Bèn lập mộ 

bia, tỏ thật cho xóm làng tiết tháo thuở bình sinh của người. Rằng vậy. 

Tháng cuối đông năm Quý Tỵ, kính báo2(1/1954 - bia này được làm lại) 

3. Khu mộ bên trái khu mộ chính 

Bên trái khu mộ chính (nhìn từ trong ra) có 2 ngôi mộ, trong đó mộ bên phải: 

大 南 顯 考 副 總 姓 陳 公 諱 綿 壽 六 十 七 表 曰 敏 真 府 君 之 墓 

天 運 癸 巳 年季 春 月 吉 日 誌 造 

奉 祀 孝 男 陳 公 孫 孫 陳 公 宗 仝 立 石  

Đại Nam hiển khảo Phó Tổng tính Trần Công huý Miên thọ lục thập thất biểu 

viết Mẫn Chân phủ quân chi mộ 

Thiên vận Quý Tỵ niên quý xuân nguyệt cát nhật chí tạo 

Phụng tự hiếu nam Trần Công Tôn, tôn Trần Công Tông đồng lập thạch 

Nước Đại Nam, mộ của cha là Phó tổng, họ Trần Công, huý Miên, thọ 67 tuổi, 

hiệu là ông lớn Mẫn Chân  

Ngày lành, tháng cuối mùa xuân, năm Quý Tỵ (4/1893) 

Người thờ cúng: con trai Trần Công Tôn, cháu: Trần Công Tông cùng lập mộ 

Và ngôi mộ bên trái (nhìn từ trong ra): 

大 南 顯 妣 姓 茶 諱 雲 壽 八 十 五 誄 曰 賢 德 孺 人 之 墓 

天 運 丁 巳 年 十 一 初 七 月 吉 日 誌 造 

奉 祀 孝 男 仝 立 石 

Đại Nam hiển tỷ tính Trà huý Vân thọ bát thập ngũ luỵ viết Hiền Đức nhụ nhân 

chi mộ 

Thiên vận Đinh Tỵ niên thập nhất sơ thất nguyệt cát nhật chí tạo  

Phụng tự hiếu nam đồng lập thạch 

                                           
2 Bài biểu này do nhà nghiên cứu Hán Nôm Cao Vĩnh (tp. Biên Hoà, Đồng Nai) dịch. Nhân đây chúng tôi xin 

gửi lời cảm ơn chân thành đến ông. 
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Nước Đại Nam, mộ của mẹ họ Trà, huý Vân, thọ 85 tuổi, hiệu là bà lớn Hiền 

Đức. 

Ngày lành, tháng 7 năm Đinh Tỵ (8/1917) 

Người thờ cúng là các con trai cùng lập mộ 

 Dựa theo gia phả, hai mộ phần này chính là của vợ chồng ông Trần Công Miên 

và bà Trà Vân.  

Ông Trần Công Miên, Trần Công Long và Trần Công Lân là 3 người con trai của 

bà Phạm Như Nghĩa và ông Trần Công Tín. Ba ông cũng chính là những chủ nhân đã 

xây dựng ba ngôi nhà cổ nằm gần nhau gần bến Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành 

phố Thủ Dầu Một. Ông Miên xây dựng ngôi nhà hiện nay có địa chỉ 58 đường Điểu 

Ong, phường Phú Cường (thường gọi là nhà ông Xã Tề). Ông Long xây dựng ngôi nhà 

hiện ở tại địa chỉ: 21, đường Ngô Tùng Châu, phường Phú Cường (thường gọi là nhà cổ 

ông Trần Công Vàng). Ngôi nhà được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là Di tích Kiến 

trúc - Nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1993. Ông Lân xây dựng ngôi nhà thường được biết 

đến với tên gọi Nhà cổ Đốc phủ Đẩu (số 18, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường). 

Ngôi nhà này cũng đã được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là Di tích Kiến trúc - 

Nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1993. Trong khu mộ chỉ có mộ của hai ông Trần Công 

Miên và ông Trần Công Lân. Mộ của ông Trần Công Long nằm trên một ngọn đồi trong 

khu Lò Chén, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một.  

Khu mộ dòng họ Trần là khu mộ dòng họ lớn nhất tỉnh Bình Dương, có giá trị về 

nhiều mặt: lịch sử, văn hoá, kiến trúc, nhân vật và Hán Nôm. Khu mộ được xây dựng, 

đánh dấu giai đoạn cực thịnh của dòng họ; là nơi yên nghỉ của những nhân vật trung 

tâm, những nhân vật ghi lại được nhiều dấu ấn trên đất Bình Dương. Xuyên qua những 

truyền thuyết dân gian mơ hồ; qua những thông tin mà ngay cả những người thân tộc 

hiện có trách nhiệm trông coi khu mộ cũng nhầm lẫn, sai lệch, tư liệu Hán Nôm trong 

khu mộ cung cấp cho chúng ta thời điểm chính xác hoàn thành khu mộ; xác định được 

danh tính của những người nằm dưới mộ, kết hợp với gia phả của dòng họ để xác định 

mối liên hệ giữa các ngôi mộ. Qua khảo sát, Hán Nôm trong các ngôi mộ, các ngôi nhà 

cổ, từ đường... của dòng họ Trần là những di tích phong phú nhất về thư, thể. Các bài 

phú, biểu được giới thiệu ở trên cũng đã thể hiện một phần vốn học của một dòng họ 

thư hương, giàu có nổi tiếng trên đất Bình Dương.  

Đ.T 

 

Tư liệu điền dã cá nhân 


