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NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (1)  

Thứ ba, 20 Tháng 5 2014 13:43 
    

 

 Lời xin lỗi: Do sơ sót khi đưa bài này lên trang web của tộc, tôi đã lấy nhầm bài viết chưa được 

chỉnh sửa, do đó nay điều chỉnh lại. Tôi thành thật xin lỗi và xin thông cảm bỏ qua cho. 

 

 

  

Bản đồ 12 sứ quân với vùng cát cứ của họ 

  

12 sứ quân là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, lúc đó, vào buổi suy vong của 

vương triều Ngô xảy ra vào các năm 965 – 968, các thổ hào mỗi người chiếm giữ một địa phương 

nhất định. 

Thật ra, thời kỳ này đã manh nha từ năm 944 khi Ngô vương Quyền mất, em vợ là Dương Tam 

Kha cướp ngôi tự xưng làm vua, thổ hào ở các nơi không phục, nhưng sau đó, nhờ Ngô Xương 

Văn cùng Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi truất phế Dương Tam Kha khôi phục lại vương triều 

Ngô, nên chỉ có một vài nơi không thần phục như Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư (năm 951, hai vua Ngô đi 

đánh Bộ Lĩnh), Chu Thái ở Thao Giang (không rõ thời gian), và hai thôn Đường, Nguyễn ở Thái 

Bình (năm 965, Nam Tấn Vương đi đánh dẹp hai thôn Đường, Nguyễn). Cho đến khi Nam Tấn 

Vương Ngô Xương Văn bị trúng tên độc mà chết (năm 965) thì triều đình Cổ Loa như rắn không 

đầu, ngay tại kinh đô, tham mưu Lữ Xử Bình, thứ sử châu Phong Kiều Tri Hựu, thứ sử châu Vũ 

Ninh Dương Huy và tướng Đỗ Cảnh Thạc tranh giành quyền bính, thái tử Ngô Xương Xí (con Thiên 

Sách Vương Ngô Xương Ngập) tự thấy không đủ sức cạnh tranh nên chạy vào quê ngoại ở Thanh 

Hóa, từ đó “các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ các quận ấp để tự giữ, hình thành nên tình 

trạng gọi là 12 sứ quân”, gồm: 

1. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều (xã Hợp Lý, Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá ngày 

nay). 

2. Kiều Công Hãn xưng là Kiều Tam Chế giữ Phong Châu (Phú Thọ ngày nay). 

3. Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình giữ Tam Đái (Vĩnh Tường, Vĩnh Phú ngày nay). 

4. Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãm Công giữ Cam Lâm (Ba Vì, Hà Tây ngày nay). 

5. Đỗ Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công giữ Đỗ Động Giang (Thanh Oai, Quốc Oai, Hà Tây 
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ngày nay). 

6. Lý Khuê xưng là Lý Lãng Công giữ Siêu Loại (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay). 

7. Nguyễn Thủ Tiệp xưng Nguyễn Lệnh Công giữ Tiên Du (huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh ngày 

nay). 

8. Lã Đường xưng là Lã Tá Công giữ Tế Giang (huyện Mỹ Văn, Hưng Yên ngày nay). 

9. Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu Công giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội ngày nay). 

10. Kiều Thuận xưng là Kiều Lệnh Công giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê, Phú Thọ ngày nay). 

11 Phạm Bạch Hổ xưng là Phạm Phòng Át giữ Đằng Châu (Hưng Yên ngày nay). 

12. Trần Lãm xưng là Trần Minh Công giữ Bố Hải Khẩu (thị xã Thái Bình ngày nay). 

Trong các sứ quân, có thể phân tích: 

-Sứ quân là thân vương vương triều Ngô: Ngô Xương Xí, Ngô Nhật Khánh 

-Sứ quân là tướng lĩnh vương triều Ngô: Phạm Bạch Hổ, Đỗ Cảnh Thạc, Kiều Công Hãn, 

Nguyễn Khoan, Kiều Thuận. 

-Sứ quân là thủ lĩnh địa phương: Trần Lãm, Nguyễn Thủ Tiệp, Lã Đường, Nguyễn Siêu, Lý 

Khuê ([1]). 

Sử sách cho rằng đây là thời kỳ loạn lạc của lịch sử Việt Nam vì các sứ quân đem binh chém 

giết lẫn nhau làm cho dân gian khổ sở. Nhưng ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu lại có ý kiến khác, 

có người cho rằng các sứ quân nổi dậy không phải vì lý do tranh bá đồ vương mà vì lý do kinh tế; có 

người cho cục diện cát cứ dưới vương triều Ngô đã bắt đầu từ năm 951 với Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư, 

và Đường-Nguyễn ở Thái Bình, loạn 12 sứ quân thực sự xảy ra toàn diện từ năm 965-967 sau khi 

Nam Tấn Vương chết; trong 12 sứ quân cũng có sứ quân tham chiến, cũng có sứ quân tự giữ… 

Trong tình hình ấy, nổi lên Đinh Bộ Lĩnh. 

Trước hết đây là một đội quân mới nhóm họp và ngay từ buổi đầu, đội quân này đã phải đương 

đầu với quân của vương triều Ngô ở Hoa Lư. Sử chép vào năm 951: “Bấy giờ người động Hoa Lư 

là Đinh Bộ Lĩnh cậy núi khe hiểm cố, không chịu giữ chức phận làm tôi. Hai vương muốn cất quân đi 

đánh; Bộ Lĩnh sợ, sai con là Liễn vào triều làm con tin để ngăn chặn việc xuất quân. Liễn đến, hai 

vương trách tội Bộ Lĩnh không đến chầu, rồi bắt giữ Liễn đem theo đi đánh. Hơn một tháng, không 

đánh nổi, bèn treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh, nếu không chịu hàng thì giết Liễn. Bộ 

Lĩnh tức giận nói: "Đại trượng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà xót 

con hay sao?". Liền sai hơn mười tay nỏ nhắm Liễn mà bắn. Hai vương kinh sợ: "Ta treo con nó lên 

là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng cho chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì". 

Bèn không giết Liễn mà đem quân về. 

Sau thắng lợi trong việc chống lại quân đội của vương triều Ngô, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với Trần 

Lãm ở Cửa Bố, do đó quân đội của Đinh Bộ Lĩnh không chỉ tăng về quân số, lương thực, mà cả địa 

bàn hoạt động; có thể biết cho đến khi cục diện 12 sứ quân bùng nổ thì đội quân của Đinh Bộ Lĩnh 

đã được bổ sung thêm từ nhiều nguồn (theo thần phả các nơi) như 3.000 trai tráng do Đinh Liễn 

tuyển từ châu Ái, 1.000 do Trần Công Mẫn tuyển từ Nghĩa Hưng, hơn 3.000 do Nguyễn Bặc chiêu 

mộ ở Phú Cốc (Vụ Bản), số lượng tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cho phép hình dung quân 

số của Đinh Bộ Lĩnh không phải là ít. 

Kết hợp các nguồn tài liệu từ chính sử đến thần tích, truyền thuyết … cho ta biết Đinh Bộ Lĩnh 

tiến hành dẹp loạn với chiến thuật “bẻ đũa từng chiếc”, áp dụng biện pháp đánh dẹp bằng quân sự 

kết hợp với liên kết và hàng phục.  Đối tượng phải tiến hành đánh dẹp bằng quân sự gồm các sứ 
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quân Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu, Kiều Công Hãn, Nguyễn Thủ Tiệp, Kiều Thuận, Lý Khuê; liên kết 

và hàng phục gồm các sứ quân Trần Lãm, Ngô Nhật Khánh, Ngô Xương Xí, Phạm Bạch Hổ; còn tự 

tan rã là Lã Đường và Nguyễn Khoan. Và Đinh Bộ Lĩnh đã toàn thắng nên được tung hô là Vạn 

thắng vương. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở 

Hoa Lư, xây cung điện, đặt triều nghi, bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại thắng Minh hoàng đế. 

Trong chiến thắng đó, đã có không biết bao nhiêu người đóng góp công sức, thậm chí cả xương 

máu của mình. Nhưng quốc sử thì ghi chép rất ít, chỉ những nhân vật tiêu biểu của thời đại, còn 

phần lớn những người vô danh, một phần thì mất hẳn không còn tin tức do lớp bụi thời gian, một 

phần còn lưu lại được qua những thần phả, thần tích, ngọc phả rải rác trong các đền, đình, chùa, 

miếu. Những nhân vật này trước nay cũng đã có tác giả đề cập đến trong những bài viết riêng lẽ. 

Và mục đích của bài viết này là làm công việc lục tìm trong những tài liệu để ghi lại, tập họp lại 

việc làm của những bậc tiền nhân, dù hữu danh hay vô danh đó. 

Rất tiếc, thần phả, thần tích, ngọc phả thì rất nhiều mà điều kiện để tiếp cận lại rất hạn chế, nên 

bước đầu cũng chỉ ghi lại được hơn 100 người, hy vọng trong tương lai, nếu phát hiện được những 

nhân vật khác thì sẽ bổ sung vào danh sách này. 

Vì lịch sử đã diễn ra cách nay quá lâu, nên các thần phả, thần tích, ngọc phả … không khỏi có 

phần lâm vào cảnh “tam sao thất bổn”, nhưng rõ ràng nhân dân địa phương đã có thờ tự các bậc 

tiền nhân này, đó là tiêu chí quan trọng nhất để đưa vào trong bài viết, không phân biệt là người của 

bên nào. Và vì dựa vào thần phả, thần tích, ngọc phả nên có thể có những trường hợp không phù 

hợp với gia phả dòng họ, đây là trường hợp ngoài ý muốn của người viết, xin các dòng họ thông 

cảm mà bỏ qua cho. 

Trong bài tập hợp này, tôi đã sử dụng rất nhiều các trang điện tử của đơn vị, của cá nhân v.v… 

mà nếu đưa vào phần chú thích thì sẽ rất dài, đôi khi lại không cần thiết đối với người đọc, nên tôi 

đã không ghi vào đây. Tôi chân thành cám ơn những tác giả, những trang điện tử mà tôi đã sử dụng 

tư liệu để tập hợp nên bài viết này. 

01. Ngô Tất An,Trần Viết Dũng, Trần Xuân Tiền, Trần Thị Thuỷ, Lương Văn Hoằng, Phạm 

Cả 

Sớm nhận ra vị trí đặc biệt quan trọng của vùng cửa sông, đồng bằng duyên hải, Đinh Bộ Lĩnh 

đã khéo léo kết hợp lực lượng của vùng Hoa Lư hiểm yếu với vùng duyên hải trù phú, lại có một chủ 

trương tích cực khai thác các tiềm năng (nhân lực, vật lực, giao thông, quân sự) của vùng đất này, 

đã biến vùng đất hạ lưu và cửa biển sông Hồng, sông Đáy khi ấy trở thành trung tâm quy tụ sức 

mạnh của toàn bộ vùng châu thổ. Chính từ đây ông đã tiến hành công cuộc thống nhất đất nước. 

Thần phả Nhuệ Khê còn ghi lại ở vùng Mỹ Lộc, tại xã Đệ Tam có Trần Viết Dũng, xã Nhuệ Khê 

có Nguyễn Đức Long, Nguyễn Đức Học, xã Năng Lự có Trần Xuân Tiền, Trần Thị Thuỷ, xã Bình Giã 

có Lương Văn Hoằng, Ngô Tất An tham gia đội quân của Đinh Bộ Lĩnh. Anh em Đức Long, Đức 

Học cùng 30 người thuộc 5 họ: Nguyễn, Trần, Hoàng, Bùi, Mai lúc đầu theo về với Trần Lãm nhưng 

đến khi Đinh Bộ Lĩnh nắm giữ binh quyền, lại hết lòng tự nguyện phò tá ông. Nhờ có công thu phục 

được sứ quân Phạm Bạch Hổ và đánh dẹp sứ quân Đỗ Cảnh Thạc mà Đức Long được phong làm 

Hùng trấn tam kỳ giang châu tướng quân, Đức Học được phong là Nhuệ Khê mạc trung duệ tiết 

tướng quân.... Dân làng Nhuệ Khê đã dựng sinh từ thờ Trần Lãm và hai ông Đức Long, Đức Học. 

Trong đền thờ, vị hiệu của Trần Lãm được đặt trên và dưới là vị hiệu của hai ông. Khi các ông mất, 

dân làng sửa đền tạc tượng và thường xuyên hương khói. 
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Phạm Cả, người đã tập hợp được hàng trăm người làng đến theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn, sau 

được phong làm Huyện doãn huyện Thiên Bản (Vụ Bản). Một bà mẹ người làng Liên Xương xã 

Hiển Khánh sinh hạ được bốn người con trai thì đã gửi cả bốn con phò vua Đinh dẹp loạn. Bốn 

người con của bà sau này đều được thờ tại bốn đình Đông- Tây- Nam- Bắc của làng. 

02.Nguyễn Bặc 

Nguyễn Bặc (927- 979); người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là Động Hoa Lư, xã Gia 

Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); là công thần khai quốc nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên 

Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quânvào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Cha ông là 

Nguyễn Phước (hoặc Thước), gia tướng của Dương Đình Nghệ. Thuở nhỏ, ông chăn trâu tập trận 

cờ lau ở động Hoa Lư, kết nghĩa đào viên với Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Điền, cùng lớn lên bên dòng 

sông quê hương Đại Hoàng (Gia Viễn, Ninh Bình). 

Lớn lên, gặp tình trạng cát cứ của 12 sứ quân, ông theo Đinh Bộ Lĩnh cùng phò sứ quân Trần 

Lãm ở vùng Bố Hải Khẩu (nay thuộc tỉnh Thái Bình), Nguyễn Bặc đã đóng góp nhiều công lao trong 

việc đánh dẹp các sứ quân, giúp thống nhất toàn quốc dưới tay vua Đinh. 

Năm Mậu thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở 

Hoa Lư, định cấp bậc và phong chức tước cho các quan văn võ, ông được phong tước Định Quốc 

Công, xếp hàng đầu các công thần. 

Tháng 8 năm Kỷ mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Đỗ Thích sát hại. Ông cùng đình 

thần tôn Vệ Vương Đinh Toàn, lúc đó mới 6 tuổi, lên ngôi. 

Sau đó Lê Hoàn tự xưng là Phó Vương. Hay tin, ông cùng Đinh Điền (lúc bấy giờ đang đóng 

quân ở Châu Ái, Thanh Hoá) và Phạm Hạp đem binh về triều hỏi tội Lê Hoàn. Lê Hoàn bèn cử đại 

binh chận đánh, Đinh Điền tử trận, ông bị bắt đem về Hoa Lư và bị hại vào ngày 15/10 năm Kỷ mão 

979, thọ 56 tuổi. 

Ông được xem là Thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc. 

     Hai người anh của ông làNguyễn Bồ và Nguyễn Phục, cùng theo Đinh Bộ Lĩnh, và cùng tử 

trận năm 967 khi giao tranh với sứ quân Nguyễn Siêu. 

Con trưởng ông là Nguyễn Đê,dưới triều vua Lê Long Đĩnh, giữ chức Hữu Thân vệ Điện tiền 

Chỉ huy sứ (Lý Công Uẩn giữ chức Tả Thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ). Khi Lê Long Đỉnh 

mất (năm Kỷ dậu 1009), Nguyễn Đê cùng Đào Cam Mộc và quần thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua 

lập nên triều đại nhà Lý, do lập được nhiều công trạng nên được phong là Đô Hiệu kiểm, tước hầu. 

Lăng ông ở thôn Vĩnh Ninh, làng Đại Hữu (Gia Viễn, Ninh Bình), lăng được trùng tu lần mới nhất 

vào năm kỷ tỵ 1989. 

Ông được thờ ở nhiều nơi: 

-Từ đường Nguyễn tộc ở thôn Vĩnh Ninh làng Đại Hữu (nay là xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, 

Ninh Bình). 

-Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) dựng từ thế kỷ 10. Đền có 

3 tòa: tòa ngoài là bái đường; tòa giữa gọi là Thiên Hương thờ tứ trụ triều đình của nhà Đinh là Đinh 

Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ; toà trong cùng là chính cung thờ Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, 

Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang. 

-Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Bặc và Đinh Điền tại thôn Vân Hà làng Đại Hữu (nay là xã Gia 

Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). 

-Miếu Lịch đại đế vương tại kinh thành Phú Xuân (Huế), để thờ các vị vua và các danh tướng 
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qua các triều đại, trong đó có Nguyễn Bặc. 

-Đền Nột Lấm (nay là xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thờ "Đinh triều Tả giám 

sát” hay "Hành khiển Quang lộc đại vương",tương truyền là Nguyễn Bặc. 

-Phủ Thành hoàng hay đền Hành khiển (thôn Áng Ngữ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình) thờ "tả bộc xạ Hành khiển Quang lộc đại vương" cũng gắn liền với Nguyễn Bặc. 

-Đền Hiềm ở xóm Nam thôn Phúc Am (nay là phường Phúc Thành, thị xã Ninh Bình) là nơi thờ 

ông với thần tíchghi nhớ sự căm giận (hiềm khích) với Lê Hoàn. 

-Đình Ba Dân (làng Cổ Điển thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là đình chung của 3 

làng Cương Ngô, Cổ Diển, Đồng Trì thờ chung Nguyễn Bặc, Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục. 

-Đình Ngô Khê thượng, đình Ngô Khê hạ, đình Thanh Khê thượng, đình Thanh Khê hạ (xã Ninh 

Hòa, huyện Hoa Lư) tương truyền là nơi hành dinh của Nguyễn Bặc. Dân bốn làng lần lượt thay 

nhau giỗ chính một năm. Nay chỉ còn đình Ngô Khê hạ, 3 đình còn lại đã mất. 

-Đền thờ Định Quốc Công Nguyễn Bặc tại làng Phú Cốc, xã Thanh Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định. 

-Đình Động Phí (xã Đạo Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), tương truyền Nguyễn Bặc đã về đây 

tuyển 500 quân đi dẹp Phạm Phòng Át ở Chí Linh - Hải Dương, trong đó có 05 vị tướng người họ 

Phí, sau đó để lại 05 vị tướng này để giúp dân. Nay đình ở làng Chi Ngại vẫn thờ 05 vị tướng này là 

Thành hoàng làng. 

-Năm đinh dậu 1917 ông được vua Khải Định sắc phong là “Hộ quốc tướng công Trác võ 

Thượng đẳng phúc thần”. 

-Hiện tại trung tâm thành phố Ninh Bình đang xây dựng khu Quảng trường - tượng đài Đinh Tiên 

Hoàng đế với 4 góc có tượng 4 vị quan đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ cao 5m, 

có lính canh và ngựa bằng đá. 

-Tại 32/19 Tỉnh lộ 741 Đồng Phú, Bình Phước có ngôi từ đường được xây dựng từ năm 1999, 

hiện đang được trùng tu và mở rộng lên đến 200m². Với ý nguyện do con cháu ngày một đông đảo 

chung sống và làm việc tại khu vực Đông Nam Bộ, cho nên cần có nhà thờ để bái vọng. 

03.Lữ Xử Bình 

Sách Khâm định VSTGCM của Quốc sử quán triều Nguyễn chép về nhân vật Lữ Xử Bình như 

sau: “Theo Ngũ đại sử, năm Đại Bảo 8 đời Lưu Xưởng, Xương Văn ở Giao Châu mất (965), người 

giúp việc là Lữ Xử Bình cùng với thứ sử Phong Châu là Kiều Tri Hựu tranh nhau lên làm vua. Đinh 

Liễn đem quân đánh phá được. Lưu Xưởng cho Đinh Liễn làm tiết độ sứ Giao Châu. Theo sách 

Thập quốc Xuân thu của Ngô Nhậm Thần đời nhà Thanh, thì năm Đại Bảo 3 đời Hậu Chúa Nam 

Hán Lưu Xưởng, Đinh Bộ Lĩnh giữ công việc Giao Chỉ, hiệu là Đại Thắng vương. Trước kia, Ngô 

Xương Văn mất, tướng tá của Xương Văn là Lã Xử Bình cùng với thứ sử Phong Châu là Kiều Tri 

Hựu gây loạn, Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn đánh bại Xử Bình, được dân chúng suy tôn làm 

vua” ([1]). 

Sách An nam chí lược ghi: “Tướng cũ của Nghệ là Ngô Quyền bèn giết Công Tiễn mà tự lập làm 

vua, truyền được vài đời, đến khi Ngô Xương Văn chết, thì có bộ thuộc là Ngô Bình (tức Lữ Xử 

Bình) giành làm vua, Đinh Bộ Lĩnh giết Ngô Bình, lãnh nước Giao Chỉ, tự xưng là Vạn Thắng 

Vương, lại tự ý cho con Liễn làm Tiết độ sứ” ([2]). 

Sách Việt sử lược, phần chú thích, ghi theo Đại Việt sử ký (q.7, 13a) thì “năm Bính dần 966, 

Nam Tấn Vương mất, Tham mưu là Ngô Sử Bình (có chỗ chép là Ngô Ứng Bình), Thứ sử Phong 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A0ng_C%E1%BB%95_%C4%90i%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A3_T%E1%BB%A9_Hi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn1
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn2
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Châu Kiều Tri Hựu, Thứ sử Vũ Ninh Châu Dương Huy, và nha tướng Đỗ Cảnh Thạc tranh nhau làm 

vua, trong nước loạn to, chỗ nào cũng có, đều chiếm cứ huyện ấp, định thôn tính nhau” ([3]). 

Ghi chép từ các quyển sách trên cho thấy Lữ Xử Bình là một vị quan triều Ngô, chức tước cũng 

không nhỏ, nên khi Nam Tấn Vương chết, đã cùng với thứ sử và tướng lĩnh khác tranh giành làm 

vua, cuối cùng bị Đinh Bộ Lĩnh (hoặc Đinh Liễn) đánh bại và giết. 

Nhưng theo “Thần phả thờ Đỗ tướng công” ([4]) (của họ Đỗ Việt Nam) viết bằng chữ Hán được 

Phùng Khắc Khoan (1528-1613) phát hiện và giới thiệu năm Nhâm dần 1602: “Cuốn thần phả này 

được viết sau khi Đỗ Tướng Công mất hai năm, vào ngày mùng 8 tháng giêng năm Canh ngọ, do 

hai quan đồng liêu của ngài là Lữ Sử Bình và Dương Cát Lợi nhân về viếng mộ Tướng công đã ghi 

lại công lao của Ngài vào sinh ra tử, nêu cao tấm gương trung nghĩa suốt 36 năm trời phò vua đánh 

giặc giữ nước, một lòng vì nhân dân” thì Lữ Xử Bình vẫn còn sống sau khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi 

hoàng đế (968). 

04.Nguyễn Bồ 

Sử sách không đề cập tới nhưng ngày nay ta biết được ông qua các thần phả.Nguyễn Bồ (?-

967), người châu Đại Hoàng (Ninh Bình ngày nay), là anh của Nguyễn Bặc và Nguyễn Phục. Cả ba 

anh em ông đều là tướng nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng trong công cuộc đánh dẹp loạn 

12 sứ quân thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Vợ ông làcông chúa Quế Hương, con gái Đinh Tiên 

Hoàng. 

Năm Đinh mão 967, Đinh Bộ Lĩnh giao Nguyễn Bồ làm chỉ huy tiến quân đánh sứ quân Nguyễn 

Siêu ở Tây Phù Liệt, là sứ quân mạnh nhất lúc bấy giờ;không may trong trận này Nguyễn Bồ cùng 

batướng Nguyễn Phục, Đinh Thiết, Cao Sơn và rất nhiều binh lính tử trận. Vợ ông nghe tin chồng 

mất, tuyệt thực mà qua đời. 

Hiện nay ông được thờ tại đình Ba Dân thuộc làng Cổ Điển thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội, được truy tôn là Phù gia Hiển huệ Chiêu nghĩa đại vương, tức là Đức Thánh Cả ([5]). 

05.Nguyễn Cả 

Nguyễn Cả là một danh nhân của làng Bá Giang, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội, và là tướng giỏi của Đinh Tiên Hoàng. Sau khi từ quan ông về quê sống cảnh điền viên và 

dạy dân trồng trọt, mở mang cơ nghiệp, ông bày ra những trò vui thanh cao, trong đó có chơi diều 

cùng đám trẻ mục đồng. 

Có truyền thuyết cho rằng, ông vốn là con của một Hầu Công (ông khỉ). Một hôm, trên gò đất 

ông hay cùng mọi người chơi diều, bỗng Hầu Công xuất hiện. Ông cúi đầu làm lễ kính cẩn. Sau đó 

ông hóa cùng đám mây ngũ sắc. Và văng vẳng có giọng đọc thơ: 

"Giáng sinh trần thế tại gò này 

Nay lại về trời tựa áng mây..." 

Tiếng thơ vừa dứt thì sấm chớp, mưa gió nổi lên, Nguyễn Cả biến mất theo đám mây. Nhân dân 

tiếc thương lập miếu thờ ông Nguyễn Cả ở gò đất này. Đây cũng là địa điểm hằng năm mở hội thả 

diều diễn ra vào ngày rằm tháng ba âm lịch. Hiện nay, miếu ông Cả còn đôi câu đối: 

"Sinh tiền tích trứ Đinh triều soái             

Hóa hậu linh chiêu Bá ấp thần" 

dịch:     (Khi sống triều đình lừng tướng giỏi 

Hóa rồi ấp Bá rạng thần thiêng) 

Ngày nay, đình Bá Dương (còn gọi là đình Bá Giang), nằm ở rìa làng Bá Dương, xã Hồng Hà, 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn3
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn4
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn5
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huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội thờ ông với truyền thuyết cho rằng ông là người có tướng 

mạo kỳ dị, tay dài quá gối, có vết đỏ ở lòng bàn chân như con dấu nên được đặt là Kỳ. 

Ngôi đình có khởi nguồn từ một ngôi miếu thờ, được xây dựng trên bãi đất bồi ngoài đê sông 

Hồng nên còn có tên khác là miếu thờ tướng quân Nguyễn Cả. Đến năm 1952, bãi đất ấy bị lở, 

nhân dân mới chuyển ngôi miếu vào giữa làng dựng lại. 

6.Cao Các 

Đền Xuân Hòa thuộc xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là nơi thờ các vị thần 

có công với dân, với nước là Cao Sơn ([6]), Cao Các, là các Thành hoàng làng. Theo đó, vào thế kỷ 

X, sau khi Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân chống quân Nam Hán thắng lợi, giành được chủ quyền 

cho đất nước. Ngô Quyền mất gây nên loạn 12 sứ quân, đất nước ta lại rơi vào tình trạng bị chia 

cắt. Đinh Bộ Lĩnh một trong 12 sứ quân, bằng tài đức của mình đã dẹp được loạn, thống nhất đất 

nước và đóng đô ở Hoa Lư. Một trong những vị tướng có công giúp ông sáng lập củng cố nhà Đinh 

là Cao Các. 

Theo Ngọc Phả Đại Vương tôn vị trung thần triều đình, Cao Các sinh ngày 6/1/938 ở làng Cao 

Xá, huyện Thọ Xuân, con ông Cao Trạch và bà Lê Thị Điểm. Từ nhỏ, Cao Các đã học giỏi, thông 

minh tài trí hơn người, được coi là “thần đồng”. Lớn lên, thấy dân khổ cực vì các thế lực đánh nhau, 

ông bỏ làng đi tìm minh chúa. Đinh Bộ Lĩnh thấy ông có tư chất thông minh, hỏi về học vấn đều đối 

đáp trôi chảy nên phong cho ông làm Giám Nghị đại phu, giao cho 5 vạn binh lính phò giúp Đinh Bộ 

Lĩnh dẹp loạn. Bắng sức mạnh của tuổi thanh xuân, với mưu lược như thần, Cao Các đã cùng các 

tướng sỹ lần lượt đánh bại và thu phục các sứ quân. 

Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua xưng Đại Thắng Đinh Hoàng Đế, ban cho Cao Các thực ấp ở huyện 

An Ninh. Thấy cảnh vùng này non nước hữu tình, ông bèn cho quân sỹ lập quần cư tại đây. Những 

ngày sống với dân ông rất nhân hậu, lo khuyến khích nghề nông, làm việc nghĩa, luyện tập võ nghệ 

phòng khi nước nhà có biến cố, giúp triều đình bảo vệ quê hương và đánh giặc cứu nước. 

Ba năm sau chúa Chiêm Thành là Xạ Đẩu đem quân uy hiếp Đại Cồ Việt, vua triệu Cao Các về 

triều, giao cho 5 vạn binh lính, ấn kiếm đi đánh giặc. Cao Các cầm quân xông pha nhiều trận, quân 

Chiêm đại bại phải trốn về nước. Sau trận đại thắng, vua thưởng công Cao Các rất hậu, muốn lưu 

ông lại triều đình nhưng Cao Các xin về sống ở An Ninh. Ông lâm bệnh mất đột ngột, tin báo về 

triều đình nhà Đinh thương tiếc cho lập miếu thờ. Đến thời vua Lý Thái Tổ, thấy đền miếu thiêng, 

biết ông là trung thần, nhà Đinh bèn phong tặng Mỹ Tự Đại Vương. Các triều vua về sau phong sắc 

cho là Thượng thượng đẳng tối linh Tôn thần. 

Vào thời Cảnh Hưng có nạn hồng thủy, đồng ruộng bị ngâm nước lâu, sâu keo phá hoại mùa 

màng, nhân dân xã Phù Long nói chung và làng Đường Cù nói riêng làm lễ cầu đảo nhờ thần Cao 

Các phù hộ, quả nhiên linh ứng: sâu keo chết hết, nhân dân lấy đó làm tin, rước bài vị Cao Các về 

lập đền thờ phụng hương tỏa quanh năm. 

Các triều đại quân chủ Việt Nam đã ban nhiều sắc phong, hiện tại đền vẵn còn lưu giữ 11 sắc 

phong do vua triều Lê và triều Nguyễn ban cho thần chủ của đền ([7]). 

07.Đặng Chân, Trịnh Thị Khang, Đặng Trí 

Theo thần tích được lưu giữ tại đền Từ Hạ (còn gọi là đền Thánh Cả) hiện thuộc thôn Phúc Giới, 

xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thì đền thờ ba vị Thành hoàng là Đặng Chân, 

Trịnh Thị Khang và Đặng Trí, có công giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10. 

Vào triều Ngô, tại trang Hạ Hoành, huyện Bình Hà, lộ Hải Dương có Đặng Chân, một người văn 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn6
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn7


Lạc Hoa Viên 
 

 Page 8 
 

võ toàn tài, kết duyên cùng Trịnh Thị Khang, một nữ trung hào kiệt quê ở Khoái Châu, tỉnh Sơn 

Nam, mộng sinh ra Đặng Trí khôi ngô tuấn tú, lớn lên có tài văn võ. Bấy giờ loạn 12 sứ quân nổi lên 

khắp nơi, vua Đinh Tiên Hoàng xuất hịch cấp báo, Đặng Chân đến sung quân và được phong là Đại 

tướng quân, lãnh bộ binh; con trai là Đặng Trí cùng mẹ là Trịnh Thị Khang lãnh thuỷ binh. Sau khi 

dẹp loạn 12 sứ quân, cả gia đình được vua phong tặng chức vị và trở về quê hương, khi qua đời 

được vua cử sứ về tổ chức tang lễ và sai nhân dân địa phương lập miếu thờ, tôn làm Thành hoàng. 

Đặng Chân được gọi là đức Thánh Cả, Đặng Trí được gọi là Thánh Tử, Trịnh Thị Khang được gọi là 

Thánh Mẫu. Các triều đại sau đều có ban sắc, hiện nay đền còn giữ được 9 đạo sắc thời Nguyễn 

với nội dung ca ngợi công lao các vị Thành hoàng như sau: “ Bậc thần có công lao to lớn, đánh dẹp 

loạn 12 sứ quân, công đức lớn sánh ngang trời đất, hoá linh thiêng nơi miếu điện phù giúp dân lành. 

Dân chúng lưu truyền tế tự, để người hưởng tế lễ ngàn thu. Cung kính chúc Thánh Cung muôn tuổi, 

dân khắp nơi thấm nhuần ơn trạch lớn lao”. 

Hàng năm dân làng tổ chức hai kỳ lễ hội vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch (ngày mất của đức 

Thánh Cả, Thánh Tử) và ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch (ngày mất của đức Thánh Mẫu), trọng hội là 

ngày 14 tháng Giêng, có tục rước kiệu Thành hoàng, tế thần và diễn các tích chèo cổ, đánh cờ 

người… 

08.Đương Chu đại vương 

Những ngày tháng đầu tiên lực lượng còn nhỏ yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã được sự giúp đỡ, che chở 

của nhân dân địa phương. Đương Chu, người Hương Đô (Bình Lục, Hà Nam) được Đinh Bộ Lĩnh 

cử làm sứ giả đi đến các đạo để chiêu mộ quân sĩ, trong đó chỉ riêng làng Hướng Nghĩa, Minh 

Thuận, Vụ Bản có đến 18 người đi. Họ trở thành niềm tự hào của làng quê và được dân làng 

Hướng Nghĩa lập đền thờ. 

Hiện nay, tại di tích đình Hướng Nghĩa của thôn Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định thờ 3 vị thần gồm: Hậu Tắc hoàng đế, Câu Mang đại vương, Đương Chu đại vương, 

đều là những vị thần có nhiều công lao với dân, với nước. Hậu Tắc Hoàng đế là vị thần đã có công 

dạy dân cách thức trồng trọt các loại cây. Câu Mang đại vương là một danh tướng thời Hùng 

Vương. Đương Chu đại vương là người có công lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. 

Hằng năm, tại đình Hướng Nghĩa thường diễn ra những lễ hội vào các dịp: Tết Nguyên Đán, Tết 

Thượng Nguyên, Tết Đoan Ngọ... Ngoài ra, cứ ba năm một lần, từ mồng 1 đến mồng 5 tháng 8 âm 

lịch, làng vào khóa “nhập tịch” xướng ca 5 ngày tại đình, có biểu diễn hát chèo, lễ rước kiệu quanh 

làng diễn ra uy nghiêm và vui vẻ trong không khí rộn rã. 

09.Lưu Cơ 

Lưu Cơ (940 - 1013) là một trong những vị khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh 

Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quânvào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam, đồng thời là 

người cai quản hoàng thành Thăng Long, có công tu sửa nó quay về hướng nam (hướng về kinh đô 

Hoa Lư, thay vì hướng về phương bắc như chính quyền đô hộ đã làm) trước khi vua Lý Thái Tổ dời 

đô từ Hoa Lư về đây. 

Theo một số thần tích và ghi chép khác thì Lưu Cơ người quê ở Bồ Bát, Bạch Liên, Yên 

Mô, Ninh Bình. Tuy nhiên,cũng có tài liệu cho rằng ông là người cùng làng và cùng tuổi với Đinh 

Tiên Hoàng. Cha là Lưu Hỷ, mẹ là Lê Thị Lao; hai người lấy nhau hơn 10 năm mà không có con; 

sau khi đi cầu tự đền Sơn Thần ở Bạch Bát (nay thuộc xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình) đến ngày 

mồng 3 tháng Giêng năm Giáp thân 924 thì sinh ra Lưu Cơ. 
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Sau khi cha mẹ mất, ngoài 20 tuổi ông theo Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp các sứ quân, trực tiếp dẹp 

yên sứ quân Lý Khuê. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi tức là Đinh Tiên Hoàng, Lưu Cơ được phong 

làm Đô hộ phủ sĩ sư. 

Sau khi Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, con là Đinh Toàn còn nhỏ lên nối ngôi, Lê Hoàn lộng quyền 

tự xưng là Phó vương, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp muốn giữ ngôi vua cho ấu chúa nên cử 

binh đánh Lê Hoàn nhưng bị đánh thua, Đinh Điền chết tại trận, Nguyễn Bặcvà Phạm Hạp bị bắt 

sống đem về chém tại Hoa Lư. Sử sách không nói đến Lưu Cơ và Trịnh Tú, nhưng thần phả ghi 

Lưu Cơ và Trịnh Tú cũng chống Lê Hoàn, rồi bị phục kích ở Bãi Vàng. Hai ông cùng hai bộ tướng 

chống cự quyết liệt, giết được bốn tướng của Lê Hoàn, nhưng cuối cùng bị quân đông hơn bao vây 

tiêu diệt, thế là hai bên có tám tướng chết ở trận đó. Sau, dân làng Hoa Lư xây “ Bát long tự” sát 

phía đông Bãi Vàng để thờ giải an cho tám người ([8]). 

Ngoài ra, theo thần phả các di tích thành Đại La thì Lưu Cơ là thái sư Đô hộ phủ, cai quản toàn 

bộ Giao Châu, đóng đại bản doanh ở Phủ Đô hộ cũ tức thành Đại La, khi đó ông chừng 30 

tuổi và Lưu Cơ không chết mà phục vụ cho nhàLê, rồi nhà Lý với vai trò trấn thủ Đại La như trước. 

Thành Đại La, là trung tâm cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc thời Bắc thuộc, được thiết 

kế mặt thành phía bắc là mặt chính nói lênsự thần phục của Giao Châu với nhà Đường, mở ba 

cửa, trên đó đều có lầu che. Hai mặt đông tây cũng có ba cửa không lầu che. Riêng mặt nam là mặt 

thông với khu dân cư mở tới 5 cửa trên đặt trống, loa.Theo giới chuyên môn, Lưu Cơ là người đầu 

tiên tu sửa đưa thành Đại La từ mặt chính ở hướng bắc trở thành một tòa thành độc lập tự chủ quay 

về hướng nam do vào lúc bấy giờ kinh đô của nước Đại Cồ Việt là Hoa Lư ở phía nam thành Đại 

La, việc làm này chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở hạ tầng giúp cho cuộc dời đô của Lý Thái Tổ từ Hoa 

Lư ra Thăng Long chỉ trong một thời gian rất ngắn, đó chính là điều lý giải hợp lý nhất cho sự có mặt 

phong phú các di tích kiến trúc, gạch ngói, vật liệu niên đại Hoa Lư tại các cuộc khai quật hoàng 

thành Thăng Long gần đây. Lúc bấy giờ với tuổi 70, Lưu Cơcáo lão về hưu trí ở quê nhà và mất ba 

năm sau đó, thọ 73 tuổi. 

Hầu như sau đó không thấy sử sách nhắc đến tên Lưu Cơ, lý do dễ hiểu là do công trạng lớn 

nhất của ông với nhà Đinh là đã dẹp sứ quân Lý Khuê ở vùng Thổ Lỗi, Siêu Loại (Bắc Ninh) nên 

ông không thể tiếp tục được trọng dụng dưới triều Lý. Hơn nữa, đến năm 1010 ông cũng đã 70. 

Hiện ông được thờ ở đền làng Đại Từ, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên (đất Siêu Loại cũ, 

tương truyền là nơi ông đóng quân khi đi dẹp loạn sứ quân Lý Khuê năm xưa) với thần hiệu là Tuy 

lộc đại vương, Thành hoàng làng Đại Từ. 

Tại trung tâm thành phố Ninh Bình đang xây dựng khu Quảng trường - tượng đài Đinh Tiên 

Hoàng đế với 4 góc có tượng 4 vị quan đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ cao 5m, 

có lính canh và ngựa bằng đá. 

10.Phạm Lệnh Công 

Phạm Lệnh Công (899-962) tên thật là Phạm Chiêm, là mộtcông thần,một vịtướng của triều đại 

Tiền Ngô vương.Ngô Quyền thấy Phạm Lệnh Công có tài, có sức khoẻ, văn học tinh thông nên 

nhận làm anh em kết nghĩa, khi Ngô Quyền cử binh ra thành Đại La đánh dẹp Kiều Công Tiễn và 

chặn đánh quân Nam Hán làm nên chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938 đều có Phạm Lệnh 

công tham gia. Ngô Quyền xưng vương, phong cho Phạm Lệnh Công chứcĐông giáp tướng 

quân(tướng cai quản vùng xứ Đông)và cấp đất cho ông ở Trà Hương. Ngô Quyền tin cậy Phạm 

Lệnh Công nên đã viết một tờ di chỉ để lại cho con, trong đó có đề cập đến khi gặp những diễn biến 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn8
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khó lường thì trông cậy vào Phạm Lệnh Công để duy trì triều đại nhà Ngô. 

Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, Phạm Lệnh Công từ quan về quê. Sau 

Ngô Xương Ngập chạy về nhà Phạm Lệnh Công nhờ che chở. Phạm Lệnh Công đã đưa Ngô 

Xương Ngập vào rừng núi Chí Linh đào hầm ẩn náu. Ba lần Dương Tam Kha sai Dương Cát Lợi và 

Đỗ Cảnh Thạc về đuổi bắt nhưng đều không làm gì được. Khi Ngô Xương Văn dành lại được ngôi 

vua, cho người về làng Trà Hương đón anh trai là Ngô Xương Ngập về cùng cai quản đất nước, 

Ngô Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương. Sau khi Phạm Lệnh Công qua đời, để tỏ lòng thành 

kính, nhà Vua cho lập đền thờ ông và các đời vua sau đều phong sắc cho ông. Con cháu của ông 

nhiều người là quan và tướng giỏi trở thành danh nhân của đất nước được người đời ca tụng, như 

Tham chính đô đốcPhạm Mạn (con), Tướng quân Phạm Bạch Hổ (con), Tướng quân Phạm 

Hạp (cháu nội, con Phạm Mạn), Thái úy Phạm Cự Lượng(cháunội, con Phạm Mạn), Phạm Thị Ngọc 

Dung (cháu nội)….Đông giáp tướng quân Lệnh công Phạm Chiêm là một trong những thủy tổ của 

dòng họ Phạm có nhiều công với đất nước.  

Dân Trà Hương suy tôn ông (và ông Phạm Hòa) làmThành hoàng làngvà lập đình thờ. Hàng 

năm cứ vào ngày 11 và 12 tháng Giêng dân làng lại tổ chức lễ hội để ôn lại công trạng của các ông. 

Đình đã được xây dựng lại vào năm 1990 và tu tạo năm 1996. Trong đình còn lưu giữ được nhiều 

cổ vật có giá trị về lịch sử, niên đại, nghệ thuật cũng như khoa học và tinh thần. Một trong những cổ 

vật giá trị nhất là hòm các sắc phong. 

11.Sát Công, Phạm Thành 

Sau khi về với sứ quân Trần Lãm ở Kỳ Bố Hải Khẩu, Đinh Bộ Lĩnh đã cùng các tướng Đinh 

Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Công, Sát Công, Phạm Thành về đóng đồn ở Doanh đầu (trang Thụy Thú) 

nhằm ngăn chặn sứ quân Phạm Bạch Hổ đang chiếm giữ đất Đằng Châu (nay thuộc Kim Động, 

Hưng Yên). Ông lưu thân mẫu lại trang Thụy Thú, dẫn quân đi đánh dẹp. Khi sắp xưng vương, ông 

cho người về trang Thụy Thú rước mẹ nhưng do ốm nặng, bà không về Hoa Lư được và mất tại 

đó. Vua Đinh đã cho lệnh táng bà ở ngay nơi Doanh đầu xưa. Huyệt sâu 1 trượng 2 thước (khoảng 

4,8m), lấy đất đá lấp lên, rồi sức cho dân làng lập miếu ở trên để thờ tự. Rồi ra lệnh miễn giảm tô, 

thuế cho dân Thụy Thú, ngoài còn cấp 51 mẫu ruộng và cho 4 hốt bạc để dân làng canh tác, lấy hoa 

lợi phụng thờ đèn nhang, coi giữ miếu đường, lưu truyền muôn đời sau…”. Vua còn lệnh cho 4 

tướng Đinh Điền, Phạm Thành, Lưu Cơ, Sát Công chiêu mộ dân chúng bảo vệ Hoàng lăng mộ địa. 

12.Bùi Quang Dũng 

Bùi Quang Dũng (922 - 1018) là một nhà hoạt động chính trị, quân sự nổi tiếng thời Đinh; có 

nhiều công lao tổ chức khai phá, mở mang kinh tế vùng Bố Hải Khẩu (thuộc tỉnh Thái Bình ngày 

nay). 

Sau khi Ngô Quyền mất, các thế lực nổi dậy mỗi người hùng cứ một vùng. Biết Đinh Bộ Lĩnh là 

người mưu lược vàcó chí lớn, ông đã tìm đến ra mắt Đinh Bộ Lĩnhvà cùng với các tướng dốc lòng 

phò tá nhà Đinh, thống nhất đất nước. 

Năm Mậu thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, phong ông là Anh dực tướng quân sung Điện tiền Đô 

chỉ huy sứ Thiêm sự. Sau đó, nhận thấy tầm quan trọng của vùng đất phên dậu bên biển Đông, vua 

phong cho ông chức Trấn đông Tiết độ sứ, đóng tại Cửa Bố giữ việc quản lý, mở mang khai phá 

vùng đất cuối sông đầu biển thuộc Thái Bình và Nam Định ngày nay, ông tổ chức khai khẩn, lập 

làng; vua Đinh lấy đồng đất Hương Bài và đất mới khai khẩn đặt là ấp Hàm Châu, ban cho Bùi 

Quang Dũng làm ấp thang mộc; sau lại thăngông là Đặc khai quốc thiên sách Thượng tướng, tước 
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An tĩnh hầu và truy tặng thân phụ ông là Khải tá hầu.Ngoài Hàm Châu, còn có 8 trại khác (nay thuộc 

địa bàn huyện Vũ Thư vàthành phố Thái Bình) được dân chúng đặt tên làng là Bùi Xá để cảm tạ 

công lao của ông. 

Sau chiến thắng chống Tống năm 981 dưới triều vua Lê Đại Hành, Bùi Quang Dũng lui về ở ẩn 

trong động Trinh Thạch với tuổi 60. Năm kỷ dậu 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra triều Lý, ba 

lần cho người vời nhưng ông đều thoái thác, lấy cớ tuổi già. Năm Thuận Thiên thứ 2 đời Lý Thái 

Tổmời ông về triều, ban cho ông hiệu là "Minh Triết Phu Tử", đối xử như thầy. Vua lại phong chức 

cũ thời Đinh của ông cho con trai ông là Bùi Quang Anh ([9]). 

Bùi Quang Dũng mất năm 1018 niên hiệu Thuận Thiên 9, thọ 97 tuổi. Lý Thái Tổ sai Bộ Lễ làm 

lễ cử ai và truy phong là Trịnh Quốc Công, đồng thời ngự đề văn bia sự trạng rồi cho người đem về 

từ đường ông ở ấp Hàm Châu để thờ ([10]). 

13.Bạch Đa đại vương 

Cả hai đình Đông Dư Thượng và Đông Dự Hạ cùng thờ bốn vị thành hoàng là Cao Sơn đại 

vương (anh em con chúa con bác với Tản Viên Sơn thánh), Bạch Đa đại vương - người có công 

giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân cuối thế kỷ X, Linh Lang đại vương (con trai Vua Lý Thánh 

Tông, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 1076 – 1077), Khang Trí đại 

vương được phong là “Đông Nam Tây Bắc quản đô đại thành hoàng” (đây hoặc là vị thành hoàng 

cai quản một vùng rộng lớn hoặc là vị thần cai quản các con hào bào quanh các thành cổ, song 

chưa rõ vì sao làng lại thờ như vậy). Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn không giải thích được tại sao 

vị đại vương này lại được thờ ở đây. Đình còn lưu giữ được 22 đạo sắc phong có niên hiệu Vĩnh 

Khánh 2 (1730) đến triều Nguyễn, thời vua Khải Định, 9 tấm bia đá, trong đó có một bia hình trụ, 1 

bộ bát bửu, 1 kiệu thờ và nhiều hoành phi, câu đối. 

Lễ hội đình diễn ra từ ngày mồng 7 đến 13 tháng Hai. Mở đầu hội là lễ lấy nước trên sông Hồng 

và rước nước từ bến sông về đình để tế lễ. Sau lễ là phần hội với các trò chơi dân gian, trong đó 

độc đáo nhất là trò đấu kiếm, đấu quyền và múa khiên. 

 

 

 

([1]) Bản điện tử. 

([2]) Sách đã dẫn của tác giả Lê Tắc, Nxb Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 2002, trang 

53. 

([3])Sách đã dẫn của tác giả Khuyết danh; Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải, Đinh Khắc Thuân đối chiếu, 

chỉnh lý; Nxb Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 2005; trang 52. 

([4])Xin xem toàn văn thần phả ở phần viết vế sứ quân Đỗ Cảnh Thạc trong bài viết này. 

([5])Có tài liệucho rằng Nguyễn Bồ nghe tin Lê Hoàn giết Đinh Điền, Nguyễn Bặc, bèn đem quân báo 

thù nhưng cũng bị giết (tức là không phải tử trận trong trận chiến năm 967). 

([6]) Nhân vật này không phải là đối tượng nên không đưa vào trong bài viết này: Cao Sơn (hay Cao Hiển) là sứ 

thần do vua Tống cử sang để cai trị nước ta. Mặc dù vậy, Cao Sơn luôn biểu hiện là một vị quan khoan dung, đức 

độ, hết lòng vì cuộc sống của nhân dân, xây dựng mối giao hảo hòa bình tốt đẹp giữa hai nước. Chính vì vậy mà 

triều đình và nhân dân hai nước đều biết ơn Cao Sơn. 

  

([7]) Hiện nay, đình Trụ Thạch (xã Lý Thành, huyên Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cũng thờ hai vị Thành hoàng Cao 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn9
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:nhan-vat-thoi-12-su-quan&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn10
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Sơn, Cao Các. 

([8])“Bát long tự sự tích ca”ca ngợi công lao của tứ trụ nhà Đinh, có câu: 

Bặc, Điền, Cơ, Tú hiên ngang 

Trịnh, Lưu sau lại Bãi Vàng hy sinh. 

Hai người đi trước quang vinh 

Hai người sau sáng lung linh cõi bờ. 

Điền quân sự tham mưu Ngoại Giáp, 

Bặc đứng đầu đền đáp nghĩa ân, 

Lưu Cơ Đô Hộ sức thần, 

Trịnh Tú ứng đối xa gần mến danh. 

  

([9]) Có thể Bùi Quang Anh cũng là “nhân vật thời 12 sứ quân”, tuy nhiên vì chưa có gì chắc chắn nên tôi không 

đưa vào, sau này khi tìm được tài liệu sẽ bổ sung. 

([10]) Hiện nay ở xã Tân Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có từ đường thờ Bùi Quang Dũng. 

  

(Còn tiếp) 

Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16) 

NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (2 - Tiếp theo) 

Thứ ba, 03 Tháng 6 2014 09:51 
    

 

14. Đinh Đức Đạt, Đinh Đức Thông 

Đình Thượng Đồng (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Mười 

thế kỷ về trước vùng đất này thuộc phường Quán Đổ (nay là một số thôn thuộc xã Yên Tiến, Yên 

Khang). Sứ quân Phạm Bạch Hổ nguyên chiếm giữ vùng Đằng Châu (huyện Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên ngày nay) sau nhiều lần bị thất bại nặng nề do các cuộc xung đột của các lực lượng cát cứ đã 

phải rút dần xuống phía nam và dừng chân tại đây đặt căn cứ mới. Đất này ra biển rất gần, không 

những thuận lợi về giao thông mà còn trù phú về kinh tế. Nhưng do thế lực suy yếu, kỷ luật lỏng lẻo 

binh lính luôn đi cướp bóc nên gây nhiều nỗi oán hờn trong dân chúng. Đến khi hai anh em ruột 

Đinh Đức Đạt và Đinh Đức Thông người phường Lư Châu (nay là thôn Cát Đằng cùng xã với thôn 

Thượng Đồng) dấy binh đi theo Đinh Bộ Lĩnh đã được nhân dân địa phương tham gia rất đông. 

Chính vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp tan cánh quân của Phạm Bạch Hổ 

cùng các sứ quân khác để hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. 

Cũng như một số di tích thuộc phường Quán Đổ xưa (nay là một số thôn thuộc xã Yên Tiến, 

Yên Khang), đình Cát Đằng là di tích thờ hai anh em Đinh Đức Đạt và Đinh Đức Thông, những 

người con quê hương đã có công phù giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan sứ quân Phạm Bạch Hổ đã từng 

chiếm cứ nơi đây. 

15. Thánh Đậu đại vương, Lãng Công, Trần Công Mẫn, Lê Khai, Nguyễn Tấn 

Những ngày tháng đầu tiên lực lượng còn nhỏ yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã được sự giúp đỡ, che chở 

của nhân dân địa phương. Thánh Đậu đại vương được thờ ở Phủ Bà (Đắc Lực, Liên Bảo, Vụ Bản) 

vốn là nàng Đậu bán nước ở đầu thôn. Khi vua Đinh thua trận chạy đến nghỉ nhờ, bà đã giúp cho 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=617f0d5f04bc4236a0d71db9d24b5be7add01fc6
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=617f0d5f04bc4236a0d71db9d24b5be7add01fc6
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=617f0d5f04bc4236a0d71db9d24b5be7add01fc6
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cơm ăn, áo mặc, lửa sưởi... mà không nhận sự trả ơn. Lãng Công là vị thần được thờ ở đình Quảng 

Thượng (Yên Lương, Ý Yên) do có công nuôi vua Đinh. Hàng loạt các tướng khác được Đinh Bộ 

Lĩnh phái đi khắp các đất Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc... chiêu mộ quân sĩ. 

Trần Công Mẫn, người Sơn Tây theo về với vua Đinh lại được cử xuống phủ Nghĩa Hưng để 

chiêu mộ quân sĩ. Ông lấy vợ người trang Thái Duyến là bà Xuyến Nương và tập hợp được đến 

nghìn trai tráng quê vợ tham gia nghĩa quân. 

Nguyễn Bặc, vị đại công thần lừng lẫy danh tiếng của nhà Đinh, vốn đã xông pha trận mạc cùng 

với vua Đinh từ những ngày mới dấy quân ở Hoa Lư cũng đã về đây. Ngọc phả đền Phú 

Cốc (Thành Lợi, Vụ Bản) cho biết Nguyễn Bặc thừa lệnh Đinh Bộ Lĩnh về Phú Cốc chiêu mộ quân 

sĩ. Chỉ trong vòng mấy chục ngày mà ông đã chiêu mộ được hơn ba nghìn người. Nguyễn Bặc cũng 

là người chiêu dụ được Lê Khai - bậc hùng trưởng ở Vụ Bản, Dân phủ Nghĩa Hưng theo về với Lê 

Khai rất đông. 

16.Hoàng Thị Đậu, Hoàng Sơn Trà, Hoàng Sơn Khung 

Hoàng Thị Đậu người xã Đắc Thắng huyện Thiên Bản, vốn quê ở xã Trà Lĩnh châu Thạch Lâm. 

Thân sinh bà là Sơn Trà làm phó chỉ huy sứ. Năm Đinh Mão bà cùng anh là Sơn Khung theo vua 

Đinh đánh Phạm Phòng Át. Dưới triều Đinh bà giữ chức giám sát ngự sử, khi vua mất bà về lập ấp 

ở xã Đồi Thượng huyện Đại Loan, xã Uy Tổ huyện Gia Viễn, xã Mai Sơn huyện Hoà Hiệp. Bà không 

lấy chồng, năm 70 tuổi từ Hoà Hiệp về nơi cha mẹ ở và mất ở đó năm 84 tuổi, bấy giờ là ngày 

23/10. Nay ở xã Đắc Thắng và xã Đồi Thượng hãy còn đền thờ (Đắc Thắng nay đổi là Đắc Lực, Đồi 

Thượng nay là Nhân Lý) ([1]). 

17.Đinh Điền, Phan Thị Môi Nương 

Đinh Điền (924-979) quê ở làng Đại Hữu, nay là xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình, là một trong số những công thần khai quốc Đại Cồ Việt và là người tận trung với nhà Đinh. 

Cha Đinh Điền là Đinh Thân, mẹ là Dương Thị Liễu. Khi mới sinh Đinh Điền có tên gọi là Đinh 

Trào. Lúc còn là trẻ nhỏ, đi chăn trâu ở Thung Lau (động Hoa Lư, Gia Viễn), Đinh Điền đã cùng lũ 

trẻ lấy hoa lau làm cờ, khoanh tay làm kiệu, suy tôn và rước Đinh Bộ Lĩnh làm chúa.Lớn lên, Đinh 

Điền cùng Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Trịnh Tú theo phò Đinh Bộ Lĩnh trấn giữ động Hoa Lư chống 

lại nhà Ngô.Năm 965, nhà Ngô mất, ông cùng các chiến hữu giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp 12 sứ 

quân trong 3 năm, thống nhất giang sơn về một mối, Đinh Điền được vua Đinh cử giữ chức Ngoại 

giáp, nghĩa là coi việc bên ngoài, còn theo thần phả thì ông giữ chức Nhập nội kiểm giáo Đại Tư đồ 

Bình chương trọng sự. 

Phu nhân củaông, bà Phan Thị Môi Nương, cũng đã nhiều lần tham gia đánh giặc cùng chồng. 

Bà cải trang trà trộn vào doanh trại địch hậu thuẫn, mở cổng thành cho quân tiên phong do Tướng 

quân Đinh Điền chỉ huy tiến vào phá thành. Bà là con gái của trang Đằng Man đã có đóng góp 

không nhỏ cùng chồng giúp vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. 

Năm Kỷ mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại, triều đình tôn Đinh Toàn mới 6 tuổi 

lên ngôi kế vị. Lê Hoàn làm Nhiếp chính đại thần, sau đó tự xưng là Phó Vương, mọi việc trọng sự 

đều do tay Lê Hoàn quyết định.Cho rằng Lê Hoàn có ý đồ thoán đoạt, Đinh Điền bàn với Nguyễn 

Bặc và Phạm Hạp cùng một số trung thần khác, bỏ quan về ở ẩn để mưu tính đại sự, rồi hợp quân 

với Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, đem hai đạo quân thuỷ bộ từ Ái Châu (Thanh Hóa) tiến về kinh thành 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&catid=113&Itemid=199#_ftn1
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Hoa Lư mưu giết Lê Hoàn, thu giang sơn lại cho nhà Đinh. Nhưng Lê Hoàn lợi dụng gió đông nam 

thổi mạnh, đánh một trận hỏa công, đốt sạch thuyền bè, quân sĩ của Đinh Điền, Nguyễn Bặc tan rã, 

Đinh Điền bị tử trận.Nhân dân vô cùng thương xót, coi ông là bậc trung thần, vì nghĩa cả quên mình 

nên đã thu nhặt hài cốt ông đem về chùa Trúc Lâm, nơi ông tu hành trước đó để an táng. Sau đó 

không lâu, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp cũng bị Lê Hoàn đánh bại, bị bắt và bị xử tử. 

Theo sách "Đinh Tư đồ sự tích" (do sau này vua Lý Thái Tổ sắc phong cho Đinh Điền là "Lịch 

đại tiết nghĩa chủ long thần" và chức "Nhập nội kiểm giáo tư đồ bình chương sự tổng Quốc chính 

đại vương" nên dân gian thường gọi ông là Đinh Tư đồ) ở đền thờ Đinh Điền bên cạnh chùa Tháp, 

thôn Yên Liên bạ, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, thì sau khi bất hòa với Lê Hoàn, Đinh Điền đem 

vợ là Thượng Trân trưởng công chúa về với Kiều Mộc thiền sư rút về làng Lều (Yên Liêu Hạ) dựng 

chùa để tu hành, nhưng thực chất là xây dựng căn cứ, chiêu mộ binh mã chống lại Lê Hoàn. Ông 

lập ra chín doanh trại, sau là chín làng thờ ông là: Yên Lưu Thượng, Yên Lưu Hạ, Phúc Mỹ, Yên 

Thịnh, Yên Bắc, Yên Phó, Văn Giáp, Yên Lữ, (Yên Xuyên). Đinh Điền thường ở làng Lều và Yên 

Lữ, quê mẹ của ông. Còn Nguyễn Bặc rút quân vào Châu Ái (Thanh Hóa), kết hợp với Đinh Điền, 

chuẩn bị tấn công thành Hoa Lư. Làng Lều bấy giờ là một vùng đất mới bồi, cách kinh thành Hoa Lư 

khoảng 20km theo đường chim bay, ở gần sông Trinh Nữ. Từ đây có thể rút lui vào châu Ái theo 

cửa bể Thần Phù một cách dễ dàng, cũng có thể nhanh chóng tấn công kinh thành Hoa Lư. Hiện 

nay ở đây còn một số địa danh có liên quan đến Đinh Điền như: làng Lều là nơi Đinh Điền dựng lều 

trú quân, làng Lợn (sau đổi thành làng  Luận) là nơi nuôi lợn, cánh đồng Văn Giáo là nơi cất giữ 

gươm giáo.v.v... Tương truyền Đinh Điền dựng một ngôi chùa 3 gian, sau gọi là chùa Tháp trên một 

khu đất rộng 7 sào. Ông cắm một khu đất ở xung quanh rộng 17 mẫu, một khu ruộng 30 mẫu, có 

tên là "Thần Điền", (nay thuộc xã Khánh Dương, Yên Mô). 

Về thời gian diễn ra trận chiến và cái chết của Đinh Điền, các nguồn tài liệu ghi khác nhau: sử 

sách thống nhất ghi việc này diễn ra vào cuối năm 979; thần phả ở Ninh Bình ghi việc này diễn ra 

ngày 20/4 năm Canh thìn (tức 5/6/980); một số thần phả kháclại cho rằng ông cùng vợ là Phan Môi 

Nương bị thua trận, quân tan nát hết nên cùng nhau tự vẫn ngày 20/11 năm Kỷ mão (tức 12/12/979) 

chứ không phải ông bị tử trận. 

Ngày nay có nhiều nơi nơi thờ ông và Nguyễn Bặc. Nơi thờ và phối thờ Đinh Điền càng nhiều. 

Đền vua Đinh ở Trường Yên, Gia Phương, đền Ba Dân (Kim Bảng), đền vua Đinh ở Ý Yên… nơi 

nào cũng thờ Đinh Điền, Nguyễn Bặc.Các lễ hội như cờ lau tập trận, hội đền vua Đinh… đều diễn 

hình ảnh vua Đinh, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, xem như những người hùng tiêu biểu cho tinh thần 

thượng võ dân tộc. Nhiều nơi thờ các vị thần khác mà vẫn lưu lại sự tích, có khi thờ cả Đinh Điền, 

Nguyễn Bặc gắn bó với nhau, được dân địa phương sùng kính (như các đền miếu ở huyện Yên 

Khánh, Ninh Bình, chùa Long Hoa ở xã Liêm Cần, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đền chùa ở bến 

Vạc Ninh Bình, đình Động Phi ở Ứng Hòa, Hà Nội…). 

Đinh Điền được phong làm thành hoàng của nhiều làng ở miền Bắc, đền thờ ông có nhiều tiêu 

biểu như: 

-Đền Kim Đằng ở phường Lam Sơn, thị xã Hưng Yên, là nơi Đinh Điền đã đóng quân. Hội 

đền Kim Đằng được tổ chức vào ngày 15 - 17/11 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ tướng quân Đinh 

Điền cùng vợ là Phan Thị Môi Nương (vợ ông cũng được sắc phong là "Huệ Hoa gia tinh trinh thục 
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phu nhân"). Lễ hội diễn ra khá sôi nổi. Ngoài phần lễ với các hoạt động tế lễ, rước kiệu; còn có phần 

hội với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như: chọi gà, múa lân, hát nói, hát trống quân, múa rối 

nước... 

-Đền Đinh Điền ở thị trấn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

-Đền thờ Đinh Điền ở xã Khánh Thịnh huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình. 

-Đền Tứ trụ ở quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình phối thờ ông cùng Nguyễn 

Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ. 

-Mộ và đền thờ tại Trúc Lâm (Yên Tử, Quảng Ninh), nơi đây là quê mẹ của ông và cũng là 

nơi ông tu hành. 

-Đình Động Xá, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. 

-Đình Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương. 

-Quảng trường - tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế tại trung tâm thành phố Ninh Bình với 4 góc 

có tượng 4 vị quan đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ cao 5m, có lính canh và 

ngựa bằng đá. 

18.Phạm Công Đinh, Phạm Công Thanh, Phạm Công Hoài 

Sử phả làng Ngâu Khê, tổng Sơn Đồng, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình (nay là xã Quỳnh Khê, 

huyện Quỳnh Phụ) cho biết Phạm Công Đinh, Phạm Công Thanh, Phạm Công Hoài là anh em sinh 

ba và là con ông bà Phạm Công Hoàng và Trương Thị Trạch. Hai ông bà trên 50 tuổi mới sinh được 

ba anh em. Lên 5 tuổi thì mẹ qua đời, ba anh em được cha cho ăn học nên người, nổi tiếng hiếu 

nghĩa được truyền tụng khắp vùng. Gặp thời loạn lạc 12 sứ quân, một ngày kia ba anh em vừa gặp 

mặt Đinh Bộ Lĩnh thì sứ quân Phòng Át ([2]) đem binh đến định vây bắt Đinh Bộ Lĩnh. Nhờ sự giúp 

sức của ba anh em và các nho sinh do ba anh em cầm đầu, Đinh Bộ Lĩnh đánh bại quân lính của sứ 

quân Phòng Át. Từ đó, ba anh em theo về dưới trướng Đinh Bộ Lĩnh, được Đinh Bộ Lĩnhgiao dẫn 

hai vạn quân đi Đằng Châu đánh dẹp sứ quân Phạm Phòng Át  là mạnh nhất, quân thủy bộ từ hai 

phía đổ vào oai phong lẫm liệt đánh tan cát cứ Đằng châu bắt sống Phòng Át, sau đó các sứ quân 

khác đều lần lượt bị đánh bại hoặc tan rã. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi phong Phạm Công Đinh là Thượng 

Thiên Đại Vương chức Viên quan thị bộ Thái y viện; Phạm Công Thanh là Thanh Lãng Đại Vương 

chức Pháp sư; Phạm Công Hoài là Hoài Nhân Đại Vương chức Võ quan Đại Vương. Cũng ban 

cho cha là Phạm Công Hoàng là Thân vương vì có công nuôi dạy ba anh em. 

Hết 3 năm tang cha,ba anh em phân công nhau, người coi địa chí dinh lũy, người dạy chữ thánh 

hiền cho dân, người làm thuốc để cứu giúp người khó, khuyên răn dân trong việc canh nông cấy 

cày, đời sống nhân dân được yên thịnh,hàng năm Đinh Tiên Hoàng lấy ngày nhà vua được giải vây 

bằng gươm giáo của nho sinh do 3 anh em họ Phạm cầm đầu, sai sứ thần đem lễ vậtmở yến tiệc 

khao đãi dân binh, mở hội cho các dân binh múa gươm giáo, phất cờ lau để tưởng nhớ những ngày 

chinh chiến vua tôi len lách trong lau sậy diệt loạn để cầu xin hâm hưởng phù hộ cho ấp thôn đầm 

ấm trù phú. Khi ba anh em mất, vua Đinh Tiên Hoàng phong cho làm Thành hoàng. Đến triều 

Trần, khi giặc Nguyên xâm lấn nước ta, Hung đạo vương Trần Quốc Tuấn phái sứ thần vào thắp 

hương cầu niệm Tam vị Đại Vương độ trì phù giúp vua giữ nước, an dân, đại phá quân Nguyên, sau 

khi thắng trận vua Trần Thái Tông phong sắc cho ba vị lần lượt là Linh Ứng Anh Triết Hiện 

Lược, Anh Vũ Đại Lược Hồng Tài, Thông Minh Tài Đạt Hồng Cận. Đến triều Lê, vua Lê sắc phong 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&catid=113&Itemid=199#_ftn2
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cho ba vị lần lượt là Dực Vận Tế Thể Uy Linh; Hùng Kiệt Hộ Quốc An Dân, Phá Tế Cương Nghị Anh 

Linh. Qua các triều đại đời đời dân chúng phụng sự quanh năm hương khói. 

19.Dương Đỉnh, Đặng Thị Kính, Dương Nguyệt Nương 

Theo nội dung được ghi ở quyển Thần phả, Ngọc phả của thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam, được bộ Lễ triều Lê ban hành vào năm 1572 thì “khi Trần Lãm mất, Đinh Bộ 

Lĩnh đem tướng sĩ về Hoa Lư chiêu mộ hào kiệt đi dẹp loạn sứ quân. Ngài đã được ông Dương 

Đỉnh người xã Trường Yên Hạ và vợ tên là Đặng thị Kính (vốn người Đặng Xá, Kim Bảng) gả con 

gái tên là Nguyệt Nương về làm vợ và đã sinh ra con gái đầu đặt tên là Ngọc Nương. Đinh Bộ Lĩnh 

đã về Đặng Xá lập đồn trại và truyền hịch Cần Vương dẹp giặc và đã có trên 600 người ứng mộ 

cùng với 180 tráng đinh Đặng Xá, Đồng Lạc, Khê Vĩ. Ngài đã chiêm bái chùa Khánh Hưng cầu tôn 

phật Pháp Vũ phù hộ cho vạn sự như ý. Lời thỉnh cầu linh nghiệm, từ đấy Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu 

được đấy, được tôn là Vạn Thắng Vương, bình được 12 sứ quân thống nhất đất nước. Sau này khi 

Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế, đã tôn phong Đinh Tiên Hoàng, hạ sắc chỉ cho xã Đại Hoàng lập miếu 

thờ và truyền chỉ cho thiên hạ cứ nơi nào vua Đinh đã lập đồn trại… thì đều được rước sắc về lập 

đền thờ cúng. Dân Đặng Xá đã tới kinh thành rước sắc về lập miếu để thờ và được gọi là miếu 

Trung”. 

20.Nguyễn Đoàn 

Đinh Bộ Lĩnh sai Nguyễn Đoàn đem hơn 10 người, ban đêm “ngầm lén vào trong doanh, thừa 

gió phóng hoả, ngọn lửa rừng rực, khói đen ngút trời”. Trong doanh trại mọi người kinh sợ tẩu tán. 

Thành lũy bị san phẳng. Nguyễn Siêu, cả người ngựa bị chết trong khi qua sông. 

21.Phạm Đức, Đinh Triết, Đinh Ngân, Trần Huy, Đinh Mỹ 

Đinh Nga về quê chọn thế đất cao ráo, bằng phẳng dưới chân núi Ngùy gần sông Đáy thuận lợi 

cho giao thông đường thuỷ, lại là nơi có thể đi xuyên qua các vùng khác và đi tắt về căn cứ Hoa Lư. 

Đây cũng là nơi có thể dễ dàng khi tấn công hoặc rút lui vào núi rừng khi cần. 

Dưới sự lãnh đạo của Đinh Nga, trai tráng quanh vùng kéo đến gia nhập đội quân ngày càng 

nhiều. Ngày nay, ngọc phả và dân gian còn nhắc đến tên những người tướng giỏi dưới sự lãnh đạo 

của tướng Đinh Nga như Đinh Triết, Đinh Ngân, Phạm Đức, Trần Huy, Đinh Mỹ. Họ đã giúp ông 

huấn luyện binh sĩ ([3]). 

22.Lã Đường 

Lã Đường hay Lữ Đường hay Lã Minh, là một trong 12 sứ quân cuối triều nhà Ngô trong lịch sử 

Việt Nam, xưng hiệu Lã Tá công, cát cứ vùng Tế Giang (Văn Giang, Hưng Yên). Người trang Liễu 

Chử, huyện Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh). Năm 938 có tham gia trận Bạch Đằng đánh tan 

quân Nam Hán. 

Sau khi Ngô Quyền qua đời vào năm 944, Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô. Các tướng lĩnh, 

thổ hào địa phương các nơi không chịu thuần phục, nổi lên cát cứ một vùng và đem quân đánh 

chiếm lẫn nhau. 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

xuống chiếu phong thưởng cho các công thần, trong đó Lã Đường làm Thái thú Văn Giang, trấn thủ 

Đông Nam. 

Lã Đường là một thổ hào địa phương ở vùng Tế Giang. Thời bấy giờ, nơi đây đất bùn lầy rất 
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nhiều, quanh co, địa thế hiểm yếu. Khi nhà Ngô suy yếu, không còn khả năng kiểm soát địa 

phương, Lã Đường tự chiêu mộ và xây dựng lực lượng cát cứ, dựa vào địa thế hiểm yếu để cố thủ. 

Đầu năm 968, sau khi chiếm vùng Bắc Ninh vốn do các sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp và Lý 

Khuê cát cứ, Vạn thắng vương chuyển quân về Siêu Loại, cho Đinh Liễn và Nguyễn 

Bặc đem 3.000 quân tiến đánh quân Lã Đường. Lã Đường chủ trương tản quân, đóng giữ chỗ hiểm 

yếu; hễ thấy quân Hoa Lư đi đông thì tránh mà đi lẻ là chặn đánh, diệt một vàingười lính rồi bỏ chạy. 

Nguyễn Bặc cho quân Hoa Lư tập trung tập kích quân lương tiếp vận của quân Lã Đường. Trong 

vòng 7 ngày, vòng đai phòng thủ bên ngoài của quân Lã Đường bị tiêu diệt hoàn toàn; Đinh Liễn, 

Nguyễn Bặc đánh sâu vào trung tâm, chém chết Lã Đường, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang. 

Do có công cai quản và lập ấp ở địa phương, Lã Tá Đường được lập đền thờ ở đình Bến, Va7n 

Giang, Hưng Yên.Ngoài ra, tại Đền Thượng (làng Quang Xán, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định) cũng thờ thành hoàng làng là tướng quân Lã Tá Đường thời nhà Đinh có công phò vua dẹp 

giặc, bảo vệ đời sống nhân dân. Hằng năm, tại Đền Thượng, vào ngày mùng 3 Tết, dân làng đều tổ 

chức dâng hương, tế lễ, biểu diễn văn nghệ, ôn lại truyền thống văn hóa, cách mạng của quê 

hương; sau các hoạt động lễ hội, dân làng tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi, tổ chức các trò chơi 

dân gian và nhiều hoạt động thể dục thể thao; các dòng họ và hội khuyến học của làng tổ chức phát 

thưởng cho các cháu đạt kết quả cao trong học tập. 

Có tài liệu cho Lã Đường bị tướng của quân Đinh là Chu Công Mẫn đánh bại, bị chém đầu, thủ 

cấp bị mang về Hoa Lư. Do vậy người Phụng Công trước đây gọi chệch từ "đường" thành "đàng" 

để khỏi phạm húy và khi cúng thành hoàng làng bao giờ cũng là con heo không có đầu. Chu Công 

Mẫn là người làng Đan Nhiễm, nên trong thời gian dài dân 2 làng Phụng Công và Đan Nhiễm luôn 

luôn có hiềm khích, vài chục năm lại đây mối hận thù này mới được xoá bỏ hoàn toàn. 

23.Phùng Gia, Cao Mộc, Đào Nương 

Khu vực làng Bườn (Mỹ Thắng, Mỹ Lộc) có thể được coi là căn cứ đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh 

trên đất Nam Định. Ngọc phả đình Bườn cho biết: Đào Nương, người mà dân địa phương thường 

gọi là Đàm hoàng thái hậu, thân mẫu của Đinh Bộ Lĩnh, thường cùng ông đi đánh dẹp các sứ quân. 

Khi Đinh Bộ Lĩnh cùng Phùng Gia và các tướng tiến quân đến địa đầu huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên 

Trường thì bị một sứ quân chặn đánh. Ông lập đồn luỹ ở thôn An Biện (tức làng Bườn) vừa chống 

cự, lại vừa phát triển thêm lực lượng. Nhiều nhân sĩ, trong đó có Cao Mộc, đã về căn cứ Bườn giúp 

ông. Sau một thời gian, ông để mẹ lại căn cứ, còn mình cùng với các tướng lĩnh đi đánh dẹp ở các 

nơi khác. Sau khi giành được thắng lợi, định đô ở Hoa Lư, ông cho người trở về An Biện đón mẹ, 

mới được biết mẹ ông đã qua đời. Đinh Bộ Lĩnh phái hai tướng là Phùng Gia và Cao Mộc về An 

Biện trông coi lăng mộ Đào Nương. Rồi Cao Mộc cũng mất tại đây. Nhân dân trong vùng thương 

tiếc, chôn cất và thờ phụng ông. Hiện nay tại thôn Bườn còn bốn di tích liên quan đến sự kiện này là 

Lăng Bà (lăng mộ bà Đào Nương), Lăng Ông (lăng mộ của Cao Mộc), Miếu Trúc (miếu thờ Phùng 

Gia) và Đình Bườn là nơi thờ chung mẹ vua Đinh cùng Cao Mộc và Phùng Gia. Sự hiện diện của 

mẹ vua Đinh ở Mỹ Thắng, Mỹ Lộc xác nhận nơi đây là một căn cứ quan trọng của Đinh Bộ Lĩnh 

trong thời kỳ đầu chiêu binh “dẹp loạn”. 

Cao Mộc (hay Cao Mộc Cận), theo như Ngọc phả đền Thượng (Quang Xán, Mỹ Hà, Mỹ Lộc) 

vốn là một tuỳ tướng của sứ quân Lã Tá Công ở vùng Tế Giang (Hưng Yên). Ông đi theo Lã Tá 
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Công tìm đến Nam Định quy phục Đinh Bộ Lĩnh. 

24.Đương Giang và Phi Nương Hoàng hậu 

Đình Đào Thục toạ lạc tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đình thờ Thành 

hoàng làng là đức Thánh Tam Giang, Đương Giang và Phi Nương Hoàng hậu. 

-Đức Thánh Tam Giang là tôn thần họ Trương, tức hai anh em Trương Hống, Trương Hát. Hai 

ông là tướng của vua Triệu Việt Vương. Đến thời Lý Nam Đế, hai ông không chịu ra làm quan, bị 

lùng bắt nên đã uống thuốc độc tự tử. Thượng đế bổ cho hai ông làm Long Quân Phó sứ tuần hành 

trên sông Vũ Giang và Lạng Giang. Hai ông đã từng âm phù cho các trận đánh trên sông thắng lợi. 

-Đương Giang là một vị tướng của vua Đinh Tiên Hoàng có công trong việc dẹp giặc Ngô cùng 

với một người trong mộng là Phi Nương Hoàng hậu. Bà là người đã phù giúp cho ông trong chiến 

trận. 

25.Nguyễn Hải 

Theo họ Nguyễn Tất (thôn Ninh Xá, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) thì: “Ông tổ dòng 

họ Nguyễn Tất là Nguyễn Hải (còn có tên Nguyễn Kiên), thời nhà Ngô và Tiền Lê là Đô đốc thủy 

quân, có công đánh giặc Nam Hán và giặc Tống trên sông Bạch Đằng, góp phần gìn giữ non sông 

bờ cõi, được sắc phong Lê triều Đô đốc đồng tri Quận công Nguyễn Tướng công, gia phong Linh 

phù Dực bảo Trung hưng, tự là Thủ Tín”. 

Đánh giặc Nam Hán (938) thời Ngô Vương Quyền, đánh giặc Tống (981) thời Lê Đại Hành, vậy 

ông đúng là một nhân vật thời 12 sứ quân. Rất tiếc, không biết lai lịch và hành trạng của ông. 

 26.Phạm Hán, Phạm Phổ 

Phạm Hán và Phạm Phổ là con ông Phạm Tuyên và bà Trần Thị Ngoạn. Hai ông bà Phạm 

Tuyên làm bạn với nhau đã lâu, nhưng tuổi cao mà vẫn chưa có con. Rồi một đêm bà nằm mộng 

thấy hai ngôi sao trên trời rơi xuống, bà nuốt trôi vào bụng. Bà sợ hãi tỉnh dậy đem chuyện nói với 

ông. Ông cả mừng gia tâm làm việc thiện. Sau đó, ngày mùng 10/8 năm Kỷ hợi 939, sinh được hai 

trai vẻ người khôi ngô đặt tên là Hán và Phổ. 

Năm hai ông Phạm Hán và Phạm Phổ hai mươi bốn tuổi, cha mẹ lần lượt chầu trời. Hai ông tuy 

buồn rầu nhưng chí lớn vươn cao. Gặp lúc có loạn 12 sứ quân, hai ông bèn kết giao hào kiệt bốn 

phương, chiêu mộ trai tráng thiết lập đồn lũy trên đất Mai Khu và đánh nhau với sứ quân Phạm 

Phòng Át và Ngô Nam vài mươi trận; hai ông giữ phần thắng, thanh thế vang dậy. 

Bấy giờ Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng hai ông liền cho sứ giả về tận Mai Động để mời. Hai ông còn 

do dự thì đêm ấy có thần báo mộng “họ Phạm làm tướng, họ Đinh làm vua. Mệnh trời đã định, nếu 

không nghe tức trái mệnh trời”. Hôm sau, hai ông bèn tiếp sứ giả, chọn ngày chỉnh đốn quân lương 

khí giới đầy đủ cùng với sứ giả vào Hoa Lư yết kiến Bộ Lĩnh. Đến nơi hai ông thấy Đinh Bộ Lĩnh là 

người mưu cao lược cả, có khí tướng đế vương; còn Đinh Điền, Nguyễn Bặc là bậc anh hùng đáng 

tài lương đống nên rất vui mừng. Còn về họ Đinh thấy hai ông tướng mạo khôi ngô, đường đường 

khí thế; hỏi đến văn thao vũ lược, Bộ Lĩnh khen “Phạm Hán ví như Trương Lương đời Hán”; hỏi đến 

bày binh bố trận, Bộ Lĩnh khen “Phạm Phổ ví như Dương Nghiệp đời Tống”. Bèn phong cho Phạm 

Hán giữ chức Tham mưu, Phạm Phổ giữ chức Đại tướng. 

Sau đó, hai ông tự xin đem quân đi dẹp Ngô Nam và Phạm Phòng Át, Bộ Lĩnh bằng lòng. Hai 

ông chỉnh đốn binh lương về qua Mai Động tuyển mộ thêm trai tráng rồi lập tức thủy bộ cùng tiến. 

http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=%C4%90inh+Ti%C3%AAn+Ho%C3%A0ng&type=A0
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Thế lực như chẻ tre, chém hàng nghìn thủ cấp. Ngô Nam và Phòng Át tan tành như lá mùa thu 

trước gió. 

Còn các sứ quân kia cũng bị Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Nguyễn Bặc chia quân đánh phá khiến cho đại 

bại, xe một cỗ không còn, ngựa một con chẳng sót. 

Về Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, phong thưởng ba quân. Phạm Hán được phong An 

định công, Phạm Phổ được phong Thống lĩnh công, được ân lộc nghìn hộ. Hai ông bái tạ nhà vua, 

xin về Mai Khu lập hành cung để ở, lại dâng biểu xin miễn tạp dịch cho dân. Hai ông cùng vui sống 

với dân làng, bổng lộc do vua Đinh thưởng, đều chia cho nhân dân và khuyến khích dân làng cày 

cấy chăm tằm, những kỳ đại tiết hai ông về chầu vua. 

Hai ông mất khi tuổi đã cao. Nhân dân làm lễ an táng và viết bài vị để thờ. 

Hiện nay, đình làng Mai Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có đền thờ hai anh em Phạm Hán 

và Phạm Phổ cùng hai người vợ, có sắc phong như sau: 

1-Sắc Đinh triều tham mưu Phạm phủ quân, Đoan túc dực bảo trung hưng chi thần 

2-Sắc Thiệu ngoạn Trương phu nhân, Dực bảo trung hưng linh phù chi thần 

3-Sắc Đinh triều đại tướng Phạm phủ quân, Đoan túc dực bảo trung hưng chi thần 

4-Sắc Dung hoa quận chúa Phương Anh, Dực bảo trung hưng linh phù chi thần 

27.Kiều Công Hãn 

Kiều Công Hãn hay Kiểu Công Hãn (?-967) là tướng nhà Ngô và là một trong 12 sứ quân cuối 

thời Ngô trong lịch sử Việt Nam.Kiều Công Hãn là cháu nội của Kiều Công Tiễn, người Phong Châu, 

Phú Thọ.Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, nắm lấy quyền bính, tự xưng là Tiết độ 

sứ. Kiều Công Hãn cùng cha là Kiều Công Chuẩn không theo Kiều Công Tiễn mà Kiều Công Chuẩn 

mang con nhỏ là Kiều Công Đĩnh về Phong châu, còn Kiều Công Hãnmang quân vào châu Ái 

theo Ngô Quyền. Sau khi nhà Ngô suy yếu, ông xây thành ở Phù Lập (Phú Thọ) trở thành một 

tướng thời 12 sứ quân. Năm 967 sứ quân Kiều Công Hãn bị Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp. 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

xuống chiếu phong thưởng cho các công thần, trong đó Kiều Công Hãn làm Thứ sử Phong Châu, 

trấn thủ Tây Bắc. 

Theo thần tích đình Mai Phúc thuộc thôn Mai Phúc, xã Gia Thuỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội thờ Thành hoàng là Xuân Vinh đại vương và Luận Nương công chúa thì hai anh em Xuân Vinh 

và Luận Nương đã tập hợp trai tráng trong làng thành đội dân binh và đã từng đánh bại quân của 

Nguyễn Khoan, một vị sứ quân cát cứ vùng Tế Giang; sau đó, hai anh em Xuân Vinh đem quân 

về Hoa Lư và được Đinh Bộ Lĩnh giao nhiệm vụ đánh dẹp sứ quân Kiều Công Hãn, kết cục Kiều 

Công Hãn bị chém chết. 

Một tài liệu khác lại cho rằng vào năm 967, Kiều Công Hãn bị thất trận phải chạy qua vùng An 

Lá (Nghĩa An – Nam Trực) thì bị thổ hào Nguyễn Tấn đem dân binh đến tập kích chém trúng cổ. 

Kiều Công Hãn xé lụa quấn lấy cổ, chạy về đến vùng đất Hiệp Luật thì dừng lại ở quán bà hàng 

nước. Bà hàng nước dâng gỏi cá trắm cho ông ăn, ăn xong ông hỏi: “Bị thương thế này có sống 

được không?” Bà hàng nước chỉ vào đống đất cao gần đó nói: “Đây là nơi nghỉ tốt lành cho tướng 

công đó”. Kiều Công Hãn bước ra, cởi áo nằm xuống đống đất rồi hóa. Dân làng Hiệp Luật trông 

thấy sợ hãi bỏ đi. Dân làng Bái Dương lấy chiếu ra đắp. Sáng hôm sau, mối đùn thành mộ che kín 
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khắp người. Nhân dân gọi là mộ thiên táng. Người dân ở đây nghĩ rằng Kiều Công Hãn là người 

cùng quê nên rút chân nhang ở mộ vào đền thờ. Sau này cả 4 làng Bái Dương, Tang Trử, Cổ Lũng, 

Hiệp Luật cùng thờ nhưng phải tôn làng Bái Dương là cả, Tang Trử là thứ nhì, Cổ Lũng thứ ba và 

em út là Hiệp Luật. 

Hiện nay Kiều Công Hãn được thờ tại Đền Gin (xưa có tên là Nam Phong tổ từ) 

thuộcxóm Chiền, thôn Hiệp Luật, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngoài ra, đền 

còn thờ bà hàng nước Phạm Thị Oanh trong một ngôi đền nhỏ ở ngoài cổng đền và 12 họ: 6 họ lập 

ấp và 6 họ kế thành. Xưa kia đền chỉ làm tế lễ từ mồng 2 đến mồng 6 tháng Chạp nhân ngày chính 

kỵ của cụ tổ lập làng (5-12). Đến thời Lý, Kiều Công Hãn được phong làm thành hoàng, kỵ ngày 10 

tháng Chạp nên lễ hội làng được kéo dài đến ngày 12 tháng chạp. 

28.Phạm Hạp 

Phạm Hạp (?-979) là một võ tướng đồng thời cũng là một trong những vị quan trung thành 

với vua Đinh Tiên Hoàng. Ông người làng Trà Hương, nay là làng Thuỵ Trà, xã Nam Trung, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Phạm Hạp sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ. Ông nội là Phạm Chiêm ([4]), giữ 

chức Đông giáp tướng quân đời Ngô Quyền. Cha là Phạm Mạn, làm tham chính đô đốc đời 

Nam tấn vương Ngô Xương Văn, mẹ là Trần Thị Hồng. Ông bà có 8 người con, 5 trai, 3 gái đều 

hiển đạt. 

Ngay từ nhỏ Phạm Hạp đã tỏ rõ tư chất thông minh, có chí lớn, văn võ đều thấu hiểu. Ông 

thường cùng em trai làPhạm Cự Lạng đem tiền của chiêu dụ mọi người, mua ngựa luyện quân. 

Khi Đinh Bộ Lĩnh dấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Hạp cùng em trai đem hơn 2000 người, 

ngựa từ quê đếnHoa Lư phò Đinh Bộ Lĩnh. 

Năm Mậu thìn 968, dẹp xong loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, Phạm Hạp 

được phong chức quan thân cận của vua. 

Năm 979, vua Đinh và Nam việt vương Liễn bị sát hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. 

Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp thấy uy quyền của Phó vương Lê Hoàn quá lớn 

bèn khởi binh chống Lê Hoàn nhưng cả ba tướng nhanh chóng bị Lê Hoàn dẹp tan.Phạm Hạp bị Lê 

Hoàn xử tử. Tuy vậy, em trai ông là Phạm Cự Lạng vẫn được Lê Hoàn tin dùng làm tướng dưới 

quyền. 

Cũng có tài liệu khác cho rằng Phạm Hạp làm vệ úy đời nhà Đinh, sau khi thấy Lê Hoàn lên ngôi 

vua thay nhà Đinh, đã cùng Đinh Điền, Nguyễn Bặc dấy binh chống lại nhưng không được, bị bắt về 

kinh sư. Nhờ có chú ruột (Phạm Bạch Hổ) và em trai (Phạm Cự Lạng) nên ông không bị Lê Hoàn 

giết. Ông về quê Trà Hương, họ hàng thân thích đã lưu tán đi đâu cả, ông cùng một số người đóng 

thuyền, rời Trà Hương đi theo dòng sông Thủ Chân (Nam Sách giang), qua sông Luộc về phố Hiến 

rồi theo sông Hồng ra vùng ven biển ở ẩn và sinh cơ lập nghiệp ở đó, đó là tổng Kiên Lao, xã Kiên 

Lao, huyện Giao Thủy, phủ Xuân Trường, nay là thôn 1, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định. 

Vợ ông là Từ Hiệp. Hai ông bà có hai con trai là Đô Cả và Đô Đồng. Bà Từ Hiệp mất ngày 19 

tháng 5. Phạm Hạp mất ngày 12/5 âm lịch. 

Theo sách Tông phả kỷ yếu tân biên của Phạm Côn Sơn dẫn gia phả họ Phạm, ông là tổ 8 đời 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&catid=113&Itemid=199#_ftn4
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của tướng Phạm Ngũ Lão thời nhà Trần. 

29.Tam vị Nguyên soái đại vương Cao Hiện 

Thần tích của đình So thuộc xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội kể lại rằng: "Vào 

năm Nhâm Thìn (932), ở làng Vạn Tư, huyện Gia Định, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc có vợ chồng 

ông Cao Hiền và bà Lã Thị Ả sống bằng nghề chài lưới trên sông. Ông bà tu nhân tích đức, chuyên 

làm việc thiện cứu người vậy mà ngoài tuổi ngũ tuần, vẫn chưa có con nối dõi. Một hôm, ông bà 

sắm hương hoa đến ngôi miếu thiêng trên đất Long Sơn thuộc địa đầu trang Sơn Lộ cầu tự. Cảm 

tấm lòng thành kính, Thủy thần đã cho con mình đầu thai vào nhà họ Cao. Đến ngày, người mẹ sinh 

ra một bọc nở ra ba người con trai khôi ngô tuấn tú. Hôm đó vào ngày mồng 8 tháng hai năm Quý tỵ 

(933). Cha mẹ rất yêu quý đặt tên cả ba người là Hiện. Lớn lên cả ba anh em đều tinh thông văn võ. 

Lúc bấy giờ có loạn 12 sứ quân, cha mẹ đều đã qua đời, ba anh em liền ra giúp Đinh Bộ Lĩnh, một 

người làm Chỉ huy sứ, một làm Đô úy, và một làm Hiệu úy, tất cả đều làm tướng cầm quân đi đánh 

dẹp. 

Vượt sông Thanh Quyết, các ông đánh thành Thường Vệ, vây thành Bảo Đà, đánh thành Quèn 

(xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai) rồi đóng đồn doanh ở Sơn Lộ Trang. Một hôm bỗng được tin Đinh 

Bộ Lĩnh bị vây hãm ở Bối Khê, tình thế vô cùng nguy cấp, lập tức ba ông mang quân đi giải vây. 

Dân trang Sơn Lộ mang bún bánh ủng hộ, lại chọn 300 tráng đinh đi theo các ông làm thần tử. Vào 

trận, ba anh em tả xung hữu đột chém được chánh tướng Đỗ Thanh Long và hàng vạn sĩ tốt, giải 

thoát cho Đinh Bộ Lĩnh. Thắng trận, các ông trở về trang Sơn Lộ, mổ trâu tế cáo trời đất, cùng các 

bô lão mở tiệc khao thưởng quân sĩ. Nhưng các ông ở trang Sơn Lộ không lâu. Bỗng một hôm có 

dải lụa đỏ sà xuống doanh trại rồi bay đi, ít phút sau, ba ông cùng hóa, đó là ngày mồng 10 tháng 

chạp năm Mậu thìn (968). Được tin, vua Đinh vô cùng thương xót, lệnh cho dân Sơn Lộ xây đền thờ 

phụng và phong cả ba vị là Nguyên soái Đại vương. 

30.Đàm hoàng thái hậu 

Theo cuốn thần phả ([5]) được lưu truyền ở miếu và đình Lộc Thọ (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình) viết: “Miếu thờ Quốc mẫu Thiềm Nương Hoàng thái hậu”. Vốn dấy cờ khởi nghĩa ở 

Hoa Lư, khi thấy lực lượng đã đủ mạnh, Đinh Bộ Lĩnh rời đây đi dẹp loạn sứ quân, khi xuất quân có 

đem theo thân mẫu là Thiềm Nương, tức Đàm Thị, có tài cung kiếm. 

Thần phả viết: “Thân mẫu bà Thiềm nhặt được trâm rơi rồi có mang sinh ra bà Thiềm. Lúc sinh 

bà ánh hào quang sáng rực khắp cả nhà. Sau bà lớn lên lấy chồng là Đinh Công Trứ, sinh ra Đinh 

Bộ Lĩnh. Bà Thiềm vốn có tài võ nghệ, đã ở Sơn Nam cùng các sứ quân giao chiến phù trợ cho 

Đinh Bộ 

Lĩnh.”. 

Sau khi về với sứ quân Trần Lãm ở Kỳ Bố Hải Khẩu, Đinh Bộ Lĩnh đã cùng các tướng Đinh 

Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Công, Sát Công, Phạm Thành về đóng đồn ở Doanh đầu (trang Thụy Thú) 

nhằm ngăn sứ quân Phạm Bạch Hổ đang chiếm giữ đất Đằng Châu (nay thuộc Kim Động, Hưng 

Yên). Ông lưu thân mẫu lại trang Thụy Thú, dẫn quân đi đánh dẹp. Khi sắp xưng vương, ông cho 

người về trang Thụy Thú rước mẹ nhưng do ốm nặng, bà không về Hoa Lư được và mất tại đó. Vua 

Đinh đã cho lệnh táng bà ở ngay nơi Doanh đầu xưa. Huyệt sâu 1 trượng 2 thước (khoảng 4,8m), 

lấy đất đá lấp lên, rồi sức cho dân làng lập miếu ở trên để thờ tự. Rồi lệnh miễn giảm tô, thuế cho 

http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+Oai&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&type=A0
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:nhan-vat-thoi-12-su-quan-2-&catid=113&Itemid=199#_ftn5
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dân Thụy Thú, ngoài còn cấp 51 mẫu ruộng và cho 4 hốt bạc để dân làng canh tác, lấy hoa lợi 

phụng thờ đèn nhang, coi giữ miếu đường, lưu truyền muôn đời sau…”. Vua còn lệnh cho 4 tướng 

Đinh Điền, Phạm Thành, Lưu Cơ, Sát Công chiêu mộ dân chúng bảo vệ Hoàng lăng mộ địa. 

Căn cứ thần phả thì khi Lý Thái Tổ lên ngôi đã ban tặng duệ hiệu cho bà là “Đinh triều Quốc 

mẫu nhân từ Thiềm Hoàng thái hậu Trang huy Dực bảo trung hưng thượng đẳng thần”. Qua thần 

phả biết được bà sinh ngày 15/8; hóa ngày 10/10. 

Về Đàm hoàng thái hậu, xin xem thêm Ngọc phả đình Bườn(Mỹ Thắng, Mỹ Lộc) tại phần viết về 

các nhân vật Phùng Gia, Cao Mộc, Đào Nương trong bài viết này. 

31.Công chúa Liên Hoa 

Nếu như Đinh Liễn là người nổi bật nhất trong số các con trai của Đinh Bộ Lĩnh thì người có 

công nhất trong số những người con gái của vua là công chúa Liên Hoa. 

Theo thần tích tại đền Trâm Nhị (nay thuộc xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thì 

công chúa Liên Hoa do bà Đặng Thị, vợ cả của Đinh Bộ Lĩnh sinh ra. Truyền rằng một đêm nọ, 

Đặng Thị có giấc mơ lạ là được một bà lão phúc hậu dắt ra tắm ở ao sen thơm ngát rồi bẻ một bông 

sen trao cho, Đặng Thị mang bông sen về đến nhà thì hóa ra một bé gái nằm trong bọc cất tiếng 

khóc oe oe. Giật mình tỉnh giấc, từ đó Đặng Thị có mang, vào ngày 12/11 năm Đinh dậu sinh một bé 

gái, mặt như hoa đào, mắt trong như ngọc, môi son má phấn, phong thái khác thường, bèn đặt tên 

là Liên Hoa (hoa sen). Năm Liên Hoa lên 12 tuổi thì mẹ mất, được Đinh Bộ Lĩnh dạy xem binh pháp, 

tập kiếm cung, chẳng bao lâu nổi danh là nữ trung hào kiệt. Đến khi Đinh Bộ Lĩnh khởi binh đánh 

các sứ quân, ông đã cho Liên Hoa đi theo. 

Trong số các sứ quân, lực lượng của sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động giang rất mạnh, sứ 

quân này là người trí dũng mưu lược; để đánh dẹp Đỗ Cảnh Thạc, Đinh Bộ Lĩnh đem một lực lượng 

lớn đến giao chiến, và sau nhiều trận bất phân thắng bại, Đinh Bộ Lĩnh quyết định chia quân đi tiến 

công các sứ quân khác, giao đồn trại ở Trâm Nhị lại cho công chúa Liên Hoa quản lĩnh, cầm cự với 

lực lượng của Đỗ Cảnh Thạc ở châu Xích Đằng (nay thuộc địa phận thôn Xích Đằng, phường Lam 

Sơn, TP Hưng Yên). 

Quân của Đinh Bộ Lĩnh đi đến đâu, các sứ quân người thì hàng phục, kẻ thì bị đánh bại, thế 

mạnh như chẻ tre, uy danh chấn động. Cuối cùng chỉ còn bốn sứ quân lớn, Đinh Bộ Lĩnh sai Lê 

Hoàn đi đánh Kiều Thuận ở Hồi Hồ (nay thuộc Cẩm Khê, Phú Thọ); Đinh Điền, Nguyễn Bặc đánh 

Kiều Công Hãn ở Bạch Hạc (nay thuộc Phong Châu, Phú Thọ); Phạm Trù, Đỗ Thích đánh Nguyễn 

Khoan ở Vĩnh Mỗ (nay thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), còn ông đích thân dẫn các con là Đinh 

Liễn, Đinh Duệ đem quân đánh Đỗ Cảnh Thạc. Trong khi các tướng nhanh chóng bình định, dẹp 

được ba sứ quân kia thì Đỗ Cảnh Thạc dựa vào cung thành chắc chắn và hào sâu bao quanh 

chống trả quyết liệt. Hai bên giao tranh hơn một năm, sau đó Đinh Bộ Lĩnh mới hạ được thành, Đỗ 

Cảnh Thạc bị trúng tên chết; đó là năm đinh mão 967. 

Tuy nhiên trước đó, cha con Đinh Bộ Lĩnh suýt nữa thất trận khi trong một trận đánh lớn, bị quân 

của Đỗ Cảnh Thạc bao vây, may nhờ Liên Hoa đến cứu mới chuyển bại thành thắng. Bấy giờ một 

số quân kị binh thoát được vòng vây chạy về đồn Trâm Nhị cấp báo cho Liên Hoa, nàng lập tức hội 

quân. Đêm ấy Liên Hoa nằm mơ thấy một người tự xưng là Hồng Vũ đại vương, vâng mệnh thiên 

đình xuống giúp cha con họ Đinh. Sớm hôm sau, tỉnh dậy cho đó là điềm tốt, Liên Hoa ra lệnh xuất 
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quân, dẫn binh phu ở Trâm Nhị và 3000 quân bản bộ chia làm hai đường thủy bộ cùng tiến. Nàng 

một đao một ngựa dẫn đầu đoàn quân xông thẳng đến vòng vây dày đặc của Đỗ Cảnh Thạc tung 

hoành dũng mãnh, vào trận như vào chỗ không người, giúp cho thân phụ và anh vượt khỏi vòng 

vây. Sau đó nàng lại cùng cha anh hợp binh đánh một trận lớn khiến cho Đỗ Cảnh Thạc thua to, 

chết trận ở đất Cao Đường. 

Sau khi dẹp hết được các sứ quân, năm Mậu thìn 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, công 

chúa Liên Hoa được ban cho đất Trâm Nhị làm thực ấp. 

Mặc dù sống trong cung vàng điện ngọc nhưng Liên Hoa cảm thấy không phù hợp, chỉ muốn 

được sống một cuộc sống bình dị bên những người dân hiền hậu, chất phác nên xin về Trâm Nhị 

lập miếu thờ Hồng Vũ đại vương cho dân chúng hương khói rồi rời cung điện Hoa Lư đến ở doanh 

trại Trâm Nhị. Biết ý định của con, Đinh Tiên Hoàng không nỡ chối từ. Nghe tin công chúa đến bản 

trang, người dân Trâm Nhị sung sướng, vui mừng nhảy múa, họ cùng nhau làm lễ chào đón rất 

trọng thể. 

Từ đó, Liên Hoa ở lại với dân, khuyên họ xa rời việc ác, khuyến khích làm việc thiện, chăm lo 

việc cày cấy làm ruộng, trồng dâu nuôi tằm làm cho cuộc sống của dân chúng địa phương ngày một 

ấm no, thịnh vượng. Công chúa lại làm biểu tấu về triều xin với vua cha cho họ được miễn một thời 

gian các khoản binh dụng, tô thuế, tạp dịch được Đinh Tiên Hoàng phê chuẩn. Nhân dân Trâm Nhị 

hân hoan, biết ơn tôn gọi công chúa là đức Vua Bà. 

Cuộc sống đang bình yên, vui vẻ cứ thế trôi đi, bỗng nhiên vào tháng 10 năm Kỷ mão 979 tin dữ 

từ Hoa Lư đến báo cho công chúa biết vua cha và Đinh Liễn bị một viên nội quan tên là Đỗ Thích 

sát hại. Công chúa Liên Hoa bàn bạc cùng với các đại thần trong triều một mặt cho quân truy bắt 

những kẻ còn lẩn trốn, một mặt đề phòng con cháu các sứ quân trước đây bị đánh bại sẽ báo thù, 

mà tìm cách cướp xác, đốt phá lăng vua Đinh nên đã bí mật làm hai cỗ quan tài giả của Đinh Tiên 

Hoàng và Đinh Liễn đặt ở lầu Đại Vân để các triều thần và dân chúng đến điếu phúng tế lễ. Còn 

quan tài có đặt xác vua và con trai được đặt tại một hang lớn trong hoàng thành, có lính canh 

nghiêm mật (hang này đời sau gọi là hang Quàn, nay thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa 

Lư, Ninh Bình). Tới ngày an táng vua, có 10 cỗ xe ngựa chạm rồng, bên trong đều chở quan tài, từ 

hoàng cung chạy đi 10 hướng nên không ai biết nơi chôn cất cha con vua Đinh ở đâu. 

Được sự ủng hộ của Thái hậu Dương Thị và lực lượng quân sự do tướng Phạm Cự Lượng chủ 

xướng, Lê Hoàn đã lên ngôi hoàng đế lập ra triều Tiền Lê. Trước tình cảnh chính trường Hoa Lư 

chao đảo, thay đổi nhanh chóng, công chúa Liên Hoa cảm thấy bất lực không thể làm gì được để có 

thể xoay chuyển tình thế. Công chúa đem theo mấy người hầu thân tín trở về trang Trâm Nhị lưu lại 

đó ít ngày rồi lại ra đi rong chơi thăm thú thiên hạ, làm bạn với gió ngàn ở đồng nội bao la, bát ngát. 

Một hôm công chúa đến núi Kim Nhan, xã Kệ Trường, phủ Đức Quang ở châu Hoan (nay thuộc 

huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), khi lên đến đỉnh núi bỗng trời đất tối tăm, sấm nổ gió thổi, giữa ban 

ngày mà mù mịt. Trong khoảng thiên nhiên dị thường đó, dường như có tiếng đàn hát véo von từ 

trên không vọng xuống, trong mây gió như ẩn hiện hình ảnh của tứ linh long, ly, quy, phượng, đúng 

lúc ấy công chúa liền hóa, hôm đó là ngày mồng 4 tháng 5. 

Người dân Trâm Nhị được tin thương xót làm tế lễ long trọng, lại nhớ ơn đức nên lập đền thờ 

trên dinh trại cũ của công chúa, viết thần hiệu trong bài vị là “Đức vua Bà Liên Hoa công chúa”. 
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Đến đời Lý, vua Lý Thái Tổ gia phong duệ hiệu là “Đức vua Bà Liên Hoa công chúa Trang Thục 

Thuần Mỹ trung đẳng phúc thần”. Hiện nay, hàng năm người dân Trâm Nhị mở hội tưởng niệm vào 

hai ngày 4/5 và 12/11 âm lịch, là ngày sinh và ngày hóa của công chúa Liên Hoa. 

(Còn tiếp) 

Ngày 3 Tháng 6 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16) 

 

 

 

([1]) Hai nhân vật Hoàng Sơn Trà và Hoàng Sơn Khung vì chưa tìm ra hành trạng nên tạm thời để chung với Hoàng 

Thị Đậu, sau này tìm được sẽ tách riêng. 

([2]) Sử phả viết sứ quân Đằng Châu là Phòng Yết, tôi sửa lại cho phù hợp là Phòng Át (tức Phạm Bạch Hổ) 

([3]) Xem phần viết về nhân vật “Đinh Nga” trong bài viết này. 

([4]) Xin xem thêm các mục viết về Phạm Lệnh Công (Phạm Chiêm), Phạm Mạn, Phạm Bạch Hổ, và Phạm Cự Lạng 

trong bài này. 

([5])Sắc phong, thần tích, ngọc phả do Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn vào ngày 1 tháng Giêng năm 

Hồng Phúc 1 (1572). Đến năm Vĩnh Hựu 2 (1736) ngày lành tháng 11, quản coi nhà Giám bách thần, lãnh hàm Thiếu 

khanh ở điện Hùng Lĩnh, tiến sĩ Nguyễn Hiền phụng sao theo bản chính để ban cấp cho dân Thụy Thú thờ tự. 

NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (3 - Tiếp theo) 

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 09:41 
    

 

  

32.Đào Liên Hoa 

Ông quê ở Hà Trung, phủ Thiết Trung, tỉnh Thanh Hoá. Cha là Đào Lam, mẹ là Nguyễn Thị Huệ; 

vì hiếm muộn, hai ông bà đã đến tận đền trên núi ở cửa Thần Phù (Nga Sơn, Thanh Hoá) cầu tự, 

sau đó sinh được một con trai đặt tên là Liên Hoa (tức hoa sen). 

Lúc còn nhỏ Đào Liên Hoa tỏ ra rất hiếu học, thức khuya dậy sớm, nổi tiếng là thần đồng xứ 

Thanh. Năm Đào Liên Hoa 15 tuổi, ông xin cha cho đi tìm thầy học hỏi. Ông đã đến thôn Hội Phụ, 

quận Vũ Ninh, phủ Từ Sơn, đạo Bắc Ninh xin học và làm con nuôi Nguyễn tiên sinh. Khi biết động 

Hoa Lư có Đinh Bộ Lĩnh khởi nghiệp nêu cao việc lớn dẹp cát cứ 12 sứ quân, Liên Hoa đến xin đầu 

quân. Đinh Bộ Lĩnh thấy Liên Hoa tướng mạo hiên ngang, phúc hậu, cho thử cung, kiếm, quyền 

cước, binh thư đều giỏi, văn sử làu làu thì rất nể trọng, giao cho làm tướng ở trong quân. 

Do có công lao đánh dẹp, khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, xưng đế, liền phong cho bốn 

vị như sau:            

-Đinh Điền làm Nam vị Đại vương 

-Nguyễn Bặc làm Đông vị Đại vương 

-Đào Liên Hoa làm Tây vị Đại vương 

-Lưu Văn Đức làm Bắc vị Đại vương 

Sau vua Đinh Tiên Hoàng đã cử ông (làm chánh sứ) và Lưu Văn Đức (làm phó sứ) sang Trung 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1f1f143ef05262c38965c9ecba4ac46b421e2ecb
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1f1f143ef05262c38965c9ecba4ac46b421e2ecb
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1f1f143ef05262c38965c9ecba4ac46b421e2ecb
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Hoa; ông khéo léo lấy lẽ hơn thiệt làm cho hai bên hoà hiếu. 

Khi quận Vũ Ninh huyện Đông Ngàn có giặc nổi lên quấy phá, ông vâng lệnh vua đem quân tiểu 

trừ; đóng quân ở Trang Thổ Lỗi (tức làng Sủi, nay là xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội). Dẹp 

yên giặc, Đào Liên Hoa dạy dân cày cấy, trồng cây, xây nhà cửa, gọi dân lưu tán về lập làng, mở 

mang đất hoang, nối liền các trang ấp, dựng vợ, gả chồng, dân lành được sống yên vui. 

Ông mất ngày 25 tháng Chạp. Các trang Hội Phụ, trang Thiết Trung, trang Thổ Lỗi thờ ông làm 

thành hoàng. Nhà Trần gia phong làm Thượng đẳng phúc thần. Nhà Nguyễn phong làm Thượng 

đẳng phúc thần anh linh Tây vị đại vương. 

33.Phổ Hóa cư sỹ đại vương, Hoàng Hóa hữu bật nguyên soái đại tướng quân; Quảng Hóa tả 

bật nguyên soái đại tướng quân 

Đình Trại Kênh thược xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thờ 11 vị 

Thành hoàng và Tam vị Tiên tổ, trong đó có ba vị thời Đinh là Phổ Hóa cư sỹ đại vương, Hoàng Hóa 

hữu bật nguyên soái đại tướng quân, Quảng Hóa tả bật nguyên soái đại tướng quân. Cả ba vị đều 

là người dân từ nơi khác đến cư trú ở làng Trại Kênh, đã cùng với một số dân làng đầu quân giúp 

vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, khôi phục quốc gia thống nhất. Sau khi hóa, được nhân 

dân nhớ ơn tôn thờ tại đình. 

34.Phạm Hòa 

Rất tiếc hiện nay không thu thập được tư liệu nào về Phạm Hòa, ngoài một tin “đình Thụy Trà, 

xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thờ hai vị Thành hoàng là Phạm Chiêm và Phạm 

Hòa”. Xin ghi lại để bổ sung sau. 

35.Lê Hoàn 

Lê Hoàn(941– 980 -1005) ([1]) là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê. Ông có nhiều đóng góp lớn 

trong chống quân Tống phương bắc, quân Chiêm phương nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân 

tộc, xây dựng và kiến tạo đất nướcĐại Cồ Việt. 

Xung quanh Lê Hoàn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ như vấn đề thân thế, sự nghiệp, 

và thụy hiệu.Thần tích Lê Hoàn tại lăng vua Lê, làng Ứng Liêm (Hà Nam) cho biết ông sinh ra ở 

xã Trường Yên, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông nội là Lê Lộc và bà nội là Cao Thị Phương. Cha là Lê 

Hiền, mẹ là Đặng Thị Khiết; nhà nghèo nên đã về xã Ninh Thái, Thanh Liêm, Hà Nam làm nghề chài 

lưới. Ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm dần (tức 29/1/942) sinh ra ông. Năm lên 7 tuổi, cha mẹ 

qua đời sớm, Lê Hoàn được một vị quan là Lê Đột nhận về nuôi. Truyền thuyết dân gian cũng như 

Ngọc phả về Lê Hoàn nói rằng năm 16 tuổi Lê Hoàn đã rất giỏi võ nghệ. Năm 975, ông từ Thanh 

Hoá về thăm mộ ông nội ở xã Bảo Thái, huyện Thanh Liêm (Hà Nam); ở đây, nhân dân đã mời ông 

ở lại dạy võ cho lớp trai trẻ. Nghe tin Đinh Bộ Lĩnh đem quân dẹp loạn 12 sứ quân, Lê Hoàn đến 

Hoa Lư xin theo và đã lập được nhiều chiến công, Đinh Bộ Lĩnhgiao cho ông chỉ huy 2.000 binh sĩ. 

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp xong 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập nênnhà Đinh; Lê Hoàn 

được giao chức vụ Thập đạo tướng quân, Điện tiền đô chỉ huy sứ, tức chức vụ tổng chỉ huy quân 

đội cả nước Đại Cồ Việt đồng thời trực tiếp chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình Hoa Lư. Lúc đó 

ông mới 27 tuổi. 

Tháng 10/979, cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi 

vua. Lê Hoàn trở thành Nhiếp chính, tự do ra vào cung cấm. Các đại thần thân cận của Đinh Tiên 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam
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Hoàng là Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ, Phạm Hạp nổi dậy chống lại Lê Hoàn nhưng bị 

Lê Hoàn nhanh chóng đánh dẹp, ba người đều bị giết. 

Thấy triều đình Hoa Lư rối ren, nhà Tống bên Trung Hoa có ý định cho quân tiến vào đánh 

chiếm Đại Cồ Việt. Trước tình hình đó, Thái hậu Dương Thị cùng tướng Phạm Cự Lạng và các triều 

thần tôn Lê Hoàn lên làm vua(sử gọi là Lê Đại Hành), lấy tôn hiệu là Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ 

Thăng Bình Chí Nhân Quảng Hiếu Hoàng đế, niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt, 

đóng đô tại Hoa Lư, cử Phạm Cự Lạng, em của Phạm Hạp, làm đại tướng quân. 

Đầu năm 981, vua Tống cử các tướng Hầu Nhân Bảo, Trần Khâm Tộ, Tôn Toàn Hưng, Triệu 

Phụng Huân, Quách Quân Biện, Lưu Trừng, Giả Thực, Vương Soạn cầm quân chia hai đường thủy 

bộ, quân bộ đi theo ngả Lạng Sơn, cònquân thủy thì tiến vào sông Bạch Đằng. Tháng 4/981, quân 

của Hầu Nhân Bảo đến Ngân Sơn, Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đằng, 

vua tự làm tướng đi chống giặc, sai người cắm cọc ngăn sông. Tại sông Bạch Đằng, thủy quân 

Tống bị chặn đánh, chiến thuyền bị thủng bởi những chiếc cọc sông dày dặc, vì thế quân Tống 

không thể tiến sâu vào nội địa được. Tôn Toàn Hưng dừng quân hơn 70 ngày, chần chừ không dám 

tiến. Hầu Nhân Bảo thì hiếu chiến hơn, tự đem quân tiến theo sông Thương, khi đến Chi Lăng, Lê 

Hoàn giả vờ xin hàng để đánh lừa Nhân Bảo rồi phục binh đổ ra đánh dữ dội, quân địch hơn phân 

nửa bị tiêu diệt. Sau hai trận thắng lớn Bạch Đằng, Tây Kết, quân Lê giết được Hầu Nhân Bảo, bắt 

sống Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân. Các tướng Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực, Tôn 

Toàn Hưng, Vương Soạn vội vàng rút chạy về nước. 

Từ khi lập nước, Chiêm Thành liên tục tiến hành các hoạt động quân sự với Đại Cồ Việt. Năm 

803, vua Chiêm sai tướng Senapati Par đem quân xâm phạm, vây hãm phía nam quận Cửu Chân. 

Năm 979, quân Chiêm được Ngô Nhật Khánh dẫn đường, tổ chức lực lượng thuỷ quân hùng hậu 

tiến đánh Hoa Lư theo đường biển, nhưng bị tan vỡ vì gặp bão ở cửa Thần Phù. Năm 982, Lê Hoàn 

cử Ngô Tử Canh và Từ Mục đi sứ Chiêm Thành bị vua Chiêm bắt giữ. Lê Hoàn tức giận, “sai đóng 

chiến thuyền, sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to. 

Bắt sống được quân sĩ nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và một nhà sư người 

Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể hàng vạn; san phẳng thành trì, 

phá hủy tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư”. 

Lê Đại Hành khi làm vua cho xây dựng nhiều công trình, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủ 

công nghiệp để chấn hưng đất nước. Ông là vị vua mở đầu cho lễ tịch điền nhằm khuyến khích sản 

xuất nông nghiệp dưới chế độ phong kiến Việt Nam. Lê Đại Hành cũng là vị vua đầu tiên tổ chức 

đào sông, hiện vẫn còn ở Thanh Hóa và là một di tích lịch sửdo đây là con đường giao thông thuỷ 

nội địa đầu tiên củaViệt Nam. 

Lê Hoàn là người mở đầu và xác lập những nguyên tắc cơ bản của nền ngoại giao Đại Việt. 

Nhà Tống là triều đại phong kiến hùng mạnh nhất châu Á đương thời mang nặng tư tưởng bành 

trướng đã phải từng bước thừa nhận sức mạnh, thế lực của quốc gia độc lập Đại Cồ Việt, đã phong 

cho Lê Hoàn các tước vị cao như Giao Chỉ quận vương, Nam Bình vương, sứ thần Tống còn làm 

thơ tôn Lê Hoàn tài ba không khác gì vua Tống. Vua sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn 

khéo nhưng cương quyết. Có lần sứ Tống sang đòi vua quỳ nhận sắc phong của vua Tống, Đại 

Hành lấy cớ bị đau chân nên không quỳ. Sứ Tống không làm gì được. Để tránh việc đón tiếp sứ giả 
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phiền hà tốn kém, Lê Đại Hành còn đề nghị nước Tống từ lần sau hãy cử sứ giả đưa thư đến địa 

giới và báo tin, triều đình Hoa Lư sẽ sai người lên biên giới để nhận chiếu thư của vua Tống. Vua 

Tống cũng chấp thuận. 

Giữa năm 1005, vua băng. Ông ở ngôi tất cả 26 năm, thọ 65 tuổi. Đặt 3 niên hiệu:Thiên Phúc 

(980 - 988), Hưng Thống (989 - 993), Ứng Thiên (994 - 1005). 

Lê Đại Hành có 5 hoàng hậu gồm Đại Thắng Minh Hoàng Hậu (Dương Thị), Phụng Càn Chí Lý 

Hoàng hậu, Thuận Thánh Minh Đạo Hoàng hậu, Trịnh Quắc Hoàng hậu và Phạm Hoàng hậu.Sử 

cũng chép một người vợ khác của ông, sinh cho ông ít nhất 2 người con là Lê Long Việt và Lê Long 

Đĩnh. Về sau bà được con trai Long Đĩnh truy tôn hiệu là Hưng Quốc quảng thánh Hoàng thái hậu. 

Lê Đại Hành có 11 người con trai, 1 người con nuôi, đều được phong vương, nhưng sau khi con 

trưởng là Thâu mất (1000), vua Lê không sớm lập người kế vị. Điều đó đã gây ra việc tranh giành 

quyền bính giữa các con của ông sau này, là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ 

của nhà Tiền Lê. 

Đại Hành là một vị vua có tài, dẹp nội loạn, khéo bang giao, giữ thể diện cho quốc gia không bị 

nước lớn chèn ép, đó là điều không phải đời vua nào của Việt Nam cũng làm được.Ông tỏ rõ là một 

người chí công vô tư, vì việc chung chứ không vì thù oán riêng, ông giết Phạm Hạp nhưng lại trọng 

dụng em Phạm Hạp là Phạm Cự Lạng, thăng tới chức thái úy chỉ huy quân đội. Con của Nguyễn 

Bặc, một người cùng bị giết với Phạm Hạp là Nguyễn Đê cũng được cất nhắc làm quan võ của nhà 

Tiền Lê. Ngoài ra, các đại thần từng là bạn thân của Tiên Hoàng như Trịnh Tú, Lưu Cơ, hai người 

nằm trong bộ tứ "Điền, Bặc, Tú, Cơ" theo vua Đinh từ ngày hàn vi cũng được Đại Hành trọng dụng, 

không vì lý do "cùng bè đảng" với Nguyễn Bặc và Đinh Điền mà kiếm cớ trừ khử hay sa thải hai 

người này. Chính nhờ chính sách dùng người khoan dung, trọng tài năng không vì tình riêng khiến 

ông quy tụ được nhân tâm, củng cố sức mạnh trong nước, vượt qua được khó khăn trong thời buổi 

đất nước rối ren, lòng người dao động khi nam, bắc đều bị uy hiếp. 

Hiện nay, Lê Đại Hành được thờ ở hơn 43 nơi, trong đó có 12 nơi thờ riêng, 5 nơi phối thờ với 

bà vợ cả là Đô Hồ phu nhân; 2 nơi phối thờ với Thái hậu Dương Thị và 21 nơi thờ với các vị thần 

khác). Ninh Bình là tỉnh có nhiều di tích thờ Lê Hoàn nhất 12 nơi; tiếp theo là Thái Bình với 10 

nơi; Hà Nội có 10 nơi, Nam Định 4 nơi, Hà Nam 3 nơi; các tỉnhThanh Hóa, Hưng Yên, Hải 

Phòng, Hải Dương đã tìm thấy 1 nơi thờ. 

Ninh Bình là vùng đất kinh đô của đất nước dưới thời Lê Hoàn, các đền thờ thường tập trung 

nhiều ở khu di tích cố đô Hoa Lư và phía nam tỉnh, nơi tương truyền vua đánh Tống và dẹp Chiêm 

đi qua như đền vua Lê Đại Hành và đình Yên Thành ở cố đô Hoa Lư, đình Trung Trữ ở Ninh Giang 

(Hoa Lư), các xã Yên Lâm, Yên Thắng và Yên Thái (Yên Mô), Khánh Ninh và thị trấn Yên Ninh (Yên 

Khánh), Đồng Bến (Tp Ninh Bình), Lai Thành (Kim Sơn)... 

Thái Bình là nơi diễn ra trận đánh Lục Đầu Giang chiến lược trong cuộc kháng chiến chống 

Tống lần thứ nhất. Điều này có thể giải thích cho việc nhân dân quanh khu vực diễn ra trận Lục 

Giang thờ cúng Lê Hoàn, đặc biệt là vùng đất thuộc hai tổng Xích Bích và Ỷ Đôn xưa. Các nơi thờ 

tiêu biểu như di tích đình và đền Vua Lê Đại Hành ở các xã Chi Lăng, Hưng Hà; xã Bắc Sơn, Hưng 

Hà; xã Thái Thịnh huyện Thái Thuỵ; xã Quỳnh Sơn huyện Quỳnh Phụ; xã Quỳnh trang huyện Quỳnh 

Phụ,... 
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Các đền thờ ở khu vực Hà Nội đều tập trung ở ven sông Nhuệ, trong đó Hà Đông 4 nơi, Thanh 

Trì 3 nơi ở xã Tả Thanh Oai và Hữu Hòa, Sơn Tây 2 nơi và Ứng Hòa 1 nơi ở Đình Thanh Dương xã 

Đồng Tiến. 

Các thần tích, thần sắc tại Hải Dương, Hải Phòng - nơi diễn ra trận Bạch Đằng năm 981 cho 

thấy các tướng của ông được thờ ở rất nhiều nơi và trong thần tích, thần sắc của họ có mô tả lại 

những chiến công của Lê Hoàn tại khu vực này. Đền Vua Lê Đại Hành ở Hải Dương được xây dựng 

tại xã An Lạc, huyện Chí Linh. Tại thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cũng có đền riêng 

thờ Vua Lê Đại Hành, đền được xây dựng ngay tại khu vực núi đá Tràng Kênh, ngã ba sông Bạch 

Đằng, nơi diễn ra đại thắng mùa xuân 981. 

36.Nguyễn Đức Học, Nguyễn Đức Long 

Thần phả Nhuệ Khê ghi ở xã Nhuệ Khê có Nguyễn Đức Long, Nguyễn Đức Học tham gia đội 

quân của Đinh Bộ Lĩnh. Anh em Đức Long, Đức Học cùng 30 người thuộc 5 họ Nguyễn, Trần, 

Hoàng, Bùi, Mai lúc đầu theo về với Trần Lãm nhưng đến khi Đinh Bộ Lĩnh nắm giữ binh quyền, lại 

hết lòng tự nguyện phò tá ông. Nhờ có công thu phục được sứ quân Phạm Bạch Hổ và đánh dẹp 

sứ quân Đỗ Cảnh Thạc mà Nguyễn Đức Long được phong làm Hùng trấn tam kỳ giang châu tướng 

quân, Nguyễn Đức Học được phong là Nhuệ Khê mạc trung duệ tiết tướng quân.... Dân làng Nhuệ 

Khê đã dựng sinh từ thờ Trần Lãm và hai ông Đức Long, Đức Học. Trong đền thờ, vị hiệu của Trần 

Lãm được đặt trên và dưới là vị hiệu của hai ông. Khi các ông mất, dân làng sửa đền tạc tượng và 

thường xuyên hương khói. 

37.Phạm Bạch Hổ 

Phạm Bạch Hổ (910-972) còn có tên Phạm Phòng Át, là võ tướng các triều Ngô, Đinh và là một 

trong 12 sứ quâncuối thời nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ông là người Nam Sách, Hải Dương. 

Cha ông là Phạm Lệnh Công (Phạm Chiêm), anh ông là Phạn Mạn, hai cháu gọi ông bằng chú 

là Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng đều là những danh tướng thời Ngô, Đinh. 

Phạm Bạch Hổ từng làm hào trưởng đất Đằng Châu, theo giúp Dương Đình Nghệ. Năm Tân 

mão 931, ông giúp chủ tướng đánh đuổi Lý Tiến, thứ sử Giao Châu và sau đó đánh bại Trần Bảo do 

Lưu Nghiễm là vua nhà Nam Hán cử sang cứu viện. Dương Đình Nghệ xưng tiết độ sứ, dùng Phạm 

Bạch Hổ làm nha tướng. 

Năm Đinh dậu 937, Phạm Bạch Hổ đã đem 1.000 quân đến hợp binh với Ngô Quyền tại thành 

Gia Viễn, được Ngô Quyền tin yêu, giao nắm binh quyền. Khi Kiều Công Tiễn giết Dương Đình 

Nghệ, Phạm Bạch Hổ đã đem 5.000 quân theo Ngô Quyền về thành Đại La, tiêu diệt Kiều Công 

Tiễn một kẻ phản phúc định âm mưu cầu cứu quân Nam Hán đang lâm le xâm lược nước ta. 

Phạm Bạch Hổ đã góp công lớn cùng chủ tướng Ngô Quyền trong chiến thắng lịch sử năm Mậu 

tuất 938, đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra thời kỳ độc lập của dân tộc sau gần 

1.000 năm Bắc thuộc. 

Khi vua Ngô Quyền mất (năm Giáp thìn 944), Dương Tam Kha cướp ngôi. Ông đã giúp Ngô 

Xương Văn (con trai thứ của Ngô Quyền) đoạt lại ngôi vua, xưng là Hậu Ngô Vương. Năm 965, khi 

Hậu Ngô Vương mất, các hào kiệt cả nước cùng nổi lên cát cứ, Phạm Bạch Hổ đã trấn giữ vùng 

cửa biển sông Hồng, cửa ngõ quan trọng vào thành Đại La, cai quản một vùng đất đai rộng lớn, 

giúp nhân dân khai khẩn đất hoang, đất bồi để sản xuất nông nghiệp. Phạm Bạch Hổ là một thủ 
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lĩnh trong 12 sứ quân cát cứ vùng Đằng Châu lúc bấy giờ. 

Khi Đinh Bộ Lĩnh mang quân đánh dẹp các sứ quân khác, đầu năm 966, Phạm Bạch Hổ mang 

quân về hàng Đinh Bộ Lĩnh, được phong làm Thân vệ đại tướng quân. 

Vua Đinh bị hại, Thiếu đế nhà Đinh còn nhỏ tuổi, nhà Tống lại lăm le xâm lược nước ta, tướng sĩ 

đã tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế. Thân vệ đại tướng quân Phạm Bạch Hổ 

tâu với vua xin được cáng đáng việc trù liệu quân lương. Vua Lê Đại Hành lo ông tuổi cao, Phạm 

Bạch Hổ đã khẳng khái đáp: “Thần lúc tráng niên theo Tiền Ngô Vương đánh giặc Nam Hán có chút 

công lao, nay tuy tuổi cao, nhưng mỗi bữa còn ăn hết vài đấu gạo, rong ruổi trên mình ngựa cả ngày 

không mệt, gân cốt còn mạnh há sợ gì quân Bắc Tống”. Vua khen ông là người dũng khí, phong làm 

Bình Tống đô liệu lương quan, mang quân bản bộ ra đóng ở vùng Thiên Bản trù liệu quân lương. 

Ngày 16/11 năm Nhâm thân 972, Phạm Bạch Hổ mất tại quê nhà, thọ 62 tuổi. Vua Lê đã sắc 

cho nhân dân lập đền thờ, phong tặng ông là: “Khai thiên hộ quốc tối linh thần”. 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

xuống chiếu phong thưởng cho các công thần, trong đó Phạm Bạch Hổ làm Thái thú Đằng Châu, 

trấn thủ Đông Nam. 

Phạm Bạch Hổ được nhân dân ngưỡng mộ lập đền, thờ phụng ông ở nhiều nơi, nhưng lớn hơn 

cả là đền Mây thuộc thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nơi 

đã sinh ra ông. 

Hàng năm, lễ hội Đền Mây được tổ chức ở hai thời điểm khác nhau: Tháng Giêng từ ngày mồng 

8 đến ngày 16 (âm lịch) là lễ hội kỷ niệm ngày sinh; từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11 âm lịch là lễ 

hội kỷ niệm ngày mất của tướng quân Phạm Bạch Hổ. Những năm gần đây, khi thành phố Hưng 

Yên khôi phục lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến thì lễ hội đền Mây còn được tổ chức vào tháng 3 

âm lịch hàng năm, trong chuỗi lễ hội dân gian Phố Hiến. 

Nhưng có một đền Vua Mây khác (thuộc thôn Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) 

có giá trị không nhỏ về lịch sử - văn hóa, cũng thờ vị tướng tài này lại có nguy cơ mai một dần nếu 

không được phục dựng. 

Đặc biệt tấm bia “Đền thờ Khai thiên trấn quốc huyền hoàng đại vương” khắc năm 1649 vẫn còn 

giữ được nguyên vẹn tại đền Vua Mây đã được Viện Khảo cổ học đánh giá là một phát hiện của 

ngành khảo cổ năm 1998. Bên cạnh đó, người dân Đại Đê cũng giữ được tấm kim phả bằng đồng 

ghi lại những điều dặn dò của quận công Vũ Văn Thiêm trước khi mất và 14 đạo sắc phong nguyên 

bản của 3 quận công họ Vũ. 

Một văn bản quan trọng khác cũng nói lên giá trị lịch sử-văn hóa của đền Vua Mây ở tầm quốc 

gia mà đến nay nhà nước vẫn còn lưu giữ lại được. Đó là 2 bản thần tích (thể hiện công trạng, 

thành tích) và 6 bản thần sắc (sắc phong) của tướng Phạm Bạch Hổ bằng chữ Hán hiện đang lưu 

giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm; bản thần tích, thần sắc bằng chữ quốc ngữ của các cụ quận 

công họ Vũ cũng được lưu giữ tại Viện Thông tin Khoa học xã hội. 

38.Dương Huy 

Việt sử lược, phần chú thích, ghi: “Theo Đại Việt sử ký (q.7, 13a) thì “năm Bính dần 966, Nam 

Tấn Vương mất, Tham mưu là Ngô Sử Bình (có chỗ chép là Ngô Ứng Bình), Thứ sử Phong Châu 

Kiểu Tri Hựu, Thứ sử Vũ Ninh Châu Dương Huy, và nha tướng Đỗ Cảnh Thạc tranh nhau làm vua, 
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trong nước loạn to, chỗ nào cũng có, đều chiếm cứ huyện ấp, định thôn tính nhau” . 

39.Lê Viết Hưng, Lê Viết Quang 

Đình làng Ngọc Uyên thờ hai đức thành hoàng làng là Lê Viết Hưng và Lê Viết Quang. Ngọc 

phả và truyền thuyết để lại cho biết: 

Thân phụ sinh ra hai vị là Ông Lê Viết Đức và Bà Bùi Thị Nguyên, nguyên quán tại thôn Gôi, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Vốn xuất thân nghèo khó, lại hiếm muộn đường tử tôn nên ông bà rời 

cố hương tìm nơi đất lành sinh sống, dạt tới làng Ngọc Uyên. Gặp nơi đất tốt, bằng phẳng lại phì 

nhiêu cây cối xanh tươi, sông nước thuận hòa bèn xin ngụ lại sinh sống. Bỏ công khai phá đất 

hoang, trồng lúa, đánh bắt cá tôm sinh sống, cùng bà con bản địa lập nên điền trại. Tại đây, thuận ý 

trời bà sinh đôi hai trai, tướng mạo khôi ngô, tuấn tú.  Hai cụ đặt tên một người là Lê Viết Hưng, một 

người là Lê Viết Quang. 

Nhị vị càng lớn càng vạm vỡ, khỏe mạnh. thân hình cao lớn, trí tuệ khác người, văn chương 

toàn thiện, võ nghệ tinh thông. 

Năm 930, Vua Nam Hán đem quân xâm lược nước ta. Không chịu nổi ách đô hộ, khắp nơi nhân 

dân nổi dậy khởi nghĩa. Năm 939, Ngô Quyền được nhân dân và tướng sĩ ủng hộ đánh bại quân 

Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra kỷ nguyên thống nhất cho đất nước. Năm 944, Ngô Quyền 

mất, triều chính rối loạn, dẫn đến họa 12 sứ quân làm dân tình hỗn loạn, cuộc sống chìm đắm trong 

khổ đau. Từ đất Hoa Lư (Ninh Bình) Đinh Bộ Lĩnh phất cờ nghĩa dấy binh dẹp loạn được nhân dân 

hưởng ứng. Hòa cùng bách thứ, dân làng Ngọc Uyên cũng đóng góp nhân tài vật lực với mong 

muốn sớm phục hưng đất nước. Hai anh em Lê Viết Hưng và Lê Viết Quang tình nguyện theo Đinh 

Bộ Đầu, hưng binh trấn giữ vùng châu thổ, đánh thắng nhiều trận ở vùng Chí Linh, Thanh Lâm. Do 

có công với nước, hai ông được Vua Đinh phong tước, nhân dân lập đền thờ tôn làm Thành hoàng. 

Đức Thánh Cả Lê Viết Hưng được phong là Đương cảnh thành hoàng quan hà Đại vương 

"Trưởng tả đạo binh nhung kiêm tham tán mưu sự" . 

Đức Thánh Hai Lê Viết Quang được phong là Dương cảnh thành hoàng Đinh triều phong tước 

"Thiếu tử Thái Bảo tiền quân". 

40.Ninh Hữu Hưng(936-1019) 

Là một đại thần triều Đinh Tiên Hoàng, đồng thời là vị tổ xưa nhất của nghề mộc Việt Nam, do 

đó được coi như vị tổ nghề xây dựng Việt Nam.Theo ngọc phả các đình làng La Xuyên, Ninh Xá Hạ 

thì quê quán của ông ở thôn Chi Phong,Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình. 

Khi Đinh Tiên Hoànglên làm vua, ông được giao phụ trách quân dân 6 phủ trong việc xây 

dựng kinh đô Hoa Lư, vì vậy, ông được phong chức Công tượng lục phủ Giám sát 

Đại tướng quân(Vị đại tướng trông coi nghề mộc của sáu phủ). 

Nhà Tiền Lê thay nhà Đinh, vua Lê Đại Hành cho xây dựng lại cung thất, Ninh Hữu Hưng càng 

được trọng dụng.Trong cả hai thời Đinh, Tiền Lê, ông chỉ huy việc xây dựng kinh đô Hoa Lư với các 

cung điện như Bách Bảo Thiên Tuế, Phong Lưu Tử Hoa, Long Lộc, Trường Xuân. . . cùng nhiều 

đền, chùa, dinh thự. 

 Là người có vũ dũng, ông được chọn vào đội quân Thiên cận đi bảo vệ nhà vua. Vua Lê Đại 

Hành thường đi thăm nhiều nơi và Ninh Hữu Hưng được chọn đi theo xa giá. Một lần vua Lê Đại 

Hànhngự thuyền rồng dọc theo sông Sắt tới khu vực Thiết Lâm - Cái Nành thuộc huyện Vọng 
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Doanh, nhà vua thấy nơi đây thế đất rất đẹp nên đã lên bờ dừng chân ngoạn thưởng và viếng ngôi 

miếu cổ thờ 2 vị Lương Bình Vương, An Nhu Vương thời vua Hùng. Thấy cảnh vật còn hoang sơ, 

nhà vua cho Ninh Hữu Hưng ở lại nơi này để truyền ân lớn của triều đình, mở rộng quy mô ngôi 

thần miếu.. Từ đó, ông định cư tại đây rồi đem cả con cháu, họ hàng đến vùng đất mới lập thành ấp 

lớn. Ông bỏ tiền chiêu dân, khuyến khích việc canh tác, phát triển nghề thủ công. Nghề mộc, chạm 

được ông truyền lại cho dân sở tại ngày càng phát triển.Vùng đất bên bờ sông xưa được gọi là trại 

La Ngạn sau này được đổi thành làng La Xuyên. Do có công khai hoang, lập ấp mà người dân La 

Xuyên tôn ông làDinh Điền Quan Lão La Đại Thần. 

Ninh Hữu Hưng là tổ nghề mộc, nghề chạm khắc gỗ, khảm trai của Việt Nam. Ông được tôn 

vinh ở các làng nghề La Xuyên, Ninh Xá Hạ, Ninh Xá Thượng, Lũ Phong, Trịnh Xá, Đồng Xa (nay 

thuộc Ý Yên, Nam Định). 

La Xuyên và Ninh Xá là các làng nghề đã có lịch sử ngàn năm với nhiều thợ giỏi tham gia xây 

dựng các cung thất, đền đài cho các triều đại phong kiến. Nghề mộc truyền thống mà đỉnh cao là 

nghệ thuật chạm khắc đã đạt đến độ hoàn hảo. Sản phẩm phong phú và thông dụng như hương án, 

bát biểu, tượng, cửa, võng, sập gụ, tủ chè đều thể hiện trình độ kỹ thuật cao. 

41.Kiều Tri Hựu 

Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn cho biết ngắn gọn về 

vị thứ sử Phong Châu này như sau: “… Theo Ngũ đại sử, năm Đại Bảo 8 đời Lưu Xưởng ([2]), 

Xương Văn ở Giao Châu mất (965), người giúp việc là Lữ Xử Bình cùng với thứ sử Phong Châu là 

Kiều Tri Hựu tranh nhau lên làm vua. Đinh Liễn đem quân đánh phá được. Lưu Xưởng cho Đinh 

Liễn làm tiết độ sứ Giao Châu. Theo sách Thập quốc Xuân thu của Ngô Nhậm Thần nhà Thanh, thì 

năm Đại Bảo 3 đời Hậu Chúa Nam Hán Lưu Xưởng, Đinh Bộ Lĩnh giữ công việc Giao Chỉ, hiệu là 

Đại thắng vương. Trước kia, Ngô Xương Văn mất, tướng tá của Xương Văn là Lã Xử Bình cùng với 

thứ sử Phong Châu là Kiều Tri Hựu gây loạn, Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn đánh bại Xử Bình, 

được dân chúng suy tôn làm vua...”. 

Việt sử lược, phần chú thích, ghi: “Theo Đại Việt sử ký (q.7, 13a) thì “năm Bính dần 966, Nam 

Tấn Vương mất, Tham mưu là Ngô Sử Bình (có chỗ chép là Ngô Ứng Bình), Thứ sử Phong Châu 

Kiểu Tri Hựu, Thứ sử Vũ Ninh Châu Dương Huy, và nha tướng Đỗ Cảnh Thạc tranh nhau làm vua, 

trong nước loạn to, chỗ nào cũng có, đều chiếm cứ huyện ấp, định thôn tính nhau” ([3]). 

42.Tạ Sùng Hy 

Tạ Sùng Hy người vùng Hoa Lư, Ninh Bình đến An Nhân, Thành Lợi, Vụ Bản dạy học, rồi bắt 

đầu từ đây đi theo Đinh Bộ Lĩnh. Ông là người có công phá vòng vây của Ngô sứ quân cứu thoát 

Đinh Bộ Lĩnh. Mang nặng ân nghĩa với Tạ Sùng Hy, Đinh Bộ Lĩnh đã  phong ông là Sùng Hy đại 

vương, cho nhận thực ấp ở Thiên Bản (Vụ Bản). Khi Tạ Sùng Hy mất, nhân dân trong vùng tổ chức 

chôn cất, vua Đinh sai quan về làm lễ. Hàng năm cứ đến ngày sinh của Tạ Sùng Hy, vua đều ngự 

giá về đình An Nhân (đình thờ Tạ Sùng Hy) để làm lễ, biểu dương công trạng và diễn lại cuộc vây 

cứu. 

43.Dương Tam Kha 

Dương Tam Kha(944 – 950) là một vị vua Việt Nam (tôn hiệu là Dương Bình Vương), trị vì xen 

giữa nhà Ngô. Ông là con trai của Dương Đình Nghệ, là em (có sách nói là anh) của Dương hậu, vợ 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn2
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn3
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Ngô Quyền. Tiểu sử của ông còn nhiều chỗ chưa rõ. Theo Việt sử lược thì Dương Tam Kha tên húy 

là Dương Chủ Tướng ([4]). Còn theo ghi chép trong Tống sử thì Dương Tam Kha có tên gọi là 

Dương Thiệu Hồng. Có tài liệu nói rằng ông là con trai thứ ba của Dương Đình Nghệ, hai người con 

đầu là Dương Nhất Kha và Dương Nhị Kha. 

Dương Đình Nghệ là một tướng của Khúc Hạo ở đất Ái Châu (Thanh Hóa). Năm Tâm mão 

931 Dương Đình Nghệ đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến, chiếm thành Đại La, tự xưng làm Tiết 

độ sứ. Lúc này Dương Tam Kha làm một bộ tướng của cha.Được 6 năm, Dương Đình Nghệ bị nha 

tướng là Kiều Công Tiển giết hại để đoạt chức Tiết độ sứ. Năm938, Ngô Quyền vốn là bộ tướng, 

cũng là con rể của Dương Đình Nghệ giết Kiều Công Tiễn. Dương Tam Kha lại theo anh rể làm bộ 

tướng. Theo thần phả, chính Dương Tam Kha cùng con Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập là người 

chỉ huy quân tiên phong tiến ra Đại La tiêu diệt Công Tiễn. 

Trước đó Công Tiễn sai người sang Nam Hán xin quân cứu viện, vua Nam Hán cho con là Vạn 

vương Hoằng Tháođem quân sang cứu, tự mình đóng quân làm thanh viện. Quan Nam Hán chưa 

tới thì Công Tiễn đã bị giết. Tháng 11/938, quân Hoằng Tháo kéo sang bị Ngô Quyền đánh tan 

trong trận Bạch Đằng. Hoằng Tháo bị giết chết. Dương Tam Kha cũng tham dự trận này ([5]), theo 

truyền thuyết và thần tích, trong trận Bạch Đằng, Dương Tam Kha chỉ huy đạo quân bên tả ngạn, 

Ngô Xương Ngập và Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy đạo quân bên hữu ngạn, mai phục ở hai bên bờ sông 

để cùng phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào đội hình quân địch và sẵn sàng tiêu diệt số quân 

địch trốn chạy lên bờ. Có thể suy đoán rằng, ngược lên phía thượng lưu là một đạo thủy quân mạnh 

phục sẵn làm nhiệm vụ chẹn đầu, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh vỗ mặt đội binh thuyền 

của địch. 

Năm 944, Ngô Quyền mất, uỷ thác con trưởng là Ngô Xương Ngập cho ông. Dương Tam Kha 

cướp ngôi cháu, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập chạy về nhà một 

hào trưởng – Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương - Nam Sách (Hải Dương). Phạm Lệnh Công che 

chở cho Ngô Xương Ngập, đã ba lần đưa Ngô Xương Ngập vào rừng núi Hun Sơn đào mà trú ẩn, 

Dương Tam Kha sai sai các tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đến nhà Phạm 

Lệnh Công đòi bắt Ngô Xương Ngập, nhưng cả ba lần đi đều về không. Phạm Lệnh Công lo sợ, bèn 

đem Ngô Xương Ngập giấu vào trong động núi. Dương Tam Kha hay tin, lại đến đòi bắt như trước 

nhưng không được. Dương Tam Kha lấy Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, làm con 

nuôi. 

Trong thời gian cai trị đất nước, ông giữ chính sự tương đối ổn định, khuyến khích việc khai 

khẩn đất hoang, nhất là ở các vùng Chương Dương (Hà Nam) và Cổ Lễ (Nam Định). 

Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn cùng hai tướng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh 

Thạc đem quân đi đánh hai làng Đường, Nguyễn ở Thái Bình. Khi quân đến Từ Liêm, Ngô Xương 

Văn nói với hai tướng rồi dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Biết ơn của Dương Tam Kha, 

Xương Văn không giết Tam Kha mà chỉ giáng ông xuống làm Chương dương công. 

Năm 953, Dương Tam Kha cùng gia quyến và thuộc hạ tiếp tục đi xuống phía Nam để khai khẩn 

vùng đất mới ởGiao Thủy (nay thuộc Nam Định). Tại đây, ông thấy phong cảnh hữu tình, dân chúng 

thuần hậu nên quyết định ở lại sinh sống và đổi tên thành Dương Tùng Khê để giấu tung tích. Thấy 

dân khó khăn, Dương Tùng Khê tự bỏ tiền của cho dân làng đắp đê chống lụt lội, cho khai sông 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn4
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:nhan-vat-thoi-12-su-quan-3-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn5
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ngòi phục vụ tưới tiêu; ông còn khuyến khích việc khai khẩn đất hoang ở các vùng Chương Dương 

(nay thuộc tỉnh Hà Nam) Cổ Lễ hay còn gọi là Cổ Lĩnh (nay thuộc tỉnh Nam Định)… Chính vì điều 

đó, nhân dân rất biết ơn, khi Dương Tùng Khê mất họ đã lập đền thờ phụng và tôn làm Đương cảnh 

phúc thần. Ngoài ra, một số địa phương, làng xã khác, nơi ít nhiều Dương Tam Kha để lại dấu ấn 

công tích với dân cũng có đền thờ ông. 

Có tài liệu chép rằng ông là cha của hoàng hậu hai triều Dương Vân Nga và còn sống tới lúc gả 

bà cho Đinh Bộ Lĩnh năm 966. 

Dương Tam Kha không noi gương Chu Công Đán phò tá Chu Thành Vương mà làm việc 

của Vương Mãng, đúng là đáng chê trách. Nhưng việc Ngô Xương Văn tha ông không giết là nhân 

từ, không phải là sai lầm. Đó là cái tình cậu cháu trong nhà đã trọn vẹn và không để xảy ra cảnh 

máu chảy đầu rơi.Đành rằng, có thể tại Xương Văn là cháu ruột ông (do bà Dương thị sinh ra), 

nhưng xem cách hành xử của anh em Xương Ngập và Xương Văn lúc ngồi chung ngai vàng thì 

thấy đạo đức và tài năng của người anh kém xa người em. Rất có thể Dương Tam Kha đã nhận 

thấy người cháu lớn không đủ phẩm chất xứng đáng để ngồi ngai vàng nên ông đã giành ngôi và 

việc truy bức Xương Ngập để "trừ hậu hoạ" vì ông lường trước việc Xương Ngập khó lòng để ông 

sống nếu một mình được thống soái trên ngai vàng. Việc ông không chọn một người trong họ 

Dương, dù là họ xa, làm con, mà vẫn lấy Xương Văn làm con càng chứng tỏ Dương Tam Kha vẫn 

có ý định trả ngôi về cho họ Ngô chứ không nhất quyết giữ ngôi cho họ Dương. Nếu ông muốn 

chiếm ngôi cho họ Dương, nhiều khả năng cả Xương Văn, Nam Hưng, Càn Hưng, Nhật Khánh đều 

đã bị thanh trừng. 

44.Nguyễn Trí Khả, Nguyễn Cẩn, Trần Côn, Đỗ Cư,Nguyễn Hiền, Phạm Phục 

Theo thần phả tại đình Ba Dân ở Thanh Trì, Hà Nội thì năm Đinh mão 967, Đinh Bộ Lĩnh tiến 

đánh sứ quân Nguyễn Siêu. Được tin Nguyễn Siêu đem 1 vạn quân đóng ở Thanh Đàm dùng 

Nguyễn Trí Khả làm tiên phong, Nguyễn Cẩn, Trần Côn làm tá dực, Đỗ Cư làm hữu dực, Nguyễn 

Hiền, Phạm Phục làm tổng quản các đạo quân, ngày đêm luyện tập, đào hào đắp luỹ để phòng bị. 

Trong trận giao tranh đầu tiên Đinh Bộ Lĩnh bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết 

và Cao Sơn cùng rất nhiều binh lính tử trận.Đinh Bộ Lĩnh cả giận, thống lĩnh toàn quân, cửNguyễn 

Bặc làm Đại tướng tiên phong. Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa cùng sứ 

tướng vượt sông tìm viện binh của các sứ tướng khác. Gần tới bờ bắc, gặp gió lớn, thuyền bị đắm. 

Đinh Bộ Lĩnh biết tin, bèn sai võ sĩ nửa đêm phóng lửa đốt doanh trại. Quân Nguyễn Siêu tan. 

Nguyễn Siêu tử trận. Không nghe thấy tông tích của các tướng Nguyễn Trí Khả, Nguyễn Cẩn, Trần 

Côn, Đỗ Cư, Nguyễn Hiền, Phạm Phục. 

45.Ngô Nhật Khánh 

Ngô Nhật Khánh ( ?-979) là một sứ quân nổi dậy cuối thời nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam giữa 

thế kỷ 10.Ông làngười Đường Lâm,Hà Nội. 

Sử cũ cho Ngô Nhật Khánh là người bà con cùng họ với Ngô Quyền.Phả hệ họ Ngô Việt 

Nam cho rằng ông là con của Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, cháu nội Ngô Quyền. 

Sau khi Ngô Quyền mất năm 944, Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô. Đất nước loạn lạc bởi 

sự hoành hành của nạn cát cứ.Ngô Xương Văn khôi phục nhà Ngô từ tay Dương Tam 

Khanăm 950, nhưng tới năm 965 khi Xương Văn tử trận, nạn cát cứ lại bùng phát mạnh mẽ hơn. 
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Các thế lực yếu bị tiêu diệt dần, cả nước chỉ còn mười hai thế lực lớn, làmười hai sứ quân. Ngô 

Nhật Khánh cũng nổi dậy từ thời gian đó (965), là một trong 12 sứ quân, đóng tại quê nhàĐường 

Lâm, tự xưng là Ngô Lãm Công. 

Trong thời loạn lạc đó, Đinh Bộ Lĩnh tỏ ra là sứ quân mạnh nhất nhờ sự liên kết với sứ quân 

Trần Lãm. Đinh Bộ Lĩnh ra tay dẹp các sứ quân, nhưng riêng với các sứ quân họ Ngô là Nhật 

Khánh và Xương Xí, Bộ Lĩnh dùng chính sách chiêu hàng, vì các sứ quân này là dòng họ nhà Ngô 

vừa mất.Kết quả cả Ngô Xương Xí và Ngô Nhật Khánh đều về hàng Đinh Bộ Lĩnh. Sử sách không 

chép rõ ông đầu hàng Bộ Lĩnh khi nào, chỉ biết tới năm 968 thì loạn 12 sứ quân chấm dứt và Bộ 

Lĩnh lên làm vua. Như vậy thời gian làm sứ quân của Nhật Khánh chỉ kéo dài khoảng 3 năm. 

Sau khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong 12 sứ quân, xưng hoàng đế tức là Đinh Tiên Hoàng, đã lấy mẹ 

Ngô Nhật Khánh làm hoàng hậu, đồng thời gả con gái là công chúa Phất Kim cho ông và cưới em 

gái ông cho con trai trưởng là Nam việt vương Đinh Liễn. Ngô Nhật Khánh trở thành phò mã.Tuy 

nhiên, sử không chép rõ mẹ Nhật Khánh là ai trong 5 bàhoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiểu 

Quốc, Cồ Quốc, Ca Ông của vua Đinh Tiên Hoàng. 

Dù Đinh Tiên Hoàng đã làm nhiều việc như vậy để mong qui thuận cho được Ngô Nhật Khánh, 

nhưng ông vẫn mang trong lòng mối thù hận với vua Đinh. Một hôm ông mang vợ là công chúa Phất 

Kim chạy vào nam, tới cửa biển Nam Giới thì ông rút dao rạch mặt vợ và mắng rằng"Cha mày lừa 

dối ức hiếp mẹ con ta, lẽ nào ta vì mày mà quên tội ác của cha mày hay sao? Cho mày trở về, ta đi 

đằng khác tìm kẻ có thể cứu ta".Rồi ông bỏ trốn sang Chiêm Thành. Sử sách không chép rõ Ngô 

Nhật Khánh chạy sang Chiêm vào thời gian nào, chỉ biết chắc chắn việc này diễn ra sau khi Đinh 

Tiên Hoàng lên ngôi và trước khi vua Đinh bị sát hại. 

Tháng 10 năm 979, cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết hại. Con trai còn lại là Đinh 

Toàn lên ngôi vua. Lê Hoàn làm Nhiếp chính. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp cho 

rằng Lê Hoàn có ý đồ thoán đoạt đã nổi loạn nhưng bị Lê Hoàn dẹp tan. Nghe tin Tiên Hoàng chết, 

Nhật Khánh bèn xui vua Champa mang quân đánh Đại Cồ Việt. Vua Champa nhân cơ hội xâm 

chiếm đất đai, bèn tự cầm quân đem hơn nghìn binh thuyền ra đánh Hoa Lư, theo hai cửa biển Đại 

Ác (cửa Đại Nha, sau đổi là cửa Đại An thuộc ranh giới Nam Định - Ninh Bình nay) và Tiểu 

Khang(tức cửa Thần Phù là ranh giới Ninh Bình - Thanh Hóa nay).Khi vào cửa Thần Phù, qua một 

đêm, gặp gió bão nổi lên, thuyền đều lật đắm, chìm gần hết. Nhật Khánh cùng bọn quân Chiêm đều 

chết đuối, chỉ có thuyền của vua Chiêm thoát nạn, thu vét tàn quân trở về. 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

xuống chiếu phong thưởng cho các công thần, trong đó Ngô Nhật Khánh làm Thứ sử Giao Thủy, 

trấn thủ Đông Bắc. 

46.Long Viên Đốc Khánh Công chúa 

Ở thôn Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ngày nay còn có ngôi đền Long 

Viên thờ Long Viên Đốc Khánh Công chúa, tương truyền là người đỡ đẻ cho Đinh Bộ Lĩnh. 

47.Cao Khiển, Cao Lịch 

Theo thần tích thôn Yên Khoái, xã Ninh Phú, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thì cha con Đinh Bộ 

Lĩnh suýt nữa thất trận khi trong một trận đánh lớn, bị quân của Đỗ Cảnh Thạc bao vây, ngoài công 

chúa Liên Hoa, góp sức giải vây cho Đinh Bộ Lĩnh còn có cánh quân của hai tướng Cao Lịch, Cao 
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Khiển ở Hoa Lư. 

48.Nguyễn Khoan 

Nguyễn Khoan hay Nguyễn Thái Bình là một trong 12sứ quân nổi dậy trong lịch sử Việt Nam thế 

kỷ 10, cát cứ vùng Tam Đái (nay thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Năm 967 ông bị Đinh Bộ 

Lĩnh ở Hoa Lư đánh dẹp. 

Theo thần tích xã Văn Uyên và xã Đông Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (thờ Nguyễn Siêu) thì 

Nguyễn Siêu là em các sứ quân Nguyễn Khoan và Nguyễn Thủ Tiệp, cả ba ông đều là cháu của 

Nguyễn Hãng, một tướng Bắc triều, và là con của Nguyễn Nê, võ quan đời Tấn (936 – 946). Nguyễn 

Nê đem quân sang nước Việt đòi họ Dương triều cống, dựng bản doanh ở Thành Quả, lấy vợ Việt 

sinh ra ba con trai. Sau khi Nguyễn Nê chết, ba anh em theo mẹ ở lại nước Việt gây dựng 

sự nghiệp, người nào cũng nhiều của cải, nhiều quân quyền. 

Nguyễn Khoan vốn là tướng của Ngô Quyền, được phân phong trấn thủ vùng Tam Đái, vùng mà 

về người về của thì “nhất Tam Đái, nhì Khoái Châu”, bởi thế có lực lượng kinh tế và quân sự vững 

mạnh. Ông đã cùng nhân dân sống chan hoà, nghĩa tình thắm thiết. Ông còn dành riêng một ao cá, 

để hàng năm cứ đến ngày mồng 8 tháng Giêng là mở hội đánh cá, mời các bô lão trong vùng cùng 

dự yến ẩm. Sáng ngày mồng 9, ông lại sai mổ bò, giết trâu, mời phường múa hát, cùng với nhân 

dân tưng bừng mở hội mừng xuân. Ông cũng thường khuyến khích chăm sóc nghề nông, luôn luôn 

dạy dân "Canh tân mĩ tục", (đổi mới tục lệ cho hay, cho đẹp). Nhờ đó mà người dân trong vùng, nhà 

nhà tự cung tự cấp ấm no, chốn chốn vui cảnh thái bình thịnh trị.. Về quân sự, ông xây dựng thủ 

phủ trên gò Biện Sơn (Độc Nhĩ Sơn) và đóng đồn ở gò Đồng Đậu, chiêu mộ và huấn luyện dân binh 

để xây dựng lực lượng quân sự dùng khi hữu sự. 

Năm 944, Ngô Quyền qua đời. Triều đình Ngô Vương rối loạn và mất dần khả năng kiểm soát 

đối với các địa phương. Trong nỗ lực cuối cùng, Ngô Xương Xí lên kế thừa ngôi vị, nhưng bất lực 

trước thời cuộc nên tự lui về giữ Bình Kiều (Triệu Sơn, Thanh Hóa), tự coi mình là một sứ quân. Một 

số tướng lĩnh, thổ hào địa phương cũng xây dựng thế lực cát cứ, hình thành 12 sứ quân.Vốn gắn 

bó với vùng Tam Đái, lại có nhiều công ơn với nhân dân trong vùng, thời loạn lạc, Nguyễn Khoan 

dần xây dựng thế lực riêng, nghiễm nhiên trở thành một sứ quân mạnh. Ông tự xưng Nguyễn Thái 

Bình, tước Quảng Trí Quân. Ông đã cùng với Lã Tá Đường, sứ quân chiếm cứ vùng Tế Giang (nay 

thuộc các huyện Văn Giang, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), tạo nên sự kết ước bền chặt. 

Cuối năm 967, hai sứ quân cùng đại hội tướng sĩ ở trên sông Tế Giang thì quân của Đinh Bộ 

Lĩnh do 2 tướng Đinh Điền, Nguyễn Bặc cùng phục binh bốn bề nỗi dậy. Sứ quân Lã Tá Đường hy 

sinh giữa trận tiền. Riêng quân của ông chỉ còn 3 người, một ngựa một đao vừa đánh, vừa chạy về 

đến làng Yên Thư (nay thuộc xã Yên Phương, huyện nên Lạc) bèn tạm trú trong một cái quán gianh 

bên đường. Nhân dân địa phương đem lễ vật đến chào đón, ông chiêu mộ được thêm vài trăm 

quân, rồi quyết chiến với quân Đinh đang ào ào ép đánh. Quảng Trí Quân lâm vào thế cùng lực kiệt, 

trước mặt không có viện binh, sau lưng thiếu lương thực tiếp tế, trong lúc vô vọng, ông vẫn cố sức 

chiến đấu mở vòng vây. Bị trọng thương, ông lui về đến bến đò Sông Loan trước đồn Biện Sơn thì 

ngã ngựa và mất. Hai tướng và hai bà vợ của ông tự vẫn ở Ao Nâu, cạnh gò Đồng Đậu. Nhân dân 

trong làng biết tin, kéo nhau đến lấy đất đắp lên chỉ trong khoảnh khắc đã thành gò. Nay trên gò ấy, 

có đền thờ ông, gọi là đền Nguyễn Gia Loan (Gia Loan từ), trở thành truyền thuyết xứ Sơn Tây. 
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Tuy nhiên, cũng có tài liệu cho rằng lực lượng của Nguyễn Khoan tự tan rã, không rõ kết cục 

của ông thế nào. Theo thần tích làng Vĩnh Mỗ (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì Nguyễn Khoan không 

chết mà xuống tóc đi tu. 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

xuống chiếu phong thưởng cho các công thần, trong đó Nguyễn Khoan làm Thái thú Yên Lạc, trấn 

giữ Trung Bắc. 

Do Nguyễn Khoan đã từng có công phò Ngô Quyền đánh giặc Nam Hán, lại có công xây dựng 

cơ nghiệp cho vùng Tam Đái, nên các triều đại sau này đều sắc phong ông là Thượng đẳng phúc 

thần. Nhiều nơi lập đền thờ và tôn ông làm thành hoàng, tuy nhiên, hiện nay chỉ còn đền Gia Loan ở 

thị trấn Yên Lạc và đình Lác ở xã Tề Lỗ (đều thuộc huyện Yên Lạc). Ngoài ra còn có chùa Vĩnh 

Khoan, cũng thuộc thôn Vĩnh Mỗ, thị trấn Yên Lạc, thờ đại sư Nguyễn Khoan. 

Đền Gia Loan là nơi lưu giữ được nhiều yếu tố liên quan đến Nguyễn Khoan cũng như những 

ghi nhận công đức của ông. Nơi đây còn lưu giữ được cuốn ngọc phả viết năm Lê Vĩnh Hựu thứ 6 

(1752). 

Hiện nay, vào ngày mồng 8 tháng Giêng tại hai làng Vĩnh Mỗ và Tiên Mỗ, thị trấn Yên Lạc, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đều có tổ chức lễ hội tưởng nhớ sứ quân Nguyễn Khoan, có tập tục 

đánh cá ở Ao Nâu dâng cúng và đấu vật; ngoài ra ngày mồng 10 tháng Giêng, làng Dã Bàng, nay 

thuộc xã Tề Lỗ cũng có lễ hội. 

 

 

 

([1]) Các số này lần lượt là năm sinh, năm lên ngôi, năm mất. 

([2]) Vua cuối cùng của nhà Nam Hán, trị vì 958 – 971. Năm 971, Lưu Xưởng đầu hàng Tống Thái Tổ. 

([3]) Sách đã dẫn của tác giả Khuyết danh; Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải, Đinh Khắc Thuân đối chiếu, chỉnh lý; Nxb 

Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 2005; trang 52. 

([4]) Sách đã dẫn của tác giả Khuyết danh; Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải, Đinh Khắc Thuân đối chiếu, chỉnh lý; Nxb 

Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 2005; trang 48. 

([5])Một số tài liệu nói rằng chính Dương Tam Kha có công chém chết Hoằng Tháo. Trong bài Quá Bình Vương cựu trạch từ (Qua 

đền trên nền nhà cũ của Bình Vương) của Lê Tung được Khiếu Năng Tĩnh sưu tập và đưa vào bộ Thiên gia thi vựng tuyển có câu 

"Trảm Hán Hoằng Tháo tuyết phụ cừu (chém Hoằng Tháo người Hán trả thù cho cha)". Trong Thần tích đền Cổ Lễ có câu "Tam 

Kha xuất bản bộ binh dĩ trường tiễn tự lưỡng ngạn loạn phóng, trảm đắc Hoằng Tháo (Tam Kha dẫn quân dưới trướng, dùng tên 

dài bắn từ hai bên bờ, chém được Hoằng Tháo)". Trong đền thờ Dương Tam Kha tại thị trấn Cổ Lễ có đôi câu đối, trong đó một câu 

là "Trảm diệt Hoằng Tháo, bình Bắc khấu, lịch đại bao phong (Chém chết Hoằng Tháo, đánh bại giặc phương Bắc, nối đời bao 

phong)". 

Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16) 

NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (4 - Tiếp theo) 

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 09:59 
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49.Đặng Khôi 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công (xin xem nguyên văn thần phả tại phần viết về Đỗ Cảnh Thạc 

trong bài viết này) thì “… sau đó ông đi khắp nơi trong vùng, giao kết với những anh hùng hào kiệt 

như Đặng Khôi ở ấp Đường, Nguyễn Thanh ở ấp Nguyên, Nguyễn Thuật ở ấp Thiên Phúc, Ngô 

Quyền ở ấp Thọ …,“…Tháng 6 năm Ất mùi 935, ông nhận được thư của Ngô Quyền mời họp quân 

đánh Bạch Hạc. Trận này quân ta cũng đại thắng, chém chết tên chủ tướng Lương Ngột tại trận 

tiền, thu được nhiều lương thảo binh khí, lừa ngựa. Tháng 10 năm Bính thân 936, ông cất quan đi 

đánh đồn Đỗ Đồng. Trận này ông chia quân làm 3 đạo tác chiến: Đạo thứ nhất là bộ binh do phó 

tướng Phan Truật chỉ huy; Đạo thứ hai là đội kỵ binh do tả tướng quân Đặng Khôi chỉ huy tiến theo 

đường rừng núi vòng xuống rồi đánh thốc ngược lên; Đạo thứ ba là thủy quân do Hữu tướng quân 

chỉ huy xuôi thuyền theo sông con đánh xuống. Lúc đầu giặc tưởng chỉ có đạo quân bộ nên chúng 

dốc toàn lực ra uy hiếp quân ta, không ngờ đạo kỵ binh từ Đông Nam đánh lên, thủy quân từ Tây 

Bắc đánh xuống, quân giặc bị đánh rối loạn hàng ngũ, đội kỵ binh xông vào chém giết, thây chết 

ngổn ngang. Tên chủ tướng Trương Hoạch đang giao chiến với Đặng Khôi bị ông bắn trúng một mũi 

tên ngã ngựa. Đặng Khôi bồi thêm một giáo kết liễu đời tên xâm lược. Chỉ trong nửa buổi chiều mà 

trại giặc đã tan tành, quân ta đại thắng, thu nhiều chiến lợi phẩm. Ông xuất kho khao thưởng ba 

quân, nhân dân phấn khởi mở hội ăn mừng 3 ngày. Từ đó suốt một dải từ Trấn Sơn đến Trấn Đông 

Bộ không còn bóng một tên xâm lược, nhân dân một lòng quy phục dưới cờ ..”. 

 Cũng theo thần phả thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập xuống chiếu 

phong thưởng cho các công thần, trong đó Đặng Khôi làm Chỉ huy sứ thống lĩnh quân bộ. 

50.Lý Khuê 

Lý Khuê (?-967)hay Lý Lãng công là một trong 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. 

Ông là người thuộc vùng giáp ranh Bắc Ninh-Hưng Yên. Năm 967 ông bị tướng Lưu Cơ của Đinh 

Bộ Lĩnh ở Hoa Lư dẹp tan, một bước trong quá trình chấm dứt tình trạng cát cứ lập ra nhà nước Đại 

Cồ Việt trong lịch sử. 

Theo “Thần phả thờ Đỗ tướng công” ([1]) thì dựa vào lời tâu của Đỗ Cảnh Thạc, tháng Giêng 

năm Nhâm tí 952, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập phong tước cho các công thần, trong đó Lý 

Khuê làm Ngự sử Thuận Thành, trấn giữ cận đông thành Cổ Loa; đó chính là vùng Đông Ngàn, 

trong đó có Hoa Lâm,  ngay ngã ba sông Hồng sông Đuống (một vị trí yết hầu của thành Cổ Loa). 

Khi được Thiên Sách Vương gia phong  Ngự sử Thuân Thành,  trấn giữ cận đông kinh thành Cổ 

Loa,  đại bản doanh của Lý Khuê là thành cổ Luy Lâu (miền Siêu Loại, Bắc Ninh). 

Theo thần tích ở xã Bình Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh) thì Lý Khuê đánh nhau với Đinh Bộ 

Lĩnh bị thua và mất ở làng Dương Xá, thôn Dương Đanh của làng Dương Xá thờ Lý Lãng Công là 

thành hoàng của làng. 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

xuống chiếu phong thưởng cho các công thần, trong đó Lý Khuê làm Ngự sử Thuận Thành, trấn 

giữ cận Đông. 

Bài viết của tác giả Trần Viết Điền đưa ra giả thuyết “sứ quân Lý Khuê là ông nội vua Lý Thái 

Tổ” có đoạn: “Qua nghiên cứu thân sử của bà Lý triều quốc mẫu Thánh Thiện Phạm Thị Tiên, mẹ 

của Hiển Khánh vương, có thể rút ra một số tiêu chí về vị phu quân của Phạm mẫu Hoa Lâm: 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:nhan-vat-thoi-12-su-quan-4-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn1
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[1] Phu quân họ Lý, từng là một hùng trưởng miền cận đông thành Cổ Loa, nơi Dương Bình 

Vương Dương Tam Kha hoặc nhà Hậu Ngô đóng đô. Dinh cơ của ông tọa lạc ở Hoa Lâm (tức Mai 

Lâm, Đông Anh hiện nay). Di tích còn lại là Bãi Tổng binh, Ao sau dinh. 

[2] Phu quân họ Lý này là một đại quan nhà Ngô, từng “hộ pháp” nhiều chùa ở Cổ Pháp-Siêu 

Loại trong đó có chùa Linh Ưng ở hương Phù Đổng, nơi cô Phạm Thị Tiên đang làm Phật sự. Đại 

quan họ Lý phải lòng thiện nữ Phạm Thị Tiên (khoảng 22 tuổi), xinh đẹp, đang làm Phật sự ở chùa 

Linh Ứng, làng Phù Đổng, gần chùa Kiến Sơ. Do có mối quan hệ ấy, cô Phạm Thị Tiên sớm trở 

thành phu nhân của đại quan họ Lý. 

[3] Đã là hùng trưởng một vùng, có nôi Phật giáo Luy Lâu (Thuận Thành ) Siêu Loại, Cổ Pháp, 

nên phu quân của mệnh phụ Phạm Thị Tiên tất yếu được giới Phật tử và sư sãi của Cổ Pháp-Siêu 

Loại hậu thuẫn. 

[4] Vào thời Loạn thập nhị sứ quân, nhà Ngô mất ngôi, các sứ quân bị Đinh Bộ Lĩnh đánh bại, 

ắt  vị đại quan, phu quân của bà Phạm Thị Tiên, phải bị hại, gia đình thân thuộc của phu quân bà 

Phạm Thị Tiên phải xiêu tán, mai danh ẩn tích, đổi họ Lý sang họ Nguyễn, rời dinh cơ ở Hoa Lâm từ 

những năm loạn lạc cực điểm (966-968), đi về phía bắc, đông bắc Hoa Lâm, nghĩa là  tránh xa 

những thủ phủ như Đại La, Cổ Loa…để tới vùng rừng Báng, Tiêu Sơn hay vùng sông Cà Lồ…. Một 

bộ phận vào chùa làm sư hoặc làm thủ hộ ở chùa, một số trốn trong rừng, thậm chí trong hang đá… 

Đặc biệt bà Phạm Thị Tiên có thể cải dạng thành một sư bà đứng tuổi, một người có công sức tôn 

tạo chùa ở Thụy Lâm, bắc Hoa Lâm, và ẩn tu ở đây,  sau khi đã đưa các con ở độ tuổi thanh niên, 

thiếu niên lên chùa Cổ Pháp, hay chùa Tiêu Sơn để tránh tai mắt quân lính của Lưu Cơ, một cánh 

tay đắc lực của Đinh Tiên Hoàng đế và Lê Đại Hành hoàng đế. 

[5] Khi phu quân họ Lý bị hại có khả năng bà Phạm Thị Tiên cùng gia tộc họ Lý đã bí mật tổ 

chức an táng vị phu quân tại Hoa Lâm, gần nơi  trú quán của gia đình, tức Lý gia lăng và mộ của 

chồng bà về sau gọi là mộ Hùng Công, một hình thức “che giấu” thông minh, nếu có người hỏi thì 

gán chủ nhân ngôi mộ là thân phụ của Hùng Linh công chẳng hạn. Những bộ tướng, những quân 

lính của Hùng Công đã tử trận, có thể được  hương khói tại Miếu Âm Hồn  ở Hoa Lâm. 

[6] Khi làm cuộc vận động Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, họ Lý giấu tông tích vị phu quân của 

bà Phạm Thị Tiên, nên cũng huyền thoại hóa cái chết của bà Phạm mẫu, tức giấu tình tiết bà là vợ 

của Hùng Công họ Lý. 

Từ năm 2010, chúng tôi đã mạnh dạn nêu giả thuyết sứ quân Lý Khuê, tức Lý Lãng Công, của 

miền Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh) là ông nội của Lý Công Uẩn. Chính sử cung cấp những 

thông tin, dù hiếm hoi, nhưng đã thấy sứ quân Lý Khuê thỏa tiêu chí [1], [3], [4], [5], [6]. Thật vậy, Lý 

Lãng Công từng đóng bản doanh ở thành cổ Luy Lâu, trong khi quân của tướng Lưu Cơ đóng quân 

ở làng Đại Từ ở mặt nam của thành Luy Lâu. Khi vỡ mặt trận, sứ quân phải tháo chạy theo hướng 

tây thành Luy Lâu, qua phía bắc làng Dương Xá và ông đã bị tử trận ở thôn Dương Đanh, một thôn 

phía đông bắc của làng Dương Xá, phía đông nam làng Phù Đổng. Thần tích làng Đại Từ có chép 

về Lý Khuê và thôn Dương Đanh lại tôn thờ sứ quân Lý Khuê làm Thành Hoàng. Nhưng thôn Dương 

Đanh cũng như làng Dương Xá chẳng có mộ thật hoặc mộ vọng của vị thành hoàng Lý Lãng Công. 

Một hùng trưởng như Lý Khuê, được lòng dân Bắc Ninh xưa ủng hộ mà chẳng có một truyền ức nào 

về mộ phần, hậu duệ của ông là một điều lạ, trừ khi có những uẩn khúc mà nhân dân cần phải giấu. 
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Sự kiện nào đây? Chỉ có sự  kiện: Sau khi  Lý Khuê tử trận, con cháu phải mai danh ẩn tích. Họ Lý 

vận động chính trị để con cháu Lý Khuê nên sự nghiệp đế vương, bằng cách khoác áo “con thần 

cháu thánh”, tránh sự truy nã của quân tướng nhà Đinh, nhà Tiền Lê và khi Lý Công Uẩn công thành 

danh toại, họ Lý  tiếp tục giấu hậu sự của Lý Lãng Công vậy. 

Nếu Lý Khuê là phu quân của bà Phạm Thị Tiên thì theo thần tích làng Mạnh Tân, Lý 

Khuê  không những là một hùng trưởng vùng nam bắc sông Đuống mà ông phải là một đại quan của 

triều Ngô, có uy vọng của miền đông và cận đông thành Cổ Loa, kinh thành của các vua Hậu Ngô 

Thiên Sách Vương, Nam Tấn Vương, trước năm 965 (năm Nam Tấn Vương tử trận khi đánh phá hai 

thôn Đường Nguyễn ở Thái Bình (Sơn Tây)). Hành trạng của Lý Khuê ứng với câu sấm ký “Đại Sơn 

long đầu khởi”. Trước Lý Công Uẩn sử không ghi chép một người nào họ Lý Diên Uẩn nổi tiếng 

hùng trưởng một thời, của miền cận đông thành Cổ Loa ngoài Lý Khuê! Như thế sứ quân Lý Khuê là 

ông nội của Lý Công Uẩn là một khả năng cao nhất, cần kiểm chứng” ([2]). 

51.Công chúa Phất Kim 

Công chúa Phất Kim là một trong năm người con gái của Đinh Tiên Hoàng gồm Công chúa 

Ngọc Nương (được thờ ở miếu thờ thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); Công 

chúa Minh Châu (lấy tướng Trần Thăng là em trai sứ quân Trần Lãm); Công chúa Phù Dung (được 

thờ ở đình Phù Sa, xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây,Hà Nội); công chúa Liên Hoa (được thờ ở đình 

Trâm Nhị, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên); còn Công chúa Phất Kim (có tên khác là Bảo Ngọc) được 

gả cho Ngô Nhật Khánh, một sứ quân thuộc dòng dõi quý tộc nhà Ngô. Sử sách không cho biết bà 

sinh và mất năm nào. 

Dù Đinh Tiên Hoàng đã làm nhiều việc để mong Ngô Nhật Khánh qui thuận, nhưng Ngô Nhật 

Khánh vẫn mang trong lòng mối thù hận với vua Đinh. Một hôm ông mang vợ là công chúa Phất Kim 

chạy vào nam, tới cửa biển Nam Giới thì ông rút dao rạch mặt vợ và mắng rằng"Cha mày lừa dối ức 

hiếp mẹ con ta, lẽ nào ta vì mày mà quên tội ác của cha mày hay sao? Cho mày trở về, ta đi đằng 

khác tìm kẻ có thể cứu ta".Rồi ông bỏ trốn sang Chiêm Thành. Sử sách không chép rõ Ngô Nhật 

Khánh chạy sang Chiêm vào thời gian nào, chỉ biết chắc chắn việc này diễn ra sau khi Đinh Tiên 

Hoàng lên ngôi và trước khi vua Đinh bị sát hại. 

Về phần công chúa Phất Kim, dù được đưa về Hoa Lư chạy chữa thuốc men, tuy vết thương 

bên ngoài đã liền da, nhưng vết thương lòng thì mãi không liền sẹo. Cuối cùng, công chúa đã xuống 

tóc, đi tu tại một ngôi chùa ở phía bắc kinh thành. Nhưng những bài kinh kệ cũng không xóa được 

đau thương chốn trần tục, rồi vua cha và người anh bị Đỗ Thích sát hại, Lê Hoàn lên làm nhiếp 

chính, Ngô Nhật Khánh và vua Chiêm Thành dẫn quân theo hai cửa biển Đại Ácvà Thần Phù vào 

đánh Đại Cồ Việt bị bão dìm chết, công chúa Phất Kim đau đớn xót xa tuyệt vọng bèn tìm đến cái 

chết để giải thoát. Bà nhảy xuống giếng nước lầu Vọng Nguyệt, phía tây bắc kinh thành Hoa Lư mà 

tự vẫn. Xót thương người phụ nữ lá ngọc cành vàng có số phận đa truân, ngôi đền thờ Công chúa 

Phất Kim (còn gọi là đền Thục Tiết công chúa, hoặc phủ Bà Chúa) được lập nên, nay thuộc quần 

thể di tích cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, giếng nước lầu Vọng Nguyệt thuở nào Phất Kim tự tận vẫn còn 

trước cửa đền. 

52.Trần Lãm 

Trần Lãm (?-967), tự xưng Trần Minh Công, là sứ quân chiếm giữ và cát cứ vùng Bố Hải 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:nhan-vat-thoi-12-su-quan-4-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn2
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Khẩu (nay là khu vực thành phố Thái Bình), tỉnh Thái Bình. 

Vào thế kỷ 10, Bố Hải Khẩu là trung tâm của vùng đất phía nam sông Luộc, kéo dài xuống vùng 

ven biển Nam Định ngày nay; Trần Lãm theo cha là Trần Đức, người Quảng Đông (Trung Hoa), đến 

cư ngụ và mở mang vùng đất ven biển này, và dòng họ này trở thành một thế lực giàu có về tài sản, 

mạnh mẽ về nhân lực. 

Chính vì thế, năm 951, trước khi đẩy lùi cuộc tấn công của quân triều đình Cổ Loa ở Hoa Lư, 

“Đinh Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn đi theo sứ quân Trần Minh Công, Minh Công thấy Bộ Lĩnh 

là người khôi ngô khác thường, có độ lượng nên giao cho binh quyền”. Như vậy cư dân trên vùng 

đất thuộc Thái Bình ngày nay, từ giữa thế kỷ 10 đã ở dưới quyền quản lý của Trần Lãm, rồi chuyển 

sang Đinh Bộ Lĩnh, điều đó nghĩa là Đinh Bộ Lĩnh có được đất Thái Bình và đã trở thành một thế lực 

mạnh đủ đương đầu với triều đình Cổ Loa và đủ sức dẹp loạn, dựng nên nước Đại Cồ Việt. 

Trần Lãm mất vào ngày 10/10 năm Đinh mão 967. Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng truy phong 

cho ông chức Phụ dực quốc chính Thượng tướng quân Trần Minh Công. 

Theo các thần tích dân gian thì Trần Lãm có 2 người em trai và 1 con gái: 

-Trần Thăng làm Phò mã đô uý, lấy Công chúa Minh Châu là con gái Đinh Tiên Hoàng. 

-Trần Nguyên Thái, cũng là phò mã, là sứ giả của nhà Đinh sang Tống đáp lễ năm Thái Bình 

7 (976). 

-Trần Nương, con gái Trần Lãm, sau trở thành vợ Đinh Bộ Lĩnh. 

Tại Thái Bình, Trần Lãm được thờ làm thành hoàng tại đình làng Bo (phường Kỳ Bá), và đình 

Lạc Đạo (phường Trần Lãm), thành phố Thái Bình. Hàng năm vào dịp tháng 8 và tháng 10 âm lịch 

(ngày sinh và ngày mất của Trần Lãm) là phường Kỳ Bá tổ chức lễ hội truyền thống đình Bo. 

Tại Nam Định, Trần Lãm được thờ ở đền Xámcòn gọi là đình Hát (thôn Lạc Đạo, xã Hồng 

Quang, Nam Trực, Nam Định). Cuốn ngọc phả: “ Sứ quân ở Bố Hải Khẩu Trần Minh Công” do tiến 

sĩ Lê Tung viết ngày 2/10 năm Hồng Đức thứ 18 (1487) hiện còn lưu giữ tại đình có ghi lại sự kiện 

lúc sinh thời Trần Minh Công qua xứ Lạc Đạo, thấy nơi đây phong cảnh hữu tình,dân cư thuần 

phác, bèn giúp khơi ngòi, đắp đập, tạo dựng làng xã. Sau khi ông mất,vua Đinh Tiên Hoàng phong 

mỹ tự “ Quốc đô Thành hoàng” và sai dân sở tại phụng thờ, hàng năm mở hội tế. Lễ hội đình Xám 

được tổ chức vào các ngày 17 và 19 tháng 8 âm lịch hàng năm. 

Ông cũng được thờ ở đình Đông, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc, Nam Định). 

53.Phạm Cự Lạng 

Phạm Cự Lạng (Phạm Cự Lượng, 944-984) là danh tướng đời Đinh Tiên Hoàng, sau được Lê 

Đại Hành phong đến chức Thái úy. Ông là người có vai trò rất quan trọng trong việc đưa Lê 

Hoàn lên ngôi Hoàng đế và chiến tranh Tống - Việt năm 981. 

Phạm Cự Lạng sinh ngày 20/11 năm Giáp dần (tức 8/12/944), người làng Trà Hương, Khúc 

Giang (nay thuộc Nam Sách, Hải Dương), trong một gia đình có truyền thống võ nghệ. Ông nội 

là Phạm Chiêm, giữ chức Đông giáp tướng quân đời Ngô Quyền. Cha là Phạm Mạn, làm Tham 

chính đô đốc đời Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, mẹ là Trần Thị Hồng. Ông bà Phạm Mạn có 8 

người con, 5 trai, 3 gái đều hiển đạt. 

Ngay từ nhỏ Phạm Cự Lạng đã tỏ rõ tư chất thông minh, có chí lớn, văn võ đều thấu hiểu. Ông 

thường cùng anh cả là Phạm Hạp đem tiền của chiêu dụ mọi người, mua ngựa luyện quân. 
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Khi Đinh Bộ Lĩnh dấy binh dẹp 12 sứ quân, Phạm Cự Lạng cùng Phạm Hạp đem hơn 2000 

người, ngựa từ quê đếnHoa Lư phò Đinh Bộ Lĩnh. Phạm Cự Lạng được phong chức Phòng ngự sứ 

Tiên phong tướng quân ra giữ cửa biển Đại Ác. 

Năm Mậu thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, Phạm Cự Lạng được phong Tâm 

phúc tướng quân coi việc Thị vệ thân cận của vua. 

Năm 979, vua Đinh và Nam việt vương Liễn bị sát hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. 

Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp thấy uy quyền của Phó vương Lê Hoàn quá lớn 

bèn khởi binh chống Lê Hoàn nhưng cả ba tướng nhanh chóng bị Lê Hoàn dẹp tan.Phạm Hạp bị Lê 

Hoàn xử tử. Tuy vậy, Phạm Cự Lạng vẫn được Lê Hoàn tin dùng làm tướng dưới quyền. 

Năm sau 980, nhân nước Đại Cồ Việt rối ren, nhà Tống liền nảy ý đồ đánh chiếm, sai quan trấn 

thủ Ung Châu làHầu Nhân Bảo cùng các tướng Tôn Toàn Hưng, Vương Soạn, Triệu Phụng Huân, 

đem quân theo hai đường thủy bộ vào xâm lược. 

Tình thế Đại Cồ Việt vô cùng nguy cấp; tháng 7 năm ấy, Thái hậu Dương Thị phong Phạm Cự 

Lạng làm Đại tướng tiên phong đem quân đi chống giặc. Trước lúc tiến quân, Phạm Cự Lạng hội 

quân sỹ ở cửa Đào Lâm (nay là thôn Đào Lâm, xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn), nói rằng:“Có công 

thì thưởng, có tội thì phạt vẫn là lẽ dùng binh. Bây giờ quân giặc sắp vào cõi mà chúa thượng hãy 

còn thơ ấu, chúng ta có chút công trạng thì ai biết cho... Chẳng bằng nay ta tôn Thập đạo tướng 

quân lên ngôi Thiên tử đã, rồi sau sẽ xuất quân.” Quân sỹ nghe nói đều hô vang vạn tuế. 

Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế, Phạm Cự Lạng được phong làm Thái úy. Cuối mùa xuân năm Tân 

tỵ 981, mọi mũi tiến quân của quân Tống đều bị quân Đại Cồ Việt đánh phá, tướng Tống là Hầu 

Nhân Bảo chết trận, quá nửa quân Tống bị diệt, vua Tống buộc phải lui quân. 

Năm Nhâm ngọ 982, Phạm Cự Lạng được cử cầm quân đánh Chiêm Thành để trả đũa việc vua 

Chiêm vô cớ bắt sứ giả Đại Cồ Việt. 

Mùa thu năm Quý mùi 983, Phạm Cự Lạng được trao trọng trách đi khai sông mới từ Đồng Cổ 

đến Bà Hòa (tức từ Đan Nê, Yên Định đến Đồng Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hoá ngày nay), trên đắp 

thành đường lớn, dưới khai thành sông lớn để lưu thông thủy bộ. Cũng trong năm này, Phạm Cự 

Lạng còn chỉ huy đào cảng Đa Cái ở Hoan Châu (tức Hương Cái, Hưng Nguyên, Nghệ An ngày 

nay). 

Ngày 12/9 năm Giáp thân (tức 9/10/984), Phạm Cự Lạng mắc bệnh sốt rét, mất tại Đồng Cổ, nơi 

ông đang làm việc, hưởng dương 41 tuổi. Nhà vua thương tiếc sai người đem an táng tại phía nam 

Bồ Sơn. 

Ghi nhớ công ơn Phạm Cự Lạng, ở Đồng Cổ và Đa Cái hiện còn đền thờ ông. Tại Hà Nội, đời 

vua Lý Thái Tông (1000-1028-1054) giao cho Bộ Lễ viết sắc phong: “Thần Phạm Cự Lạng làm 

Hoằng Thánh Đại Vương” (sau vì kiêng húy đổi thành Hồng Thánh) chuyên xét việc hình ngục, thờ 

tại đền Ngự sử (nay là đền Lương Sử thuộc khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội). Tại Hưng Lộc 

(Nghĩa Hưng-Nam Định) cũng có đền thờ Phạm Cự Lạng ghi lại sự tích tương tự như đền thờ 

Lương Sử (Hà Nội). 

Qua nghiên cứu các sắc phong và thần tích còn lưu giữ được ở đình Đoài, xã Hà Châu (Phú 

Bình), đình Hoàng Đàm và đình Thượng Giã (Phổ Yên) thì trong các bản thần tích đều gọi tên ông 

là Phạm Cự Lạng, tỏ ý tôn trọng (không gọi tên tục của ông) và trong sắc phong gọi một cách trân 
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trọng là Hồng thánh Khuông quốc Trung vũ Tá trị Đại vương, tên hiệu này được truyền từ thời Lý 

Thái Tông cho tới ngày nay. 

54.Đinh Liễn 

Đinh Liễn (?-979) hay Đinh Khuông Liễn là hoàng tử nhà Đinh, con trai Đinh Bộ Lĩnh, 

người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). 

Đinh Bộ Lĩnh có ba người con trai: Đinh Liễn, Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang. Đinh Liễn là con 

trai cả của vua Đinh và là người con trai duy nhất sinh ra, trưởng thành trước khi vua Đinh lên 

ngôi. Sử sách không ghi lại Đinh Liễn là con bà hoàng hậu nào trong 5 hoàng hậu của vua Đinh, chỉ 

chắc chắn rằng ông không phải là con bà Dương hậu, mẹ Đinh Toàn, và cũng không phải là con 

của bà hoàng hậu là mẹ của Ngô Nhật Khánh. 

Năm 951, Đinh Bộ Lĩnh cát cứ ở Hoa Lư không chịu thần phục nhà Ngô. Bộ Lĩnh sai Đinh Liễn 

vào Cổ Loa làm con tin. Đinh Liễn đến, hai vua Ngô trách tội Bộ Lĩnh không đến chầu, rồi bắt giữ và 

đem Đinh Liễntheo đi đánh Hoa Lư. Hơn một tháng, quân Ngô không đánh nổi, hai vua Ngô bèn 

treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh, nếu không chịu hàng thì giết Liễn. Bộ Lĩnh tức giận 

nói:"Đại trượng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà xót con hay 

sao?".Liền sai hơn mười tay nỏ nhắm Liễn mà bắn, hai vua Ngô kinh sợ nói:"Ta treo con nó lên là 

muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng cho chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì?"Bèn 

không giết Liễn mà đem quân về. 

Căn cứ vào năm sinh của Đinh Bộ Lĩnh (924) và sự kiện trên, có thể ước đoán Đinh Liễn sinh 

khoảng sau năm 940.Từ năm 951 tới năm 965, Đinh Liễn làm con tin ở Cổ Loa. Năm 965, Nam Tấn 

Vương Ngô Xương Văn tử trận, triều đình Cổ Loa rối ren chia bè phái, Đinh Liễn trở về Hoa Lư ([3]). 

Trong nước đại loạn, 12 sứ quân nổi dậy chiếm giữ các nơi tự xưng danh hiệu, không có ai làm 

chủ. Lúc đó Đinh Bộ Lĩnh đã liên hợp với sứ quân Trần Lãm, thanh thế rất mạnh. Theo lệnh cha, 

Đinh Liễn vào Ái châu để mộ quân lo việc đánh dẹp và ông mộ được 3000 tráng sĩ, trong đó có Lê 

Hoàn.Từ đó Đinh Liễn cùng cha ra tay đánh dẹp, chiêu hàng các sứ quân. Trong 3 năm, cha con Bộ 

Lĩnh dẹp xong loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Để thu phục sứ quân Ngô Nhật Khánh, Bộ 

Lĩnh đã cưới em gái Nhật Khánh cho Đinh Liễn. 

Năm 968, khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, Đinh Liễn được phong làm Nam việt vương.Năm 972, Đinh 

Liễn đi sứ nhà Tống; năm sau ông trở về; nhà Tống sai sứ sang phong cho vua Đinh làm Giao Chỉ 

quận vương và phong Đinh Liễn làm Kiểm hiệu thái sư, Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ. 

Là người sùng kính đạo Phật, năm 973 Đinh Liễn đã cho dựng 100 cột kinh Phật bằng chữ Hán 

ghi âm tiếng Phạntại kinh đô Hoa Lư. Trên các tràng kinh này Đinh Liễn đặt tên mình là Đinh 

Khuông Liễn, có ý tôn thờ quốc sư Khuông Việt và sùng đạo Phật; hiện nay các nhà nghiên 

cứu đã phát hiện được di tích của gần 20 cột kinh tại Hoa Lư. 

Năm 975, nhà Tống gia phong cho Nam việt vương Đinh Liễn làm Khai phủ nghi đồng tam ty 

Kiểm hiệu thái sư Giao Chỉ quận vương. Từ đó về sau, trong việc sai sứ sang nhà Tống, vua Đinh 

đều lấy Liễn làm chủ. 

Năm 978, Đinh Bộ Lĩnh lúc đó đã có thêm 2 người con trai bé là Đinh Toàn và Hạng Lang, vua 

yêu con nhỏ nên lập Hạng Lang làm Thái tử.Đầu năm 979, Đinh Liễn tức giận nên đã giết chết Hạng 

Lang. Để nguôi lòng cha mẹ, Đinh Liễn đã dựng nhiều cột viết những bài tụng kinh Phật ở kinh đô 
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Hoa Lư tỏ ý ân hận vì việc này. Phần lạc khoản trên các cột kinh là những lời sám hối của ông. Lạc 

khoản có đoạn: "... cơ sự đã đến nông nỗi chém giết nhau này, thật hối hận, bèn xin dựng một trăm 

tòa kinh báu dâng Phật cầu cho vong hồn em trai đã mất và các vong linh gia tiên được giải thoát 

khỏi sự bắt bớ tra hỏi nơi địa ngục..." 

Cuối năm 979, cả vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại trong cung, lúc đó Đinh Liễn 

khoảng gần 40 tuổi;Người con trai còn lại của vua Đinh là Đinh Toàn được đưa lên ngôi.Theo sử 

sách, người sát hại cha con Đinh Liễn là nội nhân Đỗ Thích, nhưng một số nhà nghiên cứu gần đây 

đặt lại giả thiết về vụ này. 

Sử sách không ghi chép về gia quyến Đinh Liễn, chỉ biết ông có một người vợ là em gái sứ 

quân Ngô Nhật Khánh. Theo gia phả họ Đinh Danh ở Thái Bình, sau khi Đinh Toàn lên ngôi, Lê 

Hoàn làm phó vương đã "cấm cố họ Đinh", vì vậy gia đình Đinh Liễn đã phải chạy đi nơi khác và thế 

hệ sau của họ này chính là Đinh Lễ, Đinh Liệt - các công thần khai quốc nhà Hậu Lê. 

Đinh Liễn cùng với cha, Đinh Toàn, Đinh Hạng Lang được thờ ở đền vua Đinh Tiên Hoàng, 

thuộc quần thể di tíchcố đô Hoa Lư, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. 

55.Đinh Bộ Lĩnh 

Đinh Tiên Hoàng (924– 968 - 979) là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh và đặt quốc hiệu Đại Cồ 

Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông có công đánh dẹp 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành 

hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc. Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời 

đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam. Sau hai vua nhà Tiền Lý xưng 

đế giữa thời Bắc thuộc rồi bị thất bại, 400 năm sau người cầm quyềnViệt Nam mới thực sự vươn tới 

đỉnh cao ngôi vị và danh hiệu, khẳng định vị thế vững chắc của quốc gia độc lập, thống nhất. Từ 

Đinh Tiên Hoàng trở về sau, các vua không xưng Vương hay Tiết độ sứ nữa mà đều xưng Hoàng 

đế như một dòng chính thống. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế sáng lập nhà nước quân chủ trung 

ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, vì thế ông được coi là người mở nền chính thống cho các 

triều đại quân chủ trong lịch sử. 

Hiện nay người Việt thường gọi ông là "Đinh Tiên Hoàng" nhưng "Tiên Hoàng" không phải là 

tên cũng không phải làthụy hiệu hay miếu hiệu của vua, về ý là vị vua đời trước, vị vua đã chết. Việt 

sử lược và ĐVSK Toàn thư nói tên củaông là Đinh Bộ Lĩnh.Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử 

lược cho biết có sách nói ông tên là Đinh Hoàn, còn "Bộ Lĩnh" là tước quan mà Trần Lãm phong cho 

Đinh Hoàn. Sinh thời ông có tôn hiệu là Vạn Thắng vương, Đại thắng Minh hoàng đế. 

Đinh Bộ Lĩnh sinh vào ngày rằm tháng hai năm Giáp thân (tức 22/3/924) ở thôn Kim Lư, làng 

Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình). Cha là Đinh Công Trứ, 

nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức thứ sử Hoan Châu. Cha mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về 

quênương nhờ người chú ruột là Đinh Thúc Dự. Từ bé Đinh Bộ Lĩnh đã tỏ ra là người có khả năng 

chỉ huy, ông cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. 

Năm 944 Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha tự lập làm vua xưng là Dương Bình 

Vương, nhiều thủ lĩnh ở các nơi không chịu khuất phục, cát cứ một vùng và thường đem quân đánh 

chiếm lẫn nhau. Năm 950, Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, lật đổ Dương Tam Kha 

giành lại ngôi vua. Sau đó Ngô Xương Văn đón anh trai làNgô Xương Ngập về cùng làm vua. Đến 

năm 954, Ngô Xương Ngập bị bệnh mất.Năm 965, Ngô Xương Văn đi đánh thôn Đường và Nguyễn 
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ở Thái Bình bị phục binh bắn chết. Con của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí nối nghiệp, quá suy 

yếu phải về đóng giữ đất Bình Kiều. Từ năm 966, hình thành 12 sứ quân, sử gọi là loạn 12 sứ quân. 

Đinh Bộ Lĩnh cũng tập hợp dân chúng ở vùng Hoa Lư, sau đó, ông cùng con trai là Đinh 

Liễn sang đầu quân chosứ quân Trần Lãm tức Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu (Thái Bình), 

được Trần Minh Công gả con gái là Trần Nương. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay 

quyền, đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ binh lính, chỉ trong vài năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh 

thắng các sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. 

Năm Mậu thìn 968, chiến tranh kết thúc, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, xưng là Đại thắng 

Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng cho xây cung 

điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bặc là Định Quốc 

công, Đinh Điền là Ngoại giáp, Lê Hoàn làm Thập đạo tướng quân,Lưu Cơ làm Đô hộ phủ sĩ sư, 

Tăng thống Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Khuông Việt đại sư, Trương Ma Ni làm Tăng lục, Đạo 

sĩ Đặng Huyền Quang làm Sùng chân uy nghi, phong cho con là Đinh Liễnlàm Nam việt vương, lập 

5 hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cồ Quốc và Ca Ông. 

Từ năm Canh ngọ 970, bắt đầu đặt niên hiệu là Thái Bình. Vua cho đúc tiền đồng, gọi là tiền 

Thái Bình, là đồng tiềnđúc xưa nhất ở Việt Nam; tiền bằng đồng, hình tròn, lỗ vuông, có thể xâu 

thành chuỗi, mặt phải có bốn chữ "Thái Bình Hưng Bảo", mặt sau có chữ "Đinh". 

Về chính trị trong nước có phần quá thiên về sử dụng hình phạt nghiêm khắc. Vua muốn dùng 

uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng: "Kẻ nào trái 

phép phải chịu tội bỏ vạc dầu, cho hổ ăn". Mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm. 

Về ngoại giao, để tránh cuộc đụng độ, năm Nhâm thân 972, Vua sai con là Đinh Liễn sang 

cống nhà TốngTrung Hoa. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm Giao Chỉ quận 

vương và phong cho Nam việt vương Đinh Liễn làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ An Nam đô hộ. Từ 

năm Thái Bình 7 (976), thuyền buôn của các nước ngoài đến dâng sản vật của nước họ, và kết mối 

giao thương. 

Về quân sự, Đinh Tiên Hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, 1 

quân có 10 lữ, 1 lữ có 10 tốt, 1 tốt có 10 ngũ, 1 ngũ có 10 người. Như vậy quân đội nhà Đinh khi đó 

có 10 đạo gồm khoảng 1 triệu người trong khi dân số đất nước khoảng 3 triệu; để làm được điều 

này, Vua đã thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”, đó là hình thức vũ trang toàn dân, dựa vào 

nghề nông mà phát triển quân đội ([4]). 

Đinh Tiên Hoàng có con trưởng là Đinh Liễn, nhưng lại lập con út Hạng Lang làm Thái tử, vì vậy 

đầu năm Kỷ mão 979, Đinh Liễn sai người giết Hạng Lang. Rồi sau đó, vào tháng 11 âm lịch, một 

viên quan là Đỗ Thích, mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua nên đã giết 

chết cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi. Ông 

được táng ở sơn lăng Trường Yên, kinh đô Hoa Lư. 

Gần đây, một số nhà nghiên cứu lịch sử đưa ra giả thuyết Đỗ Thích không phải là thủ phạm giết 

vua, theo đó, Đỗ Thích chỉ là một viên hoạn quan, chức nhỏ, sức mọn, không hề có uy tín hay vây 

cánh; so với Đỗ Thích, trong triều có các bạn của vua Đinh như Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ... 

đều nắm trọng quyền, đủ cả văn lẫn võ; vì vậy ông không thể mơ tưởng việc sẽ khuất phục được 

các đại thần nhà Đinh để ngồi yên trên ngai vàng. 
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Theo sử sách, Đinh Tiên Hoàng lập 5 hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cồ Quốc 

và Ca Ông, và có thể kể hoàng hậu Dương Thị; bà tổ nghề may Nguyễn Thị Sen; Trần Nương, con 

gái sứ quân Trần Lãm; Đặng Thị, mẹ công chúa Liên Hoa; Dương Nguyệt Nương, mẹ công chúa 

Ngọc Nương ... 

Về các con vua, sử chép thống nhất có 3 con trai là Đinh Liễn, Đinh Hạng Lang, Đinh Toàn. 

Riêng con gái vua không chép rõ ràng nhưng căn cứ vào các thần tích tại nhiều đền thờ có thể thấy 

ít nhất vua có 5 con gái là công chúaNgọc Nương (được thờ ở miếu thờ thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), công chúa Phất Kim (được thờ ở đền thờ công chúa Phất Kim, khu 

di tích cố đô Hoa Lư), công chúa Phù Dung (được thờ ở đình Phù Sa, xã Viên Sơn, thị xã Sơn 

Tây,Hà Nội), công chúa Minh Châu là vợ của Trần Thăng, em sứ quân Trần Lãm, và công chúa Liên 

Hoa (được thờ ở đình Trâm Nhị, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). 

Các đền thờ Đinh Bộ Lĩnh có ở nhiều vùng miền khác nhau. Nổi bật nhất phải kể đến Ninh 

Bình với 16 đền thờ, và nhiều nơi phối thờ. Các đền, đình tiêu biểu như: đền vua Đinh Tiên Hoàng, 

đình Yên Trạch, đình Yên Thành ở khu di tích cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên; đình Trung Trữ 

xã Ninh Giang, Hoa Lư; đền thờ Đinh Bộ Lĩnh ở xã Gia Phương; đình Viến và đền thung Lau ở động 

Hoa Lư; đình Kính Chúc và đình Thượng Kính Chúc, xã Gia Phú Gia Viễn; các đình Mỹ Hạ, đình 

Ngọc Nhị, đình Ngọc Ba ở xã Gia Thủy và các đình thôn Lược, thôn Me ở xã Sơn Lai huyện Nho 

Quan. 

Nam Định có đền vua Đinh ở xã Yên Thắng, đình Thượng Đồng ở xã Yên Tiến, Ý Yên; ở làng 

việt cổ Bách Cốc, Vụ Bản; đền vua Đinh ở Giao Thủy… 

Hà Nam có đền Lăng ở Thanh Liêm; đền Vua Đinh ở xã Đồng Hóa và đền Đặng Xá ở Văn 

Xá, Kim Bảng; đền Ung Liêm ở Phủ Lý… 

Hà Nội có đền thờ ở làng Cổ Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì… 

Xa hơn là Đà Nẵng có đền thờ vua Đinh ở xã Hoà Khương, Hòa Vang; 

Lạng Sơn có đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng ở thôn Quảng Trung xã Quảng Lạc, thành phố Lạng 

Sơn; 

Thanh Hóa có đền Vua Đinh ở làng Quan Thành, Triệu Sơn, 

Đăk Lăk có đình Cao Phong ở Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột... 

Các vị quan trung thần của vua Đinh Tiên Hoàng được thờ chung ở rất nhiều nơi, đó là các di 

tích: Phủ Khống ởTràng An (Ninh Bình); đình làng Kim Sơn, (Gia Lâm, Hà Nội); đình làng Đại Vi, xã 

Đại Hồng (Tiên Du, Bắc Ninh); đình làng Mai Động (Hà Nam); đình thôn Cẩm Du xã Thanh Lưu 

(Thanh Liêm, Hà Nam); đình làng So xã Cộng Hòa (Quốc Oai, Hà Nội). đình làng Thuỵ Trà xã Nam 

Trung (Nam Sách, Hải Dương). 

56. Trần Ửng Long 

Truyền thuyết cho biết ông là một võ tướng của Đinh Bộ Lĩnh. Trong cuộc tấn công Đỗ Cảnh 

Thạc ở sông Đỗ Định (Hà Tây), Trần Ửng Long đã có sáng kiến nghĩ ra kiểu thuyền thúng bằng 

nan, chở quân vượt sông vào tận sào huyệt của Đỗ Cảnh Thạc, khiến cho vị sứ quân này đại bại 

([5]). 

57.Dương Cát Lợi 

Đại Việt sử ký toàn thư đề cập đến Dương Cát Lợi như sau: Năm Ất Tỵ 945 (Dương Tam Kha 1, 
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Tấn Khai Vận 2). Lúc trước, Tiền Ngô Vương bệnh nặng, có di chúc giao cho Tam Kha giúp rập cho 

con. Khi Vương mất, Tam Kha cướp ngôi. Con trưởng của Ngô Vương là Xương Ngập sợ, chạy về 

Nam Sách Giang, trú ngụ ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương. Tam Kha lấy con thứ hai của Ngô 

Vương là Xương Văn làm con mình. Các con thứ của Ngô Vương là Nam Hưng, Càn Hưng còn bé, 

đều theo Dương quốc mẫu. Được ít lâu, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc 

đem quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt Xương Ngập, tất cả ba lần đều không thực hiện được mệnh 

lệnh. Lệnh Công sợ, bèn giấu Xương Ngập trong động núi. Tam Kha biết, lại đòi bắt như trước, rốt 

cuộc vẫn không bắt được. 

Còn theo Thần phả thờ Đỗ tướng công do chính Dương Cát Lợi và Lữ Xử Bình viết năm 970 thì 

đại ý như sau:Năm Giáp thìn 944, Ngô Vương lâm bệnh, cho gọi Thái tử Xương Ngập, hoàng tử 

Xương Văn, quốc cữu Dương Tam Kha, thái y Nhi Thông, Tiền đạo tướng quân Phạm Bạch Hổ, 

Hữu tướng quân Dương Cát Lợi, Tả tướng quân Đỗ Cảnh Thạc, cận vệ Ngô Nhật Khánh... đến bên 

giường để dặn dò phò tá thái tử Ngô Xương Ngập. Ngay đêm đó, Quốc cữu Tam Kha cấm mọi 

người vào cung, rồi cùng bọn hoạn quan Văn Súy, ngự lâm quân Dương Hùng Cường, tham chính 

Ngụy Như Hòa họp kín, bàn chuyện cướp ngôi vua. Tam Kha gặp chị ruột (vợ Ngô Quyền) bàn việc 

đưa Thái tử Ngô Xương Ngập lên ngôi, mặt khác mật sai Văn Súy cùng Hùng Cường ám sát Thái 

tử và hoàng tử. Cung tần Thúy Nga biết mưu đó, chịu ơn Ngô Vương nên mật báo cho Đỗ Thoan và 

Phạm Bạch Hổ, hai người bảo vệ Thái tử và hoàng tử chạy trốn. Ngụy Như Hòa gặp Triệu Quốc 

Hùng, Lê Văn Mạnh, Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc và Phạm Bạch Hổ thăm dò việc Hoàng hậu cho 

Dương Tam Kha lên ngôi. Ngay hôm sau Dương Tam Kha họp triều đình tự lên ngôi xưng là Bình 

Vương. … Sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập xuống chiếu phong thưởng cho 

các công thần, trong đó ông được phong làm Thái úy ngự lâm quân tại triều, giúp vua điều hành 

việc nước... 

58. Khuông Việt - Ngô Chân Lưu 

Ngô Chân Lưu (933-1011), tu ở chùa Phật Đà, làng Cát Lợi, Thường Lạc (nay là thôn Thụy 

Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), thuộc đời thứ 4 dòng Vô Ngôn Thông, và là vị 

thiền sư được phong Tăng thống đầu tiên (năm 971) trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. 

Theo sách Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Ngô Chân Lưu, vốn có tên là Xương Tỷ, là con trưởng của 

Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, là anh của sứ quân Ngô Xương Xí. Mẹ là Phạm Thị Uy 

Duyên con gái Phạm tướng công người Nam Sách.Năm Tân mùi 971 niên hiệu Thái Bình 2, Đinh 

Tiên Hoàng ban hiệu Khuông Việt Thái sư,tham dự triều chính; thời Tiền Lê giúp Lê Đại Hành đánh 

Tống có nhiều công. 

Ngô Xương Tỷ ra đời dưới thời cai trị của Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ (933). Năm 937, Đình 

Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết, Ngô Quyền giết Tiễn và đánh bại quân Nam Hán, lên ngôi 

vua năm 938. Năm 944, Ngô Quyền mất, đáng lý cha ông là Ngô Xương Ngập thừa kế, nhưng 

người con của Dương Đình Nghệ là Dương Tam Kha tranh ngôi, cha ông phải bỏ trốn về Hương 

Trà, nương nhờ Phạm Lệnh Công và lấy con gái Lệnh Công, sinh ra người em Xương Xí. 

Dương Tam Kha lùng bắt cha ông rất gắt gao nhưng không được. Chú hai Ngô Xương Văn là 

con bà nội kế Dương Như Ngọc nên được Tam Kha nhận làm con nuôi. Có lẽ trong cảnh gia đình 

gặp tai họa đó, người cha thì  không biết sống chết lúc nào, cậu bé Ngô Xương Tỷ (11 tuổi năm 
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944) không nơi nương tựa đã tìm đến cửa Thiền đề thoát nạn. 

Ông đến học ở thiền sư Vân Phong chùa Khai Quốc (nay là chùa Trấn Quốc), thọ giới Cụ túc 

([6]).Năm bốn mươi tuổi, danh Sư vang tới triều đình. Năm 969, Đinh Tiên Hoàng mời Sư đến, thấy 

Sư đối đáp hiệp ý, bèn phong làmTăng thống. Đây là lần đầu tiên chức Tăng thống được nói đến 

trong lịch sử Việt Nam, và sau này cho đến thời nhà Trần và nhà Lê vẫn còn sử dụng; nhiệm vụ của 

người giữ chức này, tuy sử sách không ghi lại rõ ràng, song vẫn có thể hiểu như một chức để nắm 

các sư sãi ở trong nước.Năm Thái Bình 2 (971), Vua ban hiệu Khuông Việt đại sư. 

Năm 987 niên hiệu Thiên Phúc 7 đời vua Lê Đại Hành, phái bộ Lý Giác nhà Tống sang nước 

ta. Vua Lê Đại HànhgiaoPháp Thuận và Khuông Việt cùng đứng ra đón tiếp; Pháp Thuận đón Lý 

Giác từ chùa Sông Sách (nay thuộc tỉnhHải Dương) để đưa về kinh ấp Hoa Lư; đến đây, Khuông 

Việt đứng ra tiếp.Trước khi Lý Giác ra về, vua Lê đã cho Khuông Việt viết một khúc nhạc tiễn đưa 

phái bộ; đây có thể nói là lần đầu tiên văn chương nghệ thuật đã công khai đưa vào phục vụ sự 

nghiệp chính trị ngoại giao. Đây là một loại từ khúc lưu hành khá phổ biến thời bấy giờ, có thể dùng 

như lời của một bản nhạc để hát với việc sử dụng các nhạc khí để tấu kèm theo. Khúc từ này có tên 

là Nguyễn Lang Quy không những xưa nhất của văn học Việt Nam mà còn của văn học thế giới, bởi 

vì những bài từ loại này hiện còn chép trong các sách Trung Hoa như Tống lục thập danh gia 

từ, Tuyệt diệu hảo từ thiêm, Từ tổn v.v. đều là của những tác giả về sau như Âu Dương Tu (1007-

1072), Tô Thức (1037-1101), Hoàng Đình Kiên (1045-1105)... 

Bài từ như sau: 

  Tường quang, phong hảo, cẩm phàm 

trương 

Thần tiên phục đế hương 

Thiên trùng vạn lí thiệp thương lang 

Cửu thiên quy lộ trường 

Nhân tình thảm thiết đối li trường 

Phan luyến tinh tinh lang 

Nguyện tương thâm ý vị Nam cương 

Phân minh báo ngã hoàng 

Dịch nghĩa: 

Trời lành gió thuận, gấm buồm dương 

Thần tiên về để hương 

Muôn trùng vạn dặm biển mênh mang 

Trời xanh xa dặm trường 

Tình ray rứt chén lên đường 

Bịn rịn sứ tinh lang 

Nguyện đem thâm ý vì Nam bang 

Phân minh tâu Thượng hoàng. 

  

                                    

Trên 30 năm đại sư Khuông Việt đã phục vụ trong các chính quyền của Đinh Tiên Hoàng và Lê 

Đại Hành và đã thể hiện được tài năng nhiều mặt của mình, không chỉ trong lĩnh vực sinh hoạt Phật 

giáo mà cả trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Điều này chứng tỏ nền giáo dục Việt Nam và Phật 

giáo Việt Nam lúc ấy đã thực hiện tốt chức năng đào tạo những người trí thức có khả năng gánh 

vác không chỉ việc đạo mà cả việc nước việc dân. 

Khi đã rời nhiệm vụ Tăng thống và những chính sự khác, đại sư trở về mở trường ở chùa 

Thanh Tước núi Du Hý quận Thường Lạc. Tại đây, học trò tìm tới đông đảo. Dù vậy, đại 

sưvẫn không quên ngôi chùa lịch sử của thầy mình, đó là chùa Khai Quốc, Sư cũng thường lui tới 

giảng dạy tại trường giảng của chùa này. Sử sách đã ghi lại cho ta một người có thể bước theo 

bước chân của thầy mình, đó là thiền sư Đa Bảo, người có ảnh hưởng đến sự việc lên ngôi của Lý 

Công Uẩn. 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:nhan-vat-thoi-12-su-quan-4-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn6
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%E1%BB%81u_%C4%91%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_Gi%C3%A1c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Lang_Quy&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_%C4%90%C3%ACnh_Ki%C3%AAn&action=edit&redlink=1
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Ngày 15/2 năm Thuận Thiên 2 (tức 22/3/1011), khi sắp cáo tịch, Sư dạy Đa Bảo kệ rằng: 

  Mộc trung nguyên hữu hoả 

Hữu hoả, hoả hoàn sinh 

Nhược vị mộc vô hoả 

Toản toại hà do manh 

Trong cây vốn có lửa 

Có lửa, lửa mới bừng 

Nếu bảo cây không lửa 

Cọ xát do đâu bùng 

  

  

Nói kệ xong, Sư ngồi kiết già mà mất, thọ 82 tuổi5... 

Quốc sư Khuông Việt được thờ tại chùa Non Nước (Hà Nội) và chùa Nhất Trụ (Ninh Bình). 

Với vai trò là vị tăng thống đầu tiên của Việt Nam, thiền sư Khuông Việt được hậu thế suy tôn 

như là một vị đại sư có công mở nước: 

-Tạp chí Khuông Việt là tờ báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời với tôn chỉ, mục đích là 

nghiên cứu, giới thiệu tri thức Phật học và những giá trị văn hóa Phật giáo, theo phương châm hoạt 

động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội. 

-Chùa Khuông Việt: có nhiều chùa ở Việt Nam và nước ngoài mang tên ông như chùa Khuông 

Việt ở Sài Gòn, chùa Khuông Việt ở Paris, chùa Khuông Việt ở Na Uy. 

-Đường Khuông Việt: có ở các thành phố Ninh Bình và Sàigòn. 

-Học viện Phật giáo Khuông Việt hiện được xây dựng tại khuôn viên chùa Bái Đính, Ninh Bình 

-Trường Khuông Việt: Một số cơ sở dạy Phật giáo mang tên trường Khuông Việt như ở thành 

phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (chùa Quán Sứ) hay ở Thị trấn Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước có 

"trung tâm Văn Hoá Lịch sử Phật Giáo Khuông Việt" ở núi Bà Rá. 

59.Phạm Mạn 

Phạm Mạn người Nam Sách, Hải Dương. Ông là con của Phạm Lệnh Công, là anh của sứ quân 

Phạm Bạch Hổ, là cha của Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng, là bác của Phạm Thị Ngọc Dung (con 

của Phạm Bạch Hổ, và là vợ của Ngô Xương Ngập sinh ra Ngô Xương Xí). Ông là Tham chính đô 

đốc thời Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn. 

Theo “thần phả thờ Đỗ tướng công” thì: 

Năm Giáp thìn 944, Ngô Vương lâm bệnh, cho gọi Thái tử Xương Ngập, hoàng tử Xương Văn, 

quốc cữu Dương Tam Kha, thái y Nhi Thông, Tiền đạo tướng quân Phạm Bạch Hổ, Hữu tướng 

quân Dương Cát Lợi, Tả tướng quân Đỗ Cảnh Thạc, cận vệ Ngô Nhật Khánh... đến bên giường để 

dặn dò phò tá thái tử Ngô Xương Ngập. 

Ngay đêm đó, Quốc cữu Tam Kha cấm mọi người vào cung, rồi cùng bọn hoạn quan Văn Súy, 

ngự lâm quân Dương Hùng Cường, tham chính Ngụy Như Hòa họp kín, bàn chuyện cướp ngôi vua. 

Tam Kha gặp chị ruột (vợ Ngô Quyền) bàn việc đưa Thái tử Ngô Xương Ngập lên ngôi, mặt 

khác mật sai Văn Súy cùng Hùng Cường ám sát Thái tử và hoàng tử. Ngô Nhật Khánh và Đỗ Cảnh 

Thạc tìm cách cho Phạm Bạch Hổ đưa Thái tử và hoàng tử mỗi người một nơi chờ thời cơ. 

Ngay hôm sau Dương Tam Kha họp triều đình tự lên ngôi xưng là Bình Vương. Lúc đó quan Đại 

phu là Phạm Mạn mắng Tam Kha liền bị chém ngay, cả nhà bị tru di. Chỉ có con trai Phạm Mạn là 

Phạm Cự Lượng chạy trốn được, gặp Nguyễn Phục là con trai Nguyễn Cự, được Nguyễn Cự giúp 

chạy thoát. 

60.Chu Công Mẫn 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%E1%BA%BFt_gi%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu%C3%B4ng_Vi%E1%BB%87t#Ch.C3.BA_th.C3.ADch#Ch.C3.BA_th.C3.ADch
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%B9a_Qu%C3%A1n_S%C6%B0&action=edit&redlink=1
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Lã Tá Đường là 1 trong 12 sứ quân cai quản vùng Văn Giang, Khoái Châu. Ông bị tướng quân 

nhà Đinh là Chu Công Mẫn đánh bại, Lã Tá Đường bị chém đầu, thủ cấp bị mang về Kinh thành 

Hoa Lư. Do vậy người Phụng Công trước đây gọi chệch từ "đường" thành "đàng" để khỏi phạm húy 

và khi cúng thành hoàng làng bao giờ cũng là con heo không có đầu. Chu Công Mẫn là người làng 

Đan Nhiễm, nên trong thời gian dài dân 2 làng Phụng Công và Đan Nhiễmluôn luôn có hiềm khích, 

sau này mới được xoá bỏ hoàn toàn. 

 

 

 

([1])Cuốn thần phả được viết năm canh ngọ tức là năm 970.Xin xem toàn văn thần phả ở phần viết vế sứ quân Đỗ Cảnh Thạc trong 

bài viết này. 

([2]) Xin xem chi tiết cụ thể bài viết “Đâu là sự thật về tông tích của Lý Công Uẩn” trên trang điện tử tại địa chỉ http://vietsciences. 

free. fr/vietnam/ danhnhan/vua/lyconguan-daulasuthat.htm và bài “Các luận điểm của giả thuyết Lý Khuê là ông nội của Lý Công 

Uẩn” trên trang điện tử tại địa chỉ 

http://vietsciences.free.fr/vietnam/bienkhao-binhluan/cacluandiem.htm. của cùng tác giả Trần Viết Điền. 

  

([3]) Theo bài viết “Vua Đinh với 12 sứ quân” tại http://www.hodinhvietnam.com/threads/1374/ thì Đinh Liễn mới 10 tuổi sang làm 

con tin ở Cổ Loa 10 năm, thấy chàng khôi ngô tuấn tú lại thạo việc binh đao nên Nam Tấn vương đã gả Công chúa Bảo Ngọc cho 

Đinh Liễn. Vương lại phong cho Đinh Liễn làm Phò mã Đô uý. Đinh Liễn củng cố quân binh của nhà Hậu Ngô rồi tăng quân số lên 7 

vạn người và chuẩn bị đi đánh hai Sứ quân là Nguyễn Khoan ở Tam Đái và Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm. Hai sứ quân này đã 

liên kết lại với nhau, cho nên rất mạnh. Nam Tấn vường và Phò mã Đô uý Đinh Liễn tấn công quân Nguyễn Khoan. Nhưng chẳng 

may Nam Tấn vương bị trúng tên địch mà chết. Đinh Liễn hô quân đánh tràn sang và giết được Nguyễn Khoan, sau đó truy kích 

quân Đường Lâm, đuổi Ngô Nhật Khánh chạy dài. Về sau Nhật Khánh phải xin hàng. 

([4])Xưa nay, đã có nhiều người nghi ngờ về tổ chức quân sự này. Lẽ nào từ thời Đinh, nước ta đã có một đạo quân đông đến một 

triệu người? trong khi dân số nước ta thời kỳ mới bướt vào kỷ nguyên độc lập tự chủ, có đông lắm củng chưa thể đạt đến con số 

ba triệu. Vậy một ngạch binh bao gồm một triệu người thì hẳn rằng diều đó không hợp lý. Nếu một triệu quân mà đưa dùng cả thì 

đất nước sẽ gặp bao khó khăn. Một nước nhỏ còn nghèo như nước ta thời đó làm gì cung ứng cho đủ? Phải chăng đó chỉ là 

“ngạch quân biên sổ”, đặt sẵn về mặt tổ chức, như sử gia Phan Huy Chú giải thích: “Bấy giờ binh và nông chưa chia. có việc gọi ra, 

xong việc lại trở về làm ruộng”. Chúng ta nên hiểu rằng, thập đạo quân chính là hình thức tổ chức quân sự gắn liền giữa quân đội 

với dân binh, giữa hành chính và quân sự. Quân ở đây chủ yếu là “quân biên sổ”, khi có việc mới gọi ra, lúc bình thường thì trở về 

thôn xã cày ruộng: theo hình thức “động vi binh, tĩnh vi dân”. Chế độ ngạch binh này chính là cơ sở của quốc sách “Ngụ binh ư 

nông” thời Lý - Trần sau đó. Về hình thức quân số tuy dông nhưng thực tế số quân thường trực tại ngũ ít, chủ yếu là dân, nhà nước 

đỡ phần tổn phí nuôi dưỡng.  Tổ chức hành chính gắn liền với tổ chức quân sự theo chế độ “thập đạo quân” nói trên là một biểu 

hiện cụ thể của’chính sách quốc phòng và binh chế nước Đại Cồ Việt hồi thế kỷ thử X. (Theo “Lịch sử quân sự Việt Nam- tập 3: 

Lịch sử quân sự thời Ngô, Đinh, Tiền Lê và Lý” của nhiều tác giả, PGS.TS Nguyễn Danh Phiệt chủ biên; Nxb Chính trị quốc gia 

2003; bản điện tử tại địa chỉ http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,5621.15/wap2.html. 

  

([5]) Theo informatik.uni-leipzig.de 

  

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/TD/td/index.php?bpos=509030&db=vv
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([6])Thọ giới Cụ túc tức là nhận lấy đầy đủ những kỷ luật chi phối đời sống cá nhân và đời sống tập thể của tổ chức Phật giáo. 

Thường thường, những kỷ luật ấy gồm số những điều luật, mà tùy theo tôn phái và nam nữ, có thể bắt đầu từ khoảng hai trăm mấy 

chục giới cho đến 500 giới, dùng cho đời sống cá nhân. Khi một người nào chịu nhận số những điều luật đó, họ được gọi là Tỳ 

kheo nếu là đàn ông, hay Tỳ kheo ni nếu là đàn bà, và họ là những người đã thọ Cụ túc giới. 

(Còn nữa) 

Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16) 

NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (5 - Tiếp theo) 

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 10:14 
    

 

  

61. Lý Minh, Lý Bảo và Lý Khả 

Theo thần tích Ngô Quyền ở Gia Viên và thần tich Ngô Xương Ngập ở Quang Đàm, Ngô Quyền 

đã giao nhiệm vụ quan trọng là đánh thắng quân Nam Hán này cho các tướng tài và thân tín của 

mình là Ngô Xương Ngập, Dương Tam Kha và Đỗ Cảnh Thạc. Lực lượng do Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy 

lúc đó bao gồm cả thủy binh và bộ binh, cả quân đội chủ lực và dân binh địa phương. Đỗ Cảnh 

Thạc bố trí quân chủ lực mai phục ở bên hữu ngạn sông Bạch Đằng. Cánh quân này sẽ chiến đấu 

trong sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng dân binh địa phương. Theo tài liệu địa phương, 

những đội dân binh của ba anh em Lý Minh, Lý Bảo và Lý Khả (ở xã Hoàng Động, huyện Thủy 

Nguyên) đã tham gia chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đỗ Cảnh Thạc. 

Chùa Hoàng Pha (tên chữ là An Lạc tự, thuộc xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng) không chỉ thờ phật, mà tại tòa nhà thờ tổ của chùa còn có ban thờ 4 vị thành hoàng làng 

Hoàng Pha, được nhân dân ở đây rất tôn kính là 4 danh tướng thời nhà Lý (1010 - 1225), có nhiều 

công lao trong sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đặc biệt là công ơn đóng 

góp xây dựng quê hương Hoàng Pha, Hoàng Động của 3 anh em họ Lý: Lý Minh, Lý Khả, Lý Bảo 

và Nguyễn Quốc Hồng. Tên tuổi và sự nghiệp của họ gắn liền với quá trình phát triển của làng xóm 

nơi đây ([1]). 

62.Quang Minh, Huyền Minh 

Tại xã Thanh Lưu (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) có ngôi đình ở thôn Cẩm Du thờ Lê Hoàn 

và hai ông Quang Minh, Huyền Minh đã theo Lê Hoàn giúp Đinh Bộ Lĩnh. Ở đây còn dấu tích căn cứ 

luyện quân của Lê Hoàn và hai ông ở Thung Bằng trong núi Con Voi (Tượng Sơn). 

63. Quý Minh, Trần Cao Minh 

Truyền thuyết kể rằng Đinh Bộ Lĩnh da ngăm đen, cương nghị và nghiêm khắc. Tương truyền, 

một hôm Đinh Bộ Lĩnh tập trận cờ lau, Quý Minh và Trần Cao Minh đến chậm, bị Đinh Bộ Lĩnh cho 

quân đem ra chém đầu. Ngày nay đình Bình Khang, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn còn thờ Quý Minh 

Đại vương và đình Mai Xá, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan thờ Trần Cao Minh là hai người đến 

chậm bị Đinh Bộ Lĩnh chém đầu ([2]). 

64.Đinh Nga 

Tương truyền vào thế kỷ 10 tại trang Quang Thừa (xã Tượng Lĩnh ngày nay), có hai ông bà là 

Đinh Điện và Trần Thị Ngùy làm ăn chăm chỉ, hiền lành lại hay giúp đỡ mọi người song hiếm muộn 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn1
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn2
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ba5cdc34def84a71223abad2559e1f41eba67786
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ba5cdc34def84a71223abad2559e1f41eba67786
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ba5cdc34def84a71223abad2559e1f41eba67786
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con. Ông bà buồn phiền thường lên chùa gần nhà cầu nguyện xin được ban cho người con. Đến khi 

hơn 40 tuổi, một lần lên chùa, bà Trần Thị Ngùy được thần báo mộng. Sau 9 tháng 10 ngày, bà sinh 

ra một cậu con trai tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Ông bà đã đặt tên cho con trai là Đinh Nga. 

Càng lớn lên Đinh Nga càng tỏ ra thông minh lanh lợi, chăm giúp việc cho bố mẹ. Thấy vậy cha 

Đinh Nga đã tìm thầy dạy cho con mong sớm thành tài. Đến năm Đinh Nga 22 tuổi, ông bà Đinh 

Điện lần lượt qua đời. Cũng lúc đó, đất nước xảy ra loạn lạc. Các thế lực phong kiến địa phương nổi 

lên cát cứ tranh giành địa vị, đánh chiếm lẫn nhau, gây thảm hoạ cho nhân dân. Lịch sử gọi thời kỳ 

này là loạn 12 sứ quân. 

Trong bối cảnh đó, ở động Hoa Lư thuộc châu Đại Hoàng, một người tuấn kiệt tên là Đinh Bộ 

Lĩnh đã đứng lên dấy binh dẹp loạn. Nghe được tin đó, Đinh Nga vô cùng sung sướng tìm đến đầu 

quân và được Đinh Bộ Lĩnh trọng dụng, giao cho về vùng Thụy Lôi lập đồn trại, chiêu tập và huấn 

luyện quân lính nhằm tạo phên giậu che chắn cho căn cứ Hoa Lư. 

Đinh Nga về quê chọn thế đất cao ráo, bằng phẳng dưới chân núi Ngùy gần sông Đáy thuận lợi 

cho giao thông đường thuỷ, lại là nơi có thể đi xuyên qua các vùng khác và đi tắt về căn cứ Hoa Lư. 

Đây cũng là nơi có thể dễ dàng khi tấn công hoặc rút lui vào núi rừng khi cần. 

Dưới sự lãnh đạo của Đinh Nga, trai tráng quanh vùng kéo đến gia nhập đội quân ngày càng 

nhiều. Ngày nay, ngọc phả và dân gian còn nhắc đến tên những người tướng giỏi dưới sự lãnh đạo 

của tướng Đinh Nga như Đinh Triết, Đinh Ngân, Phạm Đức, Trần Huy, Đinh Mỹ. Họ đã giúp ông 

huấn luyện binh sĩ. 

Khi Đinh Bộ Lĩnh phát động quân lính tiến hành dẹp loạn các sứ quân, Đinh Nga đã đem quân sĩ 

về hội cùng. Truyền kể rằng, có lần Đinh Bộ Lĩnh đem quân đi đánh Đỗ Cảnh Thạc - một trong 12 

sứ quân cát cứ đóng ở Thanh Oai (Hà Tây) - đã bị Đỗ Cảnh Thạc đem quân vậy chặt. Trong lúc 

nguy cấp ấy, Đinh Nga đã đem quân đến giải vây và thừa thắng tấn công tiêu diệt Đỗ Cảnh Thạc tại 

Đỗ Động Giang, góp công lớn giải nguy cho Đinh Bộ Lĩnh. 

Khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua đã ban thưởng cho Đinh Nga 

chức Tướng quân Chỉ huy sứ và cử về trấn trị tại địa bàn cũ, được hưởng lộc ấp ở huyện Cổ Bảng. 

Tại quê hương, ông đã cùng nhân dân lao động lập nên những trang ấp mới là Thụy Lôi Hạ, Hồi 

Trung và Trung Hoà (nay là 3 xã Tân Sơn, Hồi Trung, Trung Hoà) rất đông đúc. Cho đến nay, các 

cụ già vẫn còn truyền kể những cánh đồng xưa do ông cùng dân làng khai phá như cánh đồng Bảng 

rộng hàng trăm mẫu “đầu giáp núi Rộc thôn Vãn Sơn, cuối giáp sông Cổ, đất có thế như chiếc tù và, 

dải phướn”. 

Vài năm sau giặc cướp lại nổi lên, nhà Đinh cho mời Đinh Nga ra giúp. Ông đã chỉ huy quân lính 

đánh tan được bọn giặc cỏ gây tiếng vang rất lớn, được nhân dân ca ngợi. Nhưng cùng lúc đó, vua 

Đinh Tiên Hoàng cùng con trưởng là Nam việt vương Đinh Liễn ở trong triều rơi vào một âm mưu 

phản loạn đầu độc chết. Con thứ của Đinh Tiên Hoàng mới lên 6 tuổi là Đinh Toàn được dựng lên 

làm vua dưới sự phò tá của Lê Hoàn và Thái hậu Dương Vân Nga nhiếp chính. Giữa lúc ấy, nhà 

Tống nghe tin Đinh Tiên Hoàng mất, vua còn nhỏ muốn thừa cơ xâm lược nước ta. Một thời gian 

sau, Lê Hoàn được Thái hậu Dương Vân Nga cùng một số đại thần tôn lên làm vua để chuẩn bị 

lãnh đạo nhân dân chống quân xâm lược Tống đang nhăm nhe ở ngoài cõi. 

Tận trung với nhà Đinh, Đinh Nga và một số quan lại đã bỏ triều đình, không hợp tác với nhà 
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nước do Lê Hoàn đứng đầu. Ông trở về quê cũ Thụy Lôi giải tán quân đội do mình chỉ huy, cùng 

người dân lao động chăm chỉ sống cuộc sống thanh bần nơi thôn quê. Cuối đời Đinh Nga thường đi 

ngao du vãn cảnh an hưởng tuổi già. Ông mất tại núi Kim Nhan thuộc huyện Thanh Chương châu 

Hoan (nay là Nghệ An) trong một lần cùng một số bạn già đi chơi. 

Nhớ ơn ông - người anh hùng trong chiến tranh dẹp loạn 12 sứ quân phò giúp nhà Đinh, người 

có công khai phá lập làng, lập xã - nên nhân dân 3 xã đã lập đền bốn mùa hương khói phụng thờ. 

Ngày nay, đền Ba Dân còn giữ được những câu đối ghi công ông: 

“Thái ấp hợp tam trang, Đinh Huân tướng, Lý hiển thần quang nhạc Hoa Lư sinh hoá dị’ 

Phong chương truyền lịch đại, tả thành hoàng, hữu hậu thổ, cao sơn linh miếu địa thiên trường”. 

Tạm dịch là “Thái ấp gồm 3 trang, công với nhà Đinh, ân phù nhà Lý, sinh hoá rất lạ của đất 

nước Hoa Lư; Biểu dương qua các triều, bên trái là thành hoàng, bên phải là thần đất, đền miếu nơi 

núi cao mãi mãi anh linh”. 

Hay: “Tảo đăng kiểu hùng quân, bát loạn công cao Cồ Việt diệu. Dự phù Đinh chính thống, phân 

đồn tích hiểu Thuỷ Lôi Sơn”. 

Tức là: “Thanh trừ loạn nước, có công lớn với đất Cồ Việt, Phù sự thống nhất nhà Đinh, rõ ràng 

còn dấu tích đồn binh ở núi Thụy Lôi”. 

Dân gian còn truyền kể có lần Lý Công Uẩn vào Hoa Lư đã dừng chân nghỉ tại đền Ba Dân và 

được tướng Đinh Nga báo mộng giúp đỡ. Sau khi lên ngôi, nhớ chuyện xưa, Lý Công Uẩn đã làm lễ 

tạ ơn và sắc phong cho ông là “Nga công hiển linh đại vương thượng đẳng phúc thần”. Hiện nay ở 

đền còn lưu câu đối tại tiền đường: 

“Bát cảnh giang thần, dan mã phù Đinh công bất hủ; 

Tam trang hiển thánh, hoàng y phụng Lý mộng do truyền”. 

Nghĩa là “Giáng thần nơi có tám cảnh, một ngựa phù nhà Đinh công lao không thể mất; Hiển 

thánh nơi ba trang, mặc áo vàng phù nhà Lý qua giấc mộng còn lưu truyền”. 

Ngày nay, lễ hội đền Ba Dân mở ngày 10-5 (kỷ niệm sự kiện Đinh Nga cho quân về làng), ngày 

10-7 (kỷ niệm ngày lập đồn trại tại quê nhà), ngày 20-7 (kỷ niệm ngày ông hội quân với Đinh Bộ Lĩnh 

ở Hoa Lư). Đặc biệt lễ hội được tiến hành to nhất vào các ngày 8, 9, 10 tháng 2 hàng năm, kỷ niệm 

ngày sinh của tướng Đinh Nga làm cho đời sống tinh thần nhân dân trong vùng thêm phong phú. 

65.Đông Nga Đại tướng quân 

Ông quê ở trang Thanh Quan, huyện Chiêng Đức, trấn Sơn Tây. Ông đã theo Đinh Bộ Lĩnh và 

trở thành tướng tài, được phong “Tổng đốc đại vương”. Ông có công khởi dựng làng Mậu Hòa do 

đó mà dân làng lập đền thờ ông tại đền Mậu Hòa nằm ven bờ đê sông Đáy, thuộc xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức - Hà Nội. Hàng năm đền ngày 27/5 âl-ngày mất của ông-làng mở hội đền. Hiện đền 

còn lưu giữ được tấm bia soạn năm Hồng Thuận 4 (1512), 26 đạo sắc phong thành hoàng, bản 

khắc đá soạn năm Chính Hoà 5 (1684) 

Đông Nga đại tướng quân tên thật là Phạm Đông Nga, thường được gọi là Đức Thánh Độc. 

  

66.Ngô Xương Ngập 

  

Ngô Xương Ngập(? - 951 - 954) là một vị vua nhà Ngô, trị vì cùng với em trai là Ngô Xương 
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Văn. Sử gọi chung đó là thời Hậu Ngô Vương. 

Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền. Theo thần phả, ông đã từng tham gia vào trận 

đánh thành Đại La (cùng cậu Dương Tam Kha làm tiên phong) diệt Kiều Công Tiễn. Cũng theo 

truyền thuyết và thần tích, trong trận Bạch Đằng, Dương Tam Kha chỉ huy đạo quân bên tả ngạn, 

Ngô Xương Ngập và Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy đạo quân bên hữu ngạn, mai phục ở hai bên bờ sông 

để cùng phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào đội hình quân địch và sẵn sàng tiêu diệt số quân 

địch trốn chạy lên bờ. Có thể suy đoán rằng, ngược lên phía thượng lưu là một đạo thủy quân mạnh 

phục sẵn làm nhiệm vụ chẹn đầu, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh vỗ mặt đội binh thuyền 

của địch. 

Năm 944, Ngô Quyền mất, uỷ thác Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha, nhưng Dương Tam 

Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập chạy về nhà một 

hào trưởng là Phạm Lệnh Công(Phạm Chiêm) ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương. Phạm 

Lệnh Công che chở cho Ngô Xương Ngập, đã ba lần đưa Ngô Xương Ngập vào rừng núi Hun Sơn 

đào hầm trú ẩn, Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Xương Ngập mà không được. Ở đó 

Ngô Xương Ngập lấy vợ là Phạm Thị Ngọc Dung (cháu nội Phạm lệnh công, con sứ quân Phạm 

Bạch Hổ) và sinh con là Ngô Xương Xí. 

Dương Tam Kha lấy Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền làm con nuôi. 

Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi 

lên cát cứ một vùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. 

Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi đánh Thái Bình, Ngô Xương Văn dẫn quân 

quay lại lật đổ Dương Tam Kha nhưng không giết Tam Kha, mà chỉ giáng xuống làm 

Chương dương công, rồi Ngô Xương Văn xưng là Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Xương 

Văn cho người đón anh trai Ngô Xương Ngập về cùng làm vua xưng là Thiên Sách Vương. 

Năm 951, Thiên Sách Vương cùng Nam Tấn Vương đi đánh Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư (Ninh Bình) 

nhưng không thắng phải trở về. 

Ngô Xương Ngập chuyên quyền, không cho Ngô Xương Văn tham gia chính sự, lại còn định trừ 

Ngô Xương Văn để một mình làm vua, nhưng năm 954, Ngô Xương Ngập lâm bệnh mất, làm vua 

được 4 năm. 

Sau khi Nam Tấn Vương mất năm 965, con Xương Ngập là Ngô Xương Xí thế yếu không thể 

khôi phục nhà Ngô, trở thành một sứ quân và cuối cùng đầu hàng Đinh Bộ Lĩnh. 

Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Xương Ngập còn một người con nữa, chính là thiền sư Ngô 

Chân Lưu, vốn có tên là Xương Tỷ, người sau này được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khuông 

Việt đại sư (933-1011). Như vậy Chân Lưu mới là con cả của Xương Ngập. Căn cứ vào khoảng 

cách giữa hai ông cháu Ngô Quyền và Chân Lưu (chỉ có 35 năm) và việc Xương Ngập có tham 

chiến trận diệt Kiều Công Tiễn, có thể suy đoán Ngô Xương Ngập sinh ra khoảng năm 915, khi Ngô 

Quyền chưa lấy Dương thị con gái Dương Đình Nghệ và như vậy Xương Ngập không phải là con 

bà Dương thị; tức là Tiền Ngô vương còn một người vợ cả không được sử nhắc đến. Điều này có 

thể lý giải cho thái độ đối xử với hai người cháu của Dương Tam Kha rất khác nhau: với Xương 

Ngập thì tầm nã gắt gao (vì Xương Ngập không phải là cháu do em gái/chị mình sinh ra), còn với 

Xương Văn thì nhận làm con (nghĩa là có ý định truyền ngôi, đó là vì Xương Văn là con đẻ của bà 
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Dương thị). 

Ở Quang Đàm, An Hải, Hải Phòng có một đền thờ Ngô Xương Ngập. 

67.Chàng Ngọ, Chàng Mai và Bạch Đa 

Đình Đại Vi ở làng Đại Vi xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thờ ba vị thần là Chàng 

Ngọ (được phong Chàng Ngọ Linh Ứng Đại Vương , Chàng Mai (được phong Chàng Mai Linh Ứng 

Đại Vương) và Bạch Đa (được phong Bạch Đa Linh Ứng Đại Vương). Ba ông quê ở động Hoa Lư, 

có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn các sứ quân. Gặp khi giặc Ngô sang cướp nước ta, ba ông cầm 

quân đi đánh, bất ngờ giặc tấn công đồn ở trang Đại Vi, ba ông không chống lại được đã hi sinh. 

Dân làng cảm phục lập miếu thờ. Đến khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi phong ba ông làm Phúc thần. 

68.Dương Như Ngọc 

Dương Như Ngọc là vợ Ngô Quyền, và là hoàng hậu nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam, do đó bà 

còn được gọi là Dương hậu hay Dương thái hậu.Bà không có tên rõ ràng trong chính sử, mà tên gọi 

"Dương Như Ngọc" được đặt theo dân gian mang màu sắc Đạo giáo, như trường hợp một bà 

Dương hậu khác cũng được đặt tên văn nghệ là Dương Vân Nga. 

Bà trở thành Dương hậu nhà Ngô năm 939, hoàng hậu đầu tiên được chép vào sử sách 

trong lịch sử Việt Nam, vì trước Ngô Quyền, đã có nhiều vua Việt Nam xưng hiệu nhưng không thấy 

sử sách chép vợ của các vua. 

Những suy đoán về tuổi tác của Ngô Quyền, Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Tỷ (tức Khuông 

Việt đại sư) cho thấy bà không phải là người sinh ra Ngô Xương Ngập vì Xương Ngập ra đời 

khoảng năm 915 khi Ngô Quyền chưa gặp bà và hơn Xương Văn khá nhiều tuổi. 

Theo một số giai thoại, Ngô Quyền còn một người vợ họ Đỗ, quê ở Cổ Loa, nhưng bà họ Đỗ 

không có con. Do đó có thể cả 3 người con sau của Ngô Quyền là Xương Văn, Nam Hưng và Càn 

Hưng đều là con đẻ của Dương hậu. 

Bà sống tới khi Ngô Xương Văn phục hồi ngôi báu từ tay em (hay anh) bà là Dương Tam Kha 

và cũng trở thànhthái hậu đầu tiên được ghi trong sử sách Việt Nam. Sau đó không rõ bà mất khi 

nào. Có thể bà mất trước khi Xương Văn tử trận năm 965. 

69.Trương Nguyên  

Đình làng Gừa thuộc xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thờ vị tướng tài của Đinh 

Bộ Lĩnh tên là Trương Nguyên người làng Gừa. Khi ông chết, vua Đinh cho ruộng cấy, cắt đinh phu 

giao cho vùng Ninh Cơ (làng Gừa ngày nay) lập đình thờ cúng. Hội làng Gừa được tổ chức vào 

mồng 4 tháng giêng hàng năm để tôn vinh vị tướng tài giỏi này. 

Lễ hội làng Gừa ngày nay đặc biệt là trò chơi cướp cầu. Tương truyền, khi ông Trương Nguyên 

từ Hoa Lư về quê có mang theo một quả cầu, một dụng cụ để luyện tập binh sĩ. Khi về làng cụ bày 

trò chơi cho toàn dân. Đến nay, trong lễ hội thờ ông, cướp cầu đã trở thành một nghi lễ không thể 

thiếu được. Quả cầu bằng gỗ, kích thước xấp xỉ như quả bóng chuyền ngày nay, được sơn son 

thếp vàng và trang trí vẽ mây sóng trên bề mặt. Quả cầu là thánh vật của làng Gừa, đến nay đã bị 

tróc sơn, các hoa văn họa tiết cũng không còn được rõ nét. Hàng năm chỉ có ngày lễ hội mới được 

mang cầu ra chơi và bao giờ cũng được tổ chức đầu tiên để khai cuộc. 

70. Lưu Ngữ 

Đầu thế kỷ thứ X, họ Lưu là dòng cự tộc thuộc huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Lưu Ngữ, giỏi 

http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Ti%C3%AAn+Du&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+B%E1%BA%AFc+Ninh&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=Hoa+L%C6%B0&type=A0
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văn võ, theo Lê Hoànđến với Đinh Bộ Lĩnh từ những ngày đầu dẹp loạn. Khi nhà Đinh mất, Lê Hoàn 

lên ngôi, được phong chức Đô hỏa đầu (một chức quan võ), tham gia đánh quân Tống do tướng 

Hầu Nhân Bảo chỉ huy ở ải Chi Lăng, và được phong điền ấp ở Thái Bình (Lưu Gia trang thuộc làng 

Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Tại đây, Lưu Ngữ sinh được hai người con là Lưu Khánh 

Đàm, Lưu Khánh Điều, là hai người đã phò Điện tiền Lý Công Uẩn lên ngôi và dâng kế dời đô từ 

Hoa Lư về Thăng Long. Năm 1005, vua Lê Đại Hành mất, Lê Long Đĩnh lên thay. Lưu Ngữ được cử 

giữ chức Thái bảo ([3]). 

71.Ngô phu nhân 

Bà là mẹ sứ quân Ngô Nhật Khánh, khi Ngô Nhật Khánh về hàng Đinh Bộ Lĩnh thì nghe theo lời 

khuyên của thiền sư Ngô Chân Lưu, Đinh Bộ Lĩnh đã lấy mẹ Ngô Nhật Khánh, tức Ngô phu nhân, 

làm vợ. Sử sách cũng không cho biết trong 5 hoàng hậu của vua Đinh, hoàng hậu nào chính là Ngô 

phu nhân. 

72.Trương Ma Ni 

Đại Việt sử kí toàn thư cho biết vào năm Tân mùi 971, vua Đinh bắt đầu quy định cấp bậc văn 

võ, tăng đạo; cho Nguyễn Bặc làm Định Quốc công, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm thập 

đạo tướng quân, tăng thống Ngô Chân Lưu được ban hiệu Khuông Việt đại sư, Trương Ma Ni làm 

tăng lục, đạo sĩ Đặng Huyền Quang được trao chức sùng chân uy nghi. 

Bài viết dưới đây là nhằm giải thích cái tên riêng Tăng lục Trương Ma Ni ([4]). 

Hai chữ Ma Ni trong tên của tăng lục này được biết như Ma Ni (Phạm, Pali: Mani; Hán: Châu, 

Bảo châu. Từ gọi chung các loài ngọc quí. Truyền thuyết phổ thông cho rằng ma ni có thể tiêu trừ tai 

nạn, tật bệnh, lắng nước đục thành trong và đổi sắc màu của nước); Ma Ni Đôi (Đống đá được xếp 

thành do những phiến đá hoặc tảng đá trên có khắc 6 chữ chân ngôn "Án ma ni bát di hồng", những 

người đi ngang qua đây, tùy theo thời gian, phương hướng mà nhiễu quanh 1 vòng để tích lũy công 

đức); Án Ma Ni Bát Di Hồng (Phạm: Om mani padme hum. Cũng gọi Án ma ni bát một minh hồng, 

Án ma ni bát đầu mê hồng. Có nghĩa là "Qui y châu ma ni trên hoa sen". Tín đồ Phật giáo Tây tạng 

khi cầu vị lai được sinh về thế giới Cực lạc thì đọc 6 chữ này trước bồ tát Liên hoa thủ..."; Ma Ni 

Giáo (Cũng gọi là Mạt ni giáo, Mâu ni giáo, Minh giáo, Minh tôn giáo. Tôn giáo do ông Mani người 

Ba Tư sống vào thế kỉ thứ III Tây lịch tổng hợp các thuyết của Bái hỏa giáo (cũng gọi Thiên giáo, tôn 

giáo của Ba tư cổ đại), Cơ đốc giáo và tư tưởng của Phật giáo mà thành lập ra. Giáo nghĩa của Ma 

ni giáo lấy thiện ác nhị nguyên luận của Bái hỏa giáo làm nền tảng, tóm thu tất cả mọi hiện tượng 

vào thiên và ác, thiện là ánh sáng, ác là bóng tối, mà ánh sáng thì chắc chắn đánh tan bóng tối, nếu 

nhân loại nương theo chân lí của tôn giáo và chí hướng của thần linh thì chắc chắn sẽ đi đến thế 

giới tươi sáng và hạnh phúc yên vui. Nhưng từ vô thủy đến nay, sáng và tối giao nhau; ác ma 

thường ở trong thế giới tối tăm gây nhiễu loạn, do đó thế giới vẫn lẫn lộn thiện và ác, bởi thế loài 

người phải nỗ lực hướng thiện, để tạo nên một thế giới tươi sáng... Ma ni giáo được truyền đến Tân 

cương thuộc Trung Hoa vào khoảng từ thế kỉ VI đến thế kỉ VII, rồi từ Tân cương truyền đến Hồi Hột 

ở phía bắc sa mạc và thịnh hành ở vùng này. Năm Hội Xương 5 (845), Đường Vũ Tông diệt Phật 

pháp, Ma ni giáo cũng bị đả kích nghiêm trọng, vì thế mà chuyển thành tôn giáo bí mật, đồng thời 

tiếp thu Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian, từ đó đổi tên Minh giáo. Minh giáo tin chắc bóng tối sẽ 

qua đi và ánh sáng tất phải đến, cho nên dám tạo phản, thường tỏ dấu hiệu chống lại chính 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn3
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn4
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quyền; Minh Giáo (Tổ chức tôn giáo bí mật được triển khai từ Ma ni giáo, do ông Trương Giác làm 

giáo chủ. Tôn giáo này thờ kính Ma ni làm thần ánh sáng và sùng bái mặt trời, mặt trăng. Giáo đồ 

chuộng y phục màu trắng, đề cao ăn chay, không uống rượu, khi chết chôn cất không mặc quần áo, 

coi trọng sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chủ trương thiên hạ một nhà. Đồng thời tin rằng trên đời, 

lực lượng ánh sáng cuối cùng nhất định sẽ chiến thắng các thế lực đen tối. Vào đời Nam Tống và 

Bắc Tống, tôn giáo này lưu hành ở vùng Hoài Nam, Lưỡng Chiết, Phúc Kiến...") 

     Qua những mục từ trên, ta có thể có những liên hệ hữu lí: 

     -Giữa Ma ni (ngọc) và Ma ni giáo có mối quan hệ khá trực tiếp (biểu tượng ánh sáng, tục thờ 

tự và chân ngôn). 

-Ngay từ khi xuất hiện, Ma ni giáo đã mang yếu tố Phật giáo một cách cơ hữu. 

-Nó được truyền sang Trung Hoa theo đường Tân Cương, Tây Tạng và phát triển mạnh mẽ. 

-Đời Đường nó đã du nhập Trung nguyên và sau đó bị đả kích xuôi xuống vùng đông nam 

Trung Hoa mà Phúc Kiến là một trong những trung tâm. Lúc này thâu nhận những yếu tố Đạo giáo 

và tín ngưỡng dân gian, trở thành Minh giáo do Trương Giác làm giáo chủ, là một tôn giáo hoạt 

động bí mật. 

-Minh giáo có tính chất phản tỉnh, sẵn sàng chống đối chính thể v.v... 

-Đồng thời, ở Trung Hoa, nơi thờ tự của Ma ni giáo được gọi là chùa, tu sĩ gọi là tăng theo 

truyền thống Phật giáo có từ bản thể. 

Đến đây, chúng ta có thể suy luận về cái tên tăng lục Trương Ma Ni như sau: Ma Ni là tên tôn 

giáo, họ Trương có thể là họ riêng nhưng cũng có thể là tên giáo chủ Ma ni giáo khi chuyển thành 

Minh giáo. Việc đặt hoặc gọi tên như vậy là rất thường thấy trong lịch sử truyền bá đạo Phật. 

73.Công chúa Ngọc Nương 

Công chúa Ngọc Nương là con gái trưởng của Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đi dẹp loạn 12 sứ 

quân đã đem vợ và con gái Ngọc Nương về sống ở quê ngoại tại Đặng Xá, Kim Bảng. Lên ngôi 

Hoàng đế, Đinh Tiên Hoàng đã sai sứ về Đặng Xá rước phu nhân và con gái về kinh đô Hoa Lư. Khi 

đến địa phận xã Dương xá, thì trời bỗng nổi cơn giông, trời đất tối tăm mù mịt, gió lớn, mưa to, 

người ta bỗng thấy Ngọc Nương hoá giữa muôn trùng sóng nước. Vua Đinh xót thương bèn tặng 

sắc chỉ phong làm Linh Tiên Đại Uyên Từ Đoan Trang Ngọc Nương Thái Trưởng Công Chúa, ban 

cho ngụ lộc tại xã Đặng Xá, truyền cho dân làng lập miếu thờ cúng. Bây giờ đền vẫn còn đặt tại cuối 

làng, gọi là miếu Bà. 

74.Năm anh em họ Phí 

Theo tài liệu viết về Nguyễn Bặc có ghi: Khi Nguyễn Bặc kéo quân về Côn Sơn dẹp sứ quân của 

Phạm Phòng Át (Phạm Bạch Hổ), ông để lại con cháu của mình cùng năm vị tướng quân họ Phí ở 

lại xã Chi Ngại, huyện Phượng Nhỡn, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc (nay là thôn Chi Ngãi, xã Cộng 

Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương)cai quản vùng đất này. Khi năm anh em họ Phí mất, người 

dân Chi Ngại tôn họ làm Thành Hoàng, lập đền thờ cúng. Đình làng Chi Ngại bị phá hủy trong kháng 

chiến chống Pháp, nhưng bài vị, ngai thờ và thần tích của năm vị tướng họ Phí vẫn được lưu giữ 

thờ phụng đến ngày nay (nay bài vị của năm vị Thành Hoàng thờ ở chùa Ngái của thôn Chi Ngại). 

Tại đình Động Phí xã Đạo Tú huyện Ứng Hòa - Hà Nội, nhân dân thờ Nguyễn Bặc vì ông đã về 

đây tuyển 500 quân, trong đó có 05 vị tướng người họ Phí ở Động này đi dẹp Phạm Phòng Át ở Chí 
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Linh Hải Dương, sau đó để lại 05 vị tướng này để giúp dân. Nay Đình ở làng Chi Ngại vẫn thờ 05 vị 

tướng này là Thành hoàng làng. 

75.Nguyễn Phúc 

Tục truyền Nguyễn Phúc là con của ông Nguyễn Khoan và bà Lê Thị Tuyết người Châu Ái (động 

Lam Sơn, huyện Lương Giang, phủ Thiệu Thiên, tỉnh Thanh Hoá). Trước khi đất nước xảy ra loạn 

mười hai sứ quân, vợ chồng ông Nguyễn Khoan đã rời quê (Lam Sơn - Thanh Hoá) ra vùng Khả 

Khu sinh cơ lập nghiệp. Ngày 10 tháng Giêng năm Giáp thìn 944, bà sinh một người con trai dáng 

vẻ đầy đặn, khôi ngô, tuấn tú đặt tên là Phúc. Càng lớn, Nguyễn Phúc càng thông minh, trí dũng, nổi 

tiếng võ nghệ, sức địch muôn người, tài cao đức trọng, được lòng dân. 

Sau khi cha mẹ qua đời và gặp lúc sứ quân cát cứ, Nguyễn Phúc đã chiêu binh, xây dựng lực 

lượng, sắm sửa vũ khí thành lập một căn cứ riêng ở Khả Khu, xung quanh làng đào hào đắp luỹ, lập 

lên bốn điếm canh giữ bốn góc làng (trải qua thời gian, bốn điếm đó nay trở thành bốn miếu thờ thổ 

thần vẫn tồn tại trong làng là điếm Bắc, điếm Nam, điếm Đông và điếm Tây; hào đó nay trở thành 

con ngòi chảy từ điếm Bắc xuống điếm Tây ra điếm Nam và đổ vào sông (từ thập kỉ 90 của thế kỉ 

XX ngòi đó đã bị lấp bớt). Từ đó Nguyễn Phúc có đủ điều kiện, uy quyền để cát cứ một vùng riêng, 

một giang san riêng giữa vùng đất Đằng Châu này. 

Lúc này ở vùng Bố Hải khẩu (thành phố Thái Bình ngày nay) có Trần Lãm, tức Trần Minh Công, 

đang trấn giữ; đây là một trong những sứ quân mạnh nhất lúc bấy giờ. Trần Lãm biết Nguyễn Phúc 

đang gây thanh thế và là người trí dũng, nên đã thương thuyết hoà bình nhưng Nguyễn Phúc từ 

chối, cuối cùng Trần Lãm mang quân đánh nhưng không thắng nổi. Điều đó chứng tỏ nghĩa quân 

Nguyễn Phúc ở Khả Khu khá mạnh, bố phòng vững chắc. 

Lúc ấy có Đinh Bộ Lĩnh người động Hoa Lư (Gia Viễn- Ninh Bình) cũng dấy binh khởi nghiệp. 

Đinh Bộ Lĩnh nghe nói Trần Minh Công có đức nên cùng con là Đinh Liễn đến nương tựa. Trần 

Minh Công thấy Đinh Bộ Lĩnh dáng khôi ngô lạ thường lại có khí độ nên nhận làm con nuôi và giao 

cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng đều được cả. 

Thế là Hoa Lư, trong nối liền với hạ lưu phì nhiêu của sông Lam - sông Mã, ngoài nối liền với 

miền hạ lưu sông Nhị cùng với miền hạ châu thổ sông Hồng trở thành một vùng căn cứ liền khoảnh 

giàu có về nhân tài vật lực để gánh vác sứ mệnh giang sơn. Khi Đinh Bộ Lĩnh nắm quyền bính thì 

việc cất quân đi đánh một hào trưởng cách Bố Hải Khẩu gần 30 km là Nguyễn Phúc là lẽ dĩ nhiên 

không tránh khỏi. 

Với mục đích lớn là lập nghiệp thống nhất sơn hà, Đinh Bộ Lĩnh phái Đinh Điền đến gặp Nguyễn 

Phúc nói là để hợp tác đánh Trần Lãm - một kế sách tuyệt hay không hề tốn một mũi tên, hòn đạn, 

không tiêu hao một giọt máu mà vẫn thu phục được Khả Khu về với mình, tăng thêm lục lượng thực 

hiện chí lớn. 

Chuyện dân gian kể rằng một đêm Nguyễn Phúc mơ thấy mộ cụ già đầu tóc bạc phơ, áo quần 

tề chỉnh đi thẳng vào đồn sở của mình, Nguyễn Phúc bèn hỏi: Cụ ở đâu tới mà đường đột quá? Cụ 

già bèn cười và ngâm mấy câu thơ, ngâm xong cụ già bay lên cao rồi biến mất, Nguyễn Phúc tỉnh 

dậy biết là mộng. Trời vừa sáng bỗng có một đạo binh khí giới sáng loà tiến thẳng vào đồn sở của 

mình, một người cưỡi ngựa, cầm giáo mặc giáp vàng tiến tới và nói rằng: - Tôi là Đinh Điền, bộ 

tướng của Đinh Bộ Lĩnh, vâng lệnh tướng, tôi đến mời ngài cùng hợp tác đánh giặc Ngô (chỉ sứ 
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quân Trần Lãm) thống nhất sơn hà, chung hưởng thái bình. Nguyễn Phúc nghe vậy, nghĩ tới giấc 

mộng đêm qua nên xuống ngựa đón Đinh Điền vào đồn sở mở tiệc chiêu đãi. Nguyễn Phúc mộ 

thêm được 3000 binh sĩ và dân phu tráng kiện. 

Sau khi về với Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Phúc được nhận chức chỉ huy trung quân, dẫn đạo binh 

hùng tướng giỏi đi đánh Kiều Công Hãn (ở Châu Phong –Vĩnh Phúc) lấy được đầu tướng giặc. 

Tướng Đinh Điền, Nguyễn Bặc và các tướng khác đi đánh các nơi đều cũng đại thắng. 

Non sông đã thu về một mối, năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lập triều đình, quốc đô 

đóng tại Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, mở tiệc ăn mừng, khao thưởng ba quân, gia phong 

tướng sĩ. Nguyễn Phúc được phong đại vương, ông nhận sắc chỉ lạy tạ rồi về Khả Khu, mở tiệc lớn 

chiêu đãi dân làng. Nguyễn Phúc đi xem phong cảnh đồn sở cũ của mình; ông thấy một thế đất đẹp 

có dòng sông nhỏ chảy qua bèn cho lập một sinh từ để sau này quá cố sẽ là nơi thờ tự, nơi ấy là 

hậu cung đình Khả bây giờ. Sau đó ông về triều nhậm chức. Cuối triều Đinh nội bộ bất hoà ông bái 

tạ hoàng đế xin về dinh ấp ở Khả Khu dưỡng nhàn. Vài tháng sau khi về thăm quê ở động Lam Sơn 

thì mất ở đó. Vua được tin thương tiếc vô cùng phong cho là công thần, truyền cho sứ giả mang sắc 

phong về Khả Khu để dân thờ tự tại sinh từ. Các đời vua sau đều có sắc phong, dân làng hương 

khói phụng thờ duệ hiệu “Hoàng Phúc Hộ Quốc Đại Vương”. 

Hiện nay, tại đình Khả (xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nơi thờ vị tướng tài 

Nguyễn Phúc còn bức cuốn thư in nổi những chữ vàng còn vương bụi thời gian: 

Vạn Thắng Vương Tá Mệnh Thập Nhị Sứ Quân 

Cao Trường Miếu Mạo Hương Đại Tại Nhân Tâm 

Hương ước cũng nhắc nhở các thế hệ cư dân làng Khả nhớ về một thời nơi đây là căn cứ của 

hào trưởng Nguyễn Phúc, ông đã giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân thống nhất sơn hà 

ở thế kỉ X và dân làng Khả đã có công góp sức người, sức của trong sự nghiệp vĩ đại ấy. 

76.Nguyễn Phục 

Nguyễn Phục (922 - 967), là con thứ hai của Nguyễn Phước thời Dương Đình Nghệ, thân mẫu 

không rõ danh tính. Ông là vị tướng nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng trong công cuộc đánh 

dẹp 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Vợ và con cái không được rõ. 

Sử sách không đề cập tới Nguyễn Phục, ông chỉ được nhắc đến qua các tài liệu thần phả. Thần 

phả tại đình Ba Dân (ở Thanh Trì, Hà Nội) ghi ông có 2 người anh em là Nguyễn Bặc và Nguyễn Bồ, 

cả ba đều là tướng đi theo Đinh Bộ Lĩnh hùng cứ ở Hoa Lư thời nhà Ngô. Năm 967, Đinh Bộ Lĩnh 

điều một đạo quân do tướng Nguyễn Bồ chỉ huy tiến đánh sứ quân Nguyễn Siêu. Được tin, Nguyễn 

Siêu đem 1 vạn quân đóng ở Thanh Đàm dùng Nguyễn Trí Khả làm tiên phong, Trần Côn làm tá 

dực, Nguyễn Hiền làm tổng quản, ngày đêm luyện tập, đào hào đắp luỹ để phòng bị. Trong trận giao 

tranh đầu tiên Đinh Bộ Lĩnh bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết, Cao Sơn, cùng 

rất nhiều binh lính tử trận. Đinh Bộ Lĩnh cả giận, thống lĩnh toàn quân, cử Nguyễn Bặc làm Đại 

tướng tiên phong. Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa cùng sứ quân vượt 

sông tìm viện binh từ các sứ quân khác. Gần tới bờ bắc, gặp gió lớn, thuyền bị đắm, Nguyễn Siêu 

tử trận. Đinh Bộ Lĩnh biết tin, bèn sai quân sĩ phóng lửa đốt doanh trại, quân Nguyễn Siêu tan. Theo 

thần phả thì trận đánh quyết định diễn ra vào ngày 15/7. 

Ngày nay tại đình Ba Dân (còn được gọi là đình Ba Xã, đình Ba Chạ, hay đình Tứ Hiệp bởi đây 
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là đình chung của ba làng Cổ Điển, Cương Ngô và Đồng Trì thuộc xã Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội) 

thờ Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục đồng thời phối thờ Nguyễn Bặc và công chúa Quế Hương. Trong 

hậu cung có thờ tượng tướng quân Nguyễn Bồ cưỡi ngựa bạch, bên trái là tượng công chúa Quế 

Hương là con gái Đinh Tiên Hoàng và là vợ Nguyễn Bồ. 

Lễ hội đình Ba Dân được tổ chức từ 14 đến ngày 16 tháng 2, trong đó ngày 15 - 2 là chính hội. 

Hội có tế lễ, rước kiệu các đức thánh và nhiều trò vui chơi giải trí. Múa sư tử và múa rồng là môn 

nghệ thuật truyền thống từ lâu đời của 3 làng Cổ Điển - Cương Ngô - Đồng Trì, rất nổi tiếng. 

77.Đạo sĩ Đặng Huyền Quang 

Đại Việt sử ký toàn thư chép năm Tân mùi 971 (Thái Bình 2, Tống Khai Bảo 4) bắt đầu quy định 

cấp bật văn võ, tăng đạo. Lấy Nguyễn Bặc làm Định quốc công, Lưu Cơ làm Đô hộ phủ sĩ sư, Lê 

Hoàn làm Thập đạo tướng quân, Tăng thống Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Khuông Việt đại sư, 

Trương Ma Ni làm Tăng lục, Đạo sĩ Đặng Huyền Quang được trao chức Sùng chân uy nghi. 

Theo tài liệu có được từ chùa Non Đông - Đót Sơn ở Tiên Lãng, Hải Phòng thì vào thời kỳ nhà 

Đinh, Phật giáo trở thành quốc đạo và được triều đình công nhận. Hai anh em dòng họ nhà Đinh 

gồm Đinh Bộ Lan, em trai của vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Bộ Đông (947-999) em họ của vua đã 

tu tại chùa Non Đông. Đinh Bộ Đông lấy tên pháp Huyền Quang Thích Quảng Đông và là vị sư trụ trì 

chùa Non Đông, trong khi Đinh Bộ Lan lấy tên pháp là Thích Quảng Bình. 

Hai vị được coi là những vị tổ của trường phái pháp môn Tịnh độ thiền tông. Sư Huyền Quang 

viên tịch vào ngày 24 tháng giêng năm Kỷ Hợi 999, thọ 51 tuổi.       

Việt Nam Phật giáo sử lược có đoạn viết "đến thời Đinh Tiên Hoàng, khi Tiên Hoàng Đế định 

giai cấp văn võ, thì vua triệu tất cả tăng sĩ lỗi lạc vào Thái miếu và ban phẩm trật cho các tăng già. 

Vua tặng chức Khuông Việt thái sư cho pháp sư Ngô Chân Lưu, pháp sư Trương Ma Ni làm Tăng 

lục đạo sĩ và Pháp sư Đặng Huyền Quang làm Sùng Chân uy nghi. Pháp sư Đặng Huyền Quang 

chính là Pháp sư Huyền Quang của Chùa Non Đông lúc bấy giờ. 

Vua Trần Nhân Tông (1258-1279-1293-1308) ([5]) sau hai lần lãnh đạo nhân dân kháng chiến 

chống giặc Nguyên-Mông thắng lợi đã rời bỏ ngai vàng và xuất gia về Yên Tử tu hành (1299) lấy 

pháp hiệu Trúc Lâm đại đầu đà, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm, Yên Tử trở thành Trung tâm Phật 

giáo của quốc gia Đại Việt. Sau khi Trúc Lâm đại đầu đà qua đời, người kế tục sự nghiệp là Pháp 

Loa Đồng Kiên Cương, vị tổ thứ hai của dòng Trúc Lâm; rồi Huyền Quang Lý Đạo Tái là vị tổ thứ ba 

của phái Trúc Lâm. Với tinh thần nhập thế và yêu nước, giáo lý Thiền phái Trúc Lâm trở thành nền 

tảng tư tưởng dựng nước và giữ nước thời Trần, có ảnh hưởng sâu sắc đến Phật giáo Việt Nam 

sau này. 

Năm 1330, sư Pháp Loa đem y bát của Điều ngự giác hoàng (tức vua Trần Nhân Tông) truyền 

cho, giao lại cho Huyền Quang trước khi mất. Huyền Quang lên tu ở núi Yên Tử và là tổ thứ ba của 

phái Trúc Lâm, viên tịch tại Yên Tử ngày 24 tháng giêng năm 1334. Đệ tam tổ Huyền Quang (1254-

1334), tên thật là Lý Đạo Tái, người làng Vạn Tải, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang (nay là huyện Gia 

Lương, tỉnh Bắc Giang). Năm 19 tuổi, ông đỗ khoa tam giáo đời Trần, rồi làm quan trong triều đến 

năm 51 tuổi. Tương truyền, ông chính là tái thế của Đức tổ Huyền Quang của Chùa Non Đông sau 

250 năm. 

Chi tiết về vị tổ Huyền Quang còn nhiều điều chưa rõ ràng. Trong cuốn “Việt Nam Phật giáo Sử 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn5
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luận” của tác giả Nguyễn Lang, phần ghi chép về thiền sư Huyền Quang vị tổ thứ ba của Giáo hội 

Trúc Lâm (không mang tên tác giả và người hiệu khảo) mang nhan đề là Tổ Gia Thực Lục. Theo lời 

dẫn in ở cuối thì vào khoảng những năm Tuyên Ðức nhà Minh, một bản Tổ Gia Thực Lục đã bị 

thượng thư Hoàng Phúc người Minh lấy đem về Trung Hoa. Hoàng Phúc thường nằm mộng thấy tổ 

Huyền Quang bảo phải gửi trả tập sách này về cho Ðại Việt, nhưng chưa có dịp làm như thế. Thấy 

Huyền Quang linh ứng, Hoàng Phúc mới lập chùa thờ đặt tên là “An Nam Thiền Sư Huyền Quang 

Tự”. Ðến khoảng năm Gia Tĩnh nhà Minh, Tô Xuyên Hầu (tên là Lê Quang Bí, làm quan đến chức 

Binh bộ thị lang, đậu hoàng giáp năm 1526) nhà Hậu Lê đi sứ sang Trung Hoa gặp được cháu bốn 

đời của Hoàng Phúc là Hoàng Thừa, mới nhận lại được tập sách mang về nước. Khi về nước ông 

đã đưa tập truyện Huyền Quang cho ông Nguyễn Bỉnh Khiêm xem, từ đó sách lại được phổ biến. 

Lời dẫn nói rằng Hoàng Thừa, cháu của Hoàng Phúc, cũng nằm mộng thấy tổ Huyền Quang nhiều 

lần nhắn gửi tập sách về Ðại Việt, cho nên khi Tô Xuyên Hầu qua, ông ta đã tìm gặp để gửi sách. 

78.Đỗ Quang, Đỗ Huy 

Bản thần tích xã Văn Cú, tổng Văn Cú, huyện An Dương, tỉnh Kiến An về 2 vị đại vương trung 

thần triều Đinh do Quản giám bách thần Tri điện Hùng Lĩnh thiếu khanh Nguyễn Hiền phụng sao 

vào niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 2, đời vua Lê Ý Tông cung cấp: đình Văn Cú thờ 2 nhân vật lịch sử là 

Đỗ Huy và Đỗ Quang có nguồn gốc từ thời Đinh - Lê. Thư tịch cổ và truyền ngôn địa phương kể 

rằng: “Xưa kia, vào thời loạn 12 sứ quân, ở huyện Đường Lâm, đạo Sơn Tây có gia đình họ Đỗ, tên 

Vĩ, thuộc dòng dõi Đỗ Công Hàn, giỏi Nho học, tinh thông nghề thuốc, ít ai sánh kịp. Ông Vĩ lúc ấy 

đã nổi tiếng là bậc anh hào huyện Đường Lâm. Sứ quân Ngô Nhật Khánh cát cứ ở vùng này nghe 

danh muốn dụ dỗ Đỗ Vĩ nhằm hãm hại ông. Do vậy, Đỗ Vĩ đã đem gia quyến chạy đi nơi khác lánh 

nạn. 

Một hôm ông đến trại Văn Cú, huyện An Dương, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương. Thấy nơi đây có 

một thế đất đẹp, phía sau có núi làm chỗ dựa, bên phải có tay long, bên trái có tay hổ chầu về, thực 

là nơi cát địa. Ông bèn xin phép dân trang được chọn khu đất này làm nhà ở, sau đó lấy một goá 

phụ tên là Trần Thị Thân làm vợ. Hai ông bà dựng quán bán nước tại ngã 3 đường liên thôn, cạnh 

quán có cây thị già toả bóng râm mát, nên chẳng bao lâu quán của ông bà trở thành nơi nghỉ chân, 

trò chuyện của dân thôn và khách bộ hành. 

Ngày qua tháng lại, đến năm Ất Mão thì ông bà sinh hạ được 2 người con trai và đặt tên cho 

người con cả là  Quang, con thứ là Huy. Khi đã khôn lớn trưởng thành, do có kết giao với người anh 

họ là Cao Tuấn,  Đỗ Quang đã đi theo giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, lập được 

nhiều công lớn và được vua phong đến chức Giám điều quân định. 

Lúc bấy giờ, sứ nhà Tống tự phụ cậy có gà chọi hay, nhiều lần lên tiếng thách vua Đinh đấu gà 

chọi. Hắn doạ rằng nếu thua liền 3 ván sẽ cất quân sang đánh. Vua hoảng sợ, bèn xuống chiếu cầu 

người có gà chọi hay giúp vua. Đỗ Quang bèn tiến cử với vua người em ruột là Đỗ Huy, người say 

mê chơi gà chọi có tiếng. Vua mừng lắm, bèn hẹn lịch đấu gà. Gà của sứ Tống dù đấu hay nhưng 

đã nhiều phen thua chạy làm sứ Tống phải thán phục. Từ đó, tiếng tăm về gà chọi ở Văn Cú lan 

truyền khắp nơi. Vui mừng phấn khởi vì chiến thắng trong cuộc đấu gà, nhà vua đã ban chức cho 

Đỗ Huy làm Thái thú Đồng Châu và thăng chức cho Đỗ Quang làm Thứ sử Hoan Châu. Hai anh em 

bèn từ biệt nhà vua đi nhậm chức. 
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Ở các nơi trị nhậm, hai ông đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ, làm nhiều việc nhân đức, coi 

dân như con của triều đình lên trong châu được bình yên, chốn lỵ sở không ngớt tiếng đàn dịch tiêu 

dao, nhân dân ái mộ ca tụng công đức, yêu thích như cha mẹ. Đến tháng 10 năm Kỷ mão (984), 

quan Thập đạo tướng quân Lê Hoàn cùng với Thái hậu Dương Vân Nga buông rèm nhiếp chính. 

Vốn là trọng thần của triều vua trước, hai ông cùng với các trung thần khác như Nguyễn Bặc, Đinh 

Điền... dấy binh chống lại. Do binh cùng lực kiệt, hai ông Đỗ Quang và Đỗ Huy cùng số binh sỹ còn 

lại xuống thuyền rút lui về trang Văn Cú bày trận ở Đống Đa, Đống Trúc để chống cự.Ba ngày sau, 

hai ông tử trận. Dân làng an táng Đỗ Quang ở Đống Đa, Đỗ Huy ở Đống Trúc. Sau lập đình để tôn 

thờ như những vị trung thần ngay tại ngôi nhà mà hai ông đã sinh ra. 

Nội dung bản thần tích còn nêu một vài sự kiện như vào triều Trần, vua Anh Tôngdẫn binh đi dẹp 

loạn Chiêm Thành, hai ông  đã âm phù, giúp vương triều Trần đánh thắng giặc ở vùng biển Nam 

Triệu nên đã được vua Trần ban sắc gia tặng cho thần tước đại vương, lại ban mỹ tự cho vị thứ 

nhất hai chữ Hiển Ứng, vị thứ hai là Anh Huy. Đến thời Lê, niên hiệu Hồng Đức năm đầu lại gia 

phong Đỗ Quang là Đống Đa Hiển ứng Chiêu Cảm Đại Vương, Đỗ Huy là Đống Trúc Anh Huy 

Trung Liệt Đại Vương, phê chuẩn cho trang Văn Cú, huyện An Dương phụng thờ. 

79.Phạm Quảng 

Theo ngọc phả, vào thời vua Đinh Tiên Hoàng, ở lộ Hải Dương, phủ Kinh Môn, huyện Thủy 

Đường, trang Hoa Trương (Phương Mỹ) có một gia đình chồng tên là Phạm Huy và vợ tên là Lê Thị 

Quý. Hai vợ chồng vốn thuộc dòng dõi nho gia vọng tộc ăn ở hiền lành đức độ, ngoài 30 tuổi mà 

chưa có con, nên rất buồn rầu. Một hôm bà đi chơi núi thấy một ngôi chùa nguy nga liền vào lễ cầu 

đảo về đường con cái và một đêm đương lúc say nồng bà mơ thấy một ông già mặc áo bào đỏ râu 

tóc bạc phơ đưa cho bà một cành hoa quế. Được mấy ngày bà cảm thấy có thai, sau sinh ra một 

cậu con trai thân hình đĩnh ngộ, quý tướng dị thường đặt tên con là Quảng. Hôm đó là ngày 18 

tháng giêng. 

Đến tuổi được cho đi học, chỉ sau 4 đến 5 năm mà văn chương quán triệt, võ nghệ tinh thông, 

chứng tỏ Phạm Quảng là một người thông minh, mạnh khỏe tài giỏi hơn người. 

Đến năm 27 tuổi nghe tin nhà vua (Đinh Tiên Hoàng) có hịch truyền đi khắp thiên hạ để kén 

người hiền tài, Phạm Quảng liền xin phép cha mẹ về kinh đô ứng thí. Thấy ông tài giỏi, cường tráng, 

ứng đối trôi chảy vua rất hài lòng bèn phong cho chức tước “Tham tri chính sự” làm quan trong 

triều. Ông làm quan dưới triều Đinh Tiên Hoàng được 11 năm thì xảy ra sự biến Đỗ Thích làm loạn 

giết hại cha con Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễu ([6]). 

 Năm 979 vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, Đinh Toàn lên ngôi vua mới có 6 tuổi. Mọi việc 

trong triều đều do Thái Hậu Dương Thị và Lê Hoàn, Thập đạo tướng quân, định đoạt. Nhà Tống 

thấy tình thế bất ổn ở nước Nam bèn sai Hầu Nhân Bảo chỉ huy chuẩn bị cất quân sang xâm lược. 

Tin cấp báo từ biên cương về tình thế nguy ngập, vận mệnh xã tắc của dân tộc như ngàn cân 

treo sợi tóc. Thái hậu Dương Vân Nga giao cho Lê Hoàn chỉ huy quân đội, tuyển tướng, luyện quân 

chuẩn bị kháng chiến. Phạm Quảng xin làm đầu hàng quân, làm tướng dưới quyền quan thập đạo 

Lê Hoàn, tích cực tham gia công việc chuẩn bị binh lương. 

Mùa xuân năm 981 quân Tống ồ ạt kéo sang, sau một trận đọ sức với khí thế giặc mạnh, ta 

tạm lui quân. Nhiều tướng sĩ hoang mang thiếu tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:nhan-vat-thoi-12-su-quan-5-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn6
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Tướng Phạm Quảng xin thống lĩnh quân thủy bộ đi tiên phong chặn giặc, trận quyết chiến đầu tiên 

diễn ra tại Mộc Châu (một địa danh thuộc đất Lạng Sơn ngày nay). Quân ta thắng lớn đã tạo thế tấn 

công chủ động trên chiến trường. Trong trận Bạch Đằng năm 981 Pham Quảng được cử làm chỉ 

huy một đội thủy binh, hiến nhiều kế hay và là người địa phương vốn thông thuộc địa hình địa vật, 

ông có công lớn giúp vua Lê lập thế trận chôn vùi giặc Tống dưới lòng sông Bạch Đằng quê hương. 

 Trong ngày đất nước khải hoàn Phạm Quảng được vua ban thưởng tước cao lộc lớn nhưng 

ông chỉ một mực xin được trở về quê hương bản quán giúp dân làng lo việc canh nông. Ông mất tại 

quê nhà ngày 7 tháng 10 âm lịch. Nhân dân Hoa Chương báo tin về triều đình vua Lê Đại Hành lấy 

làm tiếc thương vị công thần liền sai sứ về tổ chức lễ an táng ông rất chu đáo. Vua ban sắc chỉ cấp 

300 quan tiền cho trang Hoa Chương xây đền lập miếu thờ phụng ông. 

Phạm Quảng được triều Tiền Lê và các vương triều quân chủ phong tước vị Hùng Thánh Uy 

Thống Chí Linh Đại Vương, dân làng Hoa Chương (làng văn hoá Phương Mỹ ngày nay) được vua 

Lê Đại Hành cho làm Hộ Nhi tạo lệ chuyên việc thờ đức Phạm Quảng nên được miễn các khoản 

binh lương thuế khác. 

80.Ngô Xương Sắc 

Sau ngày Ngô Xương Xí thất bại ở Bình Kiều,con trưởng là Ngô Xương Sắc lưu lạc ở vùng 

trung thượng du Thanh Hóa rồi lấy vợ sinh ra Ngô Tử Canh, Ngô Tử Án.Ngô Tử Canh là đại thần 

nhà Tiền Lê đi sứ Chiêm Thành,về sau thất truyền. 

     Ngô Xương Sắc không giữ chức vụ gì cũng như không được nhắc đến trong chính sử, nhưng rõ 

ràng ông là nhân vật thời 12 sứ quân, do đó tôi đưa vào đây. 

 

 

 

([1]) Như vậy ba anh em ông đã sống từ thời Ngô Quyền sang đến thời Lý, vậy thì đây cũng là nhân vật thời 12 sứ quân. Riêng 

nhân vật Nguyễn Quốc Hồng chưa tìm ra hành trạng nên không biết thuộc thời kỳ nào, do đó không đưa vào đây. 

([2]) Theo bài viết “Những di tích đền thờ Đinh Tiên Hoàng” trên trang điện tử tỉnh Ninh Bình tại địa 

chỉ http://ninhbinh.gov.vn/web/guest/di-tich-lich-su-van-hoa/-/asset_publisher/8IlE/content/nhung-di-tich-%C4%91en-tho-%C4%9 

1inh-tien-hoang;jsessionid=C738366484AF87E0AC62DB7BF7114120?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fdi-tich-lich-su-van-hoa. 

Nhưng có lẽ bài viết đã lầm khi cho rằng Quý Minh đại vương trong đình Bình Khang là Quý Minh bị Đinh Bộ Lĩnh chém đầu 

trong cờ lau tập trận (chém giả). Thật ra đình Bình Khang là nơi thờ thần Quý Minh rất được sùng bái trong “Hoa Lư tứ trấn” gồm 

bốn vị thần trấn giữ các hướng đông tây nam bắc của Hoa Lư. Bốn vị thần, thánh đó là: thần Thiên Tôn (trấn đông), thầnCao Sơn 

(trấn tây), thầnQuý Minh (trấn nam), và đức Thánh Nguyễn (trấn Bắc). Thần Quý Minh hay thánh Quý Minh đại vương là tên gọi 

của một vị thần trong truyền thuyết Việt Nam, theođó, Sơn Tinh, thầnCao Sơn và thần Quý Minh thường là những hậu duệ của Lạc 

Long Quân và Âu Cơ, tức em của Hùng Vương; tuy nhiên, khác với hai vị thần núi kia được thờ ở những vùng núi cao, thần Quý 

Minh thường được coi là vị thổ thần, thủy thần và thờ phụng ở những vùng trũng hoặc đồng bằng. Cũng giống như các truyền 

thuyết về thầnCao Sơn, thần tích nguồn gốc thần Quý Minh ở các đền thờ có nhiều dị bản. 

  

([3]) Rất tiếc, khi tôi viết bài này thì trang điện tử luutoc.vn “tạm thời website không hỗ trợ trình duyệt”, nên không thể biết nhiều hơn 

về nhân vật Lưu Ngữ, sau này sẽ bổ sung. 

http://ninhbinh.gov.vn/web/guest/di-tich-lich-su-van-hoa/-/asset_publisher/8IlE/content/nhung-di-tich-%C4%91en-tho-%C4%259%201inh-tien-hoang;jsessionid
http://ninhbinh.gov.vn/web/guest/di-tich-lich-su-van-hoa/-/asset_publisher/8IlE/content/nhung-di-tich-%C4%91en-tho-%C4%259%201inh-tien-hoang;jsessionid
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([4]) Theo bài viết “Triều đại nhà Đinh, tăng lục Trương Ma Ni và Ma Ni giáo” của Nguyễn Hùng Vĩ tại địa chỉ http://khoavanhoc.edu. 

vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1084:triu-i-nha-inh-tng-lc-trng-ma-ni-va-ma-ni-giao&catid=87:vn-hc-dan-

gian&Itemid=260 

  

  

([5]) Các số này theo thứ tự lần lượt là năm sinh, năm lên ngôi, năm lên làm Thái thượng hoàng, và năm mất. 

([6]) Từ đây mà suy ra: 979 (vua Đinh mất) – 11 (thời gian làm quan) = 968 (lúc này là 27 tuổi), vậy Phạm Quảng sinh năm (968 – 

27 =) 941 (cùng thời với Đinh Liễn). 

(Còn tiếp) 

Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16) 

NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (6 - Tiếp 

theo) 

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 10:30 
    

 

  

81.Nguyễn Thị Sen - Cô gái may vá thành vương phi của Đinh Tiên Hoàng và bà tổ nghề may 

Theo thần tích đền thờ tổ nghề may ở làng Trạch Xá (xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thì 

bà Nguyễn Thị Sen là một người con gái xinh đẹp, đảm đang của làng Trạch Xá. Ngay từ nhỏ bà đã 

nổi tiếng chăm chỉ, khéo tay hay làm, ngoài việc giúp đỡ bố mẹ chuyện cửa nhà cô còn ra đồng phụ 

giúp việc đồng áng, hái dâu nuôi tằm, quay tơ dệt vải. Khi trưởng thành, sắc đẹp và sự tài thêu thùa 

may vá của bà đã nổi khắp cả một vùng, nhiều người đánh tiếng, mai mối muốn hỏi cưới cô về làm 

người vợ hiền, dâu đảm trong nhà nhưng cô nhẹ nhàng từ chối mà nói rằng: “Phận làm con hiếu lễ 

làm đầu, nay cha mẹ vẫn còn nhưng sức đã yếu thì tôi phải hết lòng phụng dưỡng, đâu dám vì 

chuyện riêng của mình mà quên đi bổn phận”. 

Khi ấy đất nước mới trải qua cơn binh lửa chiến tranh, đời sống người dân rất khó khăn, mùa 

màng thất bát, sản xuất bị đình trệ bởi hậu quả nặng nề mà “loạn 12 sứ quân” để lại. Đinh Tiên 

Hoàng sau khi dẹp tình trạng cát cứ đã lên ngôi hoàng đế năm Mậu thìn (968), đặt quốc hiệu Đại Cồ 

Việt, lấy Hoa Lư làm kinh đô, đặt niên hiệu là Thái Bình như một ước muốn xây dựng một đất nước 

giàu mạnh, một xã hội thái bình thịnh trị, ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh việc thiết lập hệ thống nghi 

thức triều đình, xây dựng bộ máy chính quyền và tổ chức quân đội, nhà vua còn quan tâm đến việc 

phục hồi văn hóa qua việc cho dựng chùa xây đền, in ấn kinh sách, đề cao các trí thức đạo Phật, 

Nho, Lão… Về lĩnh vực kinh tế, Đinh Tiên Hoàng cho đúc tiền Thái Bình hưng bảo thúc đẩy giao 

thương mua bán; khuyến khích phát triển nghề nông tang, chăn nuôi, nhất là các ngành nghề thủ 

công. 

Tại Trạch Xá, bà Nguyễn Thị Sen đã tập hợp một số người giỏi may vá lại cùng học hỏi kinh 

nghiệm lẫn nhau, may trang phục áo quần để bán cho dân chúng trong vùng. 

Chuyện kể rằng khoảng đầu niên hiệu Thái Bình (970-979), Đinh Tiên Hoàng đã đi nhiều vùng 

trong cả nước để xem xét đời sống dân tình, chiêu mộ thêm hào kiệt, tìm kiếm nhân tài đưa về xây 

dựng kinh đô Hoa Lư. Khi qua đất Trạch Xá của xứ Sơn Tây, nhà vua rất ngạc nhiên khi thấy người 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:nhan-vat-thoi-12-su-quan-6-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:nhan-vat-thoi-12-su-quan-6-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1148:nhan-vat-thoi-12-su-quan-6-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
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dân ở đây áo quần trang nhã, đẹp đẽ mới truyền dừng kiệu lại hỏi han thì được biết về Nguyễn Thị 

Sen và những người thợ tài hoa. Thấy cô gái vừa xinh đẹp hiền thục, vừa tài hoa, lại thạo nghề may 

vá, Đinh Tiên Hoàng đã làm lễ hỏi cưới rồi đón về Hoa Lư, lập làm hoàng phi thứ tư nên mọi người 

thường gọi nàng là Tứ phi. Nhà vua tin tưởng về tài khéo tay của Nguyễn Thị Sen nên giao cho 

nàng trông coi việc dạy cung nữ nuôi tằm, dệt vải, may áo quần triều phục cho hoàng cung. Thực ra 

ban đầu khi mới trở thành vợ vua, với thân phận cao quý Tứ phi được kẻ hầu người hạ, không phải 

làm bất cứ công việc nặng nhọc nào, thế nhưng điều đó làm Nguyễn Thị Sen cảm thấy buồn chán, 

nàng thường lẻn vào khu thành Nội xem các cung nữ làm áo, thêu thùa. Vốn thạo nghề kim chỉ, 

cùng với sự khéo léo và sáng tạo, Tứ phi đã giúp họ phát triển để làm ra những sản phẩm mũ áo, 

trang phục đa dạng, đẹp đẽ được hoàng thân, quốc thích, hậu phi, công chúa, hoàng tử rất thích; 

vua Đinh Tiên Hoàng biết chuyện mới giao cho Nguyễn Thị Sen truyền dạy nghề may cho cung nữ 

trong hoàng cung. Sống trong nhung lụa nhưng lại gắn bó với công việc như ở chốn dân gian được 

10 năm, Tứ phi Nguyễn Thị Sen chỉ sinh được cho Đinh Tiên Hoàng được một nàng công chúa. 

Đến mùa đông, tháng 10 năm Mậu dần (978) vương triều Đinh gặp cơn tai biến nghiêm trọng, 

viên nội quan là Đỗ Thích ám sát Đinh Tiên Hoàng và con trai cả là Nam Việt vương Đinh Liễn. Sau 

khi Đinh Tiên Hoàng bị hại, triều đình tôn người con thứ của ông là Đinh Toàn, khi đó mới 6 tuổi lên 

làm vua, Thái hậu Dương Thị buông rèm nhiếp chính, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn xưng làm Phó 

vương. Các đại thần vốn là bạn thuở nhỏ của Đinh Tiên Hoàng là Định quốc công Đinh Điền, Ngoại 

giáp Nguyễn Bắc và tướng Phạm Hạp sợ Lê Hoàn chuyên quyền lấn át ấu chúa, nhòm ngó ngôi vua 

mới cùng nhau cất quân thủy bộ tấn công kinh thành Hoa Lư để diệt hậu họa thế nhưng đều thất 

bại, tất cả bị giết hết. 

Những xáo trộn triều chính đó kiến Tứ phi Nguyễn Thị Sen cảm thấy buồn bã, muốn xa rời chốn 

lầu vàng điện ngọc mà đầy rẫy tranh chấp, thị phi, bà đã dâng sớ lên triều đình xin được từ giã 

hoàng cung cùng với con gái trở về quê hương sinh sống. Tại đây, bà đem nghề may truyền dạy 

nghề cho nhân dân trong làng, khuyến khích họ chăm việc tằm tang, lại dạy cả nghề quay tơ, dệt 

vải; thế rồi người nọ học người kia, cha truyền con nối, thế hệ trước dạy cho thế hệ sau, nghề may 

gắn bó với người Trạch Xá và trở thành nghề truyền thống của làng. Tri ân công đức của Nguyễn 

Thị Sen, dân làng đã tôn bà là Thánh sư và khi bà mất họ đã lập đền thờ phụng, bốn mùa khói 

hương. Hàng năm vào giỗ kỵ của bà ngày 12 tháng Chạp âm lịch, dân làng Trạch Xá lại tổ chức lễ 

tế tổ, mở hội thi may áo khéo, thi dệt lụa…để nhắc nhở mọi người nhớ đến bà Tổ nghề của làng. 

Tại nhiều nơi khác nhau trên mọi miền đất nước, cũng vào ngày đó, các làng nghề, phường nghề, 

hội nghề may cũng làm lễ giỗ Tổ nghề. 

Chuyện kể rằng, đến đời Lý, vua Lý Thái Tổ một lần cưỡi thuyền rồng đi du ngoạn, có qua vùng 

đất Trạch Xá, thấy lụa tơ phơi ven sông, ghé lại xem rất lấy làm thích thú, sau khi về Thăng Long, 

vua cho quan đại thần về tuyển chọn những người thợ giỏi giang nhất đến kinh đô chăm lo việc dệt 

vải, may triều phục cho hoàng tộc, cung tần mỹ nữ. Từ đó nghề may Trạch Xá góp phần vào sự 

phồn thịnh của các ngành nghề thủ công ở Thăng Long và được lưu truyền đi khắp cả nước. Bên 

cạnh những mẫu mã cũ, người thợ may đã cải tiến, tạo thêm những mẫu trang phục mới, các loại 

áo tế, áo hội, áo kép, áo bông với nhiều kiểu dáng khác nhau và đặc biệt là may áo dài là cả một 

nghệ thuật ít nơi nào sánh kịp với người thợ Trạch Xá. 
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Nhiều người còn cho rằng, Nguyễn Thị Sen không chỉ là Bà tổ của nghề may mà còn là Tổ nghề 

may áo dài. Với sự khéo léo và sáng tạo, sự cần mẫn nhiệt thành truyền dạy của bà đã khiến những 

người thợ, ai cũng mê say với từng đường kim, mũi chỉ, từng lát cắt trên những tấm vải đủ sắc màu 

làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời. Cho dù thời gian có trôi qua, cuộc sống có thay đổi, áo dài có 

cách tân nhiều thì nó vẫn là trang phục truyền thống không thể thay thế biểu tượng cho bàn tay 

khéo léo và vẻ đẹp của người Việt từ ngàn xưa đến nay và mãi đến ngàn sau mà công lao to lớn 

thuộc về người phụ nữ mang tên một loài hoa có mùi hương thanh cao, tinh khiết lan tỏa đến muôn 

đời. 

82.Nguyễn Siêu 

Nguyễn Siêu hay Nguyễn Hữu Công là một trong 12 sứ quân nổi dậy trong lịch sử Việt Nam thế 

kỷ 10.Ông xây dựng lực lượng cát cứ ở Thanh Trì (Hà Nội) và trở thành một sứ quân mạnh. Tháng 

7 năm 967, Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh quân binh, cử Nguyễn Bặc làm Tiên phong đánh dẹp thế lực cát 

cứ của ông, tiến thêm một bước trong quá trình thống nhất, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch 

sử. 

Theo thần tích xã Văn Uyên và xã Đông Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội thì Nguyễn Siêu là em các 

sứ quân Nguyễn Khoan và Nguyễn Thủ Tiệp, cả ba ông đều là cháu của Nguyễn Hãng, một tướng 

Bắc triều, và là con của Nguyễn Nê,võ quan đời Tấn (936 – 946). Nguyễn Nê đem quân sang nước 

Việt đòi họ Dương triều cống, dựng bản doanh ở Thành Quả, lấy vợ Việt sinh ra ba con trai. Sau khi 

Nguyễn Nê chết ba anh em theo mẹ ở lại nước Việt gây dựng sự nghiệp, người nào cũng nhiều của 

cải, nhiều quân quyền. Sau khi triều đình Ngô vương không còn đủ sức kiểm soát lãnh thổ, Nguyễn 

Siêu đã xây dựng lực lượng cát cứ của mình tại vùng Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội ngày nay). 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

xuống chiếu phong tặng cho các công thần, trong đó Nguyễn Siêu làm Thái thú Phù Liệt, trấn thủ 

Tây đô. 

Theo thần phả tại đình Ba Dân ([1]) ở Thanh Trì, Hà Nội thì ngày 6/6 năm Đinh 

mão (tức 15/7/967), Đinh Bộ Lĩnh điều một đạo quân do tướng Nguyễn Bồ chỉ huy tiến đánh sứ 

quân Nguyễn Siêu. Được tin, Nguyễn Siêu đem 1 vạn quân đóng ở Thanh Đàm dùng Nguyễn Trí 

Khả làm tiên phong, Trần Côn làm tá dực, Nguyễn Hiền làm tổng quản, ngày đêm luyện tập, đào 

hào đắp luỹ để phòng bị. Trong trận giao tranh đầu tiên Đinh Bộ Lĩnh bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, 

Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn cùng rất nhiều binh lính tử trận.Đinh Bộ Lĩnh cả giận, thống 

lĩnh toàn quân, cử Nguyễn Bặc làm Đại tướng tiên phong. Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ 

thành, một nửa cùng sứquân vượt sông tìm viện binh của các sứ quân khác. Gần tới bờ bắc, gặp 

gió lớn, thuyền bị đắm, Nguyễn Siêu tử trận.Đinh Bộ Lĩnh biết tin bèn sai quân sĩ phóng lửa đốt 

doanh trại, quân Nguyễn Siêu tan.Theo thần phả thì trận đánh quyết định diễn ra vào ngày 15 tháng 

7 năm đó (tức 23/8/967). 

Theo thần phả xã Đông Kết và di tích thì Nguyễn Siêu giữ vùng Phù Liệt (nay thuộc huyện 

Thanh Trì Hà Nội). Thế lực của Nguyễn Siêu rất mạnh: “Nơi đâu cũng lập doanh trại đồn phủ, thu 

giữ binh quyền để mưu cầu đại sự. Nguyễn Siêu nuôi dưỡng môn đệ tám ngàn người, binh mã có 

trên 10 vạn”. Để đối phó với quân đội Hoa Lư, Nguyễn Siêu bố trí quân lực, cho Nguyễn Trí Khả làm 

tiên phong, Nguyễn Cẩn làm tả dực (cánh trái): Đỗ Cư làm hữu dực (cánh phải); Phạm Phục tổng 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:nhan-vat-thoi-12-su-quan-6-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn1
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quản các quân, đắp thành luỹ, “ban ngày thì chỉnh tề vũ khí, bày trận giao chiến, còn ban đêm thì 

canh phòng, trống chiêng truyền báo, đóng cửa thành tự thủ”. Vào ngày mùng 6/6 năm Quý mão 

967, Đinh Bộ Lĩnh điều quân Hoa Lư đến đánh dẹp: “Voi ngựa, tướng sĩ ầm ầm từ miền Thượng 

Phúc, Phú Xuyên phía nam tràn tới đóng quân tại địa phận Ngọc Hồi, đất Bình Vọng, gươm dao lấp 

loáng, cờ bay rợp bóng, quân vây tứ phía”. Nguyễn Siêu hạ lệnh cho các tướng mở cổng thành 

phản công. Trong trận đầu quân Hoa Lư thất lợi, bị mất bốn tướng Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Cao 

Sơn, Đinh Thiết. Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh toàn quân đem một ngàn thớt voi ngựa, bảy vạn tinh binh 

theo đường tắt đến xã Cẩm Cơ; lại sai Nguyễn Bặc đi tiên phong lãnh 10.000 quân, Thập đạo tướng 

quân Lê Hoàn tiếp ứng lãnh 8.000 quân. Đinh Bộ Lĩnh hạ lệnh khi nghe tiếng pháo nổ tất cả phải 

xông lên phá đồn trại của Nguyễn Siêu. Trước tình hình nguy cấp, Nguyễn Siêu phải chia quân làm 

đôi, một bộ phận ở lại giữ thành, một bộ phận vượt sông Cái đi cầu viện sứ quân Nguyễn Khoan và 

Nguyễn Thủ Tiệp. Cánh quân của Nguyễn Siêu điều khiển sang sông lại gặp “lũ dâng cuồn cuộn, 

trời nước một màu, quan quân ra đi, qua xã Đông Phù Liệt, vừa ra giữa dòng thì bỗng gặp gió lớn, 

sóng cao gầm thét, trời không phù hộ, thuyền rồng bị đắm, khí giới quân nhu đều mất cả”. Lợi dụng 

thời cơ, Đinh Bộ Lĩnh sai Nguyễn Đoàn đem hơn 10 người, ban đêm “ngầm lén vào trong doanh, 

thừa gió phóng hoả, ngọn lửa rừng rực, khói đen ngút trời”. Trong doanh trại mọi người kinh sợ tẩu 

tán. Thành lũy bị san phẳng. Nguyễn Siêu, cả người ngựa bị chết trong khi qua sông. 

Nguyễn Siêu được thờ phụng tại đình làng Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đây là một ngôi đình cổ được cho là xây dựng từ thời Tiền Lê để thờ vị sứ quân này. Tương truyền, 

khi thuyền bị đắm, thi thể của Nguyễn Siêu trôi trên sông dạt vào địa phận Đông Phù Liệt (tức thôn 

Đông Phù ngày nay), được nhân dân chôn cất và lập đền thờ. Lễ hội đình Đông Phù được tổ chức 

trong hai ngày, từ 06 đến 07 tháng Hai âm lịch hàng năm, thu hút rất nhiều nhân dân và du khách 

thập phương tham dự. 

83.Cao Sơn, Đinh Thiết 

Thần phả tại đình Ba Dân (ở Thanh Trì, Hà Nội; thờ Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục) cho biết năm 

967, Đinh Bộ Lĩnh cử một đạo quân do tướng Nguyễn Bồ chỉ huy tiến đánh sứ quân Nguyễn Siêu. 

Được tin, Nguyễn Siêu đem 1 vạn quân đóng ở Thanh Đàm dùng Nguyễn Trí Khả làm tiên phong, 

Trần Côn làm tá dực, Nguyễn Hiền làm tổng quản, ngày đêm luyện tập, đào hào đắp luỹ để phòng 

bị. Trong trận giao tranh đầu tiên Đinh Bộ Lĩnh bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh 

Thiết, Cao Sơn, cùng rất nhiều binh lính tử trận. Đinh Bộ Lĩnh cả giận, thống lĩnh toàn quân, cử 

Nguyễn Bặc làm Đại tướng tiên phong. Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa 

cùng sứ quân vượt sông tìm viện binh từ các sứ quân khác. Gần tới bờ bắc, gặp gió lớn, thuyền bị 

đắm, Nguyễn Siêu tử trận. 

84.Ngô phó sứ 

Nhân vật này chỉ được nói đến trong một đoạn của Đại Việt sử ký toàn thư như sau: “Năm Đinh 

mão 967, (Hậu Ngô Vương 17, Tống Càn Đức 5). Bấy giờ trong nước không có chủ, 12 sứ quân 

tranh nhau làm trưởng, không ai chịu thống thuộc vào ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công 

là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con là Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Bộ 

Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng, mới nuôi làm con, ơn yêu đãi ngày càng hậu, 

nhân đó giao cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác, đều thắng được cả. Phạm Phòng Át 
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đem quân về hàng (dưới triều nhà Đinh, Phòng Át làm Thân vệ tướng quân). Khi Minh Công mất, 

gặp lúc bọn con em của Ngô Tiên chúa ở Đỗ Động Giang hơn 500 người đem quân đến đánh, mới 

vào đến đất Ô Man thì bị người làng ấy là Ngô Phó sứ đánh bại phải trở về. Bộ Lĩnh nghe tin, liền 

cất quân đi đánh vùng sông và động ấy, không bộ lạc nào không hàng phục. Từ đó lại dân ở kinh 

phủ đều khâm phục theo về. Nhà Ngô mất. 

85.Nguyễn Tấn 

Nguyễn Tấn sinh ngày 10/3 năm Nhâm dần 942 tại trại Âu Hóa. Thuở nhỏ ông đã có tư chất 

thông minh lại chăm chỉ luyện tập võ nghệ. An Lá xưa vốn là vùng đất hoang hóa thuộc huyện 

Thuận Vi, người dân ở trại Âu Hóa (nay là vùng Xích Thổ huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình) về đây 

lập ấp nên cũng đặt tên là trại Âu Hóa. Tương tuyền, khi tướng Nguyễn Tấn và Nguyễn Bặc họp 

quân ăn mừng, quân lính đông, phải ăn bằng lá thay bát nên nhân dân còn gọi là "trại Ăn Lá", sau 

đọc chệch thành "trại An Lá". 

Năm 966, đất nước xảy ra loạn 12 sứ quân, Nguyễn Tấn đứng ra chiêu mộ được vài trăm trai 

tráng, thường xuyên luyện tập võ nghệ, đóng quân ngay tại quê hương. Nhờ có đội quân này mà cả 

một vùng dân cư được yên ổn làm ăn. 

Ngày 10 tháng 12 năm đinh mão 967, sứ quân Kiều Công Hãn bại trận từ Phong Châu (Vĩnh 

Phúc), bị Nguyễn Bặc đuổi qua vùng Âu Hóa thì bị Nguyễn Tấn đem quân ra đánh. Phần vì mỏi mệt, 

đói khát, Kiều Công Hãn đuối thế, bị Nguyễn Tấn chém vào cổ, bỏ chạy đến làng Din thì chết. Quân 

Nguyễn Bặc đuổi đến nơi, Nguyễn Tấn tưởng giặc nên dàn quân ra đánh. Khi Nguyễn Bặc đem lời 

dụ, Nguyễn Tấn mới biết là tướng của Đinh Bộ Lĩnh, liền hạ cờ quy phục. Hai bên hợp quân, mổ 

trâu, bò ăn mừng. Từ đây, Nguyễn Tấn hết lòng giúp sức cho Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, 

thống nhất đất nước. 

Đất nước thanh bình, Nguyễn Tấn xin phép triều đình về quê sinh sống. Ông chiêu tập nhân dân 

ở nhiều nơi về đây sinh cơ lập nghiệp, khuyến khích khai phá thêm ruộng đồng, đào sông đắp 

đường, làm cầu, mở chợ... Ông còn xây dựng một đội quân tinh nhuệ, ngày ngày luyện tập võ nghệ, 

khi cần thì sử dụng. Từ đó đời sống cư dân trong vùng ngày một an bình thịnh vượng. Hiện nay vẫn 

còn nhiều dấu tích gắn với thời kỳ hoạt động của ông như: cồn Đôi, cồn Luyện, xóm Trung Quân, 

xóm Hổ Lửa... 

Năm Kỷ mão 978, Nguyễn Tấn nghe tin vua Đinh bị giết hại, ông tập hợp lực lượng, xây thành 

đắp lũy, sẵn sàng đối phó với biến động. Nhưng do tuổi già sức yếu, lại thêm bệnh nặng nên một 

thời gian sau ông qua đời vào tuổi 82. Nhân dân trong vùng vô cùng thương tiếc, đã xây dựng ngôi 

đền thờ phụng ông ở phía bắc của trại quân, cách mộ ông khoảng 100m, tục gọi là đền thờ Đức 

thánh Cả. 

Ngày nay, cứ đến tháng 3 âm lịch hàng năm, đền An Lá thường tổ chức lễ hội rất lớn để tưởng 

nhớ và tri ân công đức đối với tướng quân Nguyễn Tấn. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ mồng 9 đến 

ngày 11 với những nghi lễ truyền thống như tế thần, rước kiệu được đông đảo nhân dân tham gia. 

Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian phong phú như múa rồng, múa sư tử, chọi gà, leo cầu kiều, 

cờ người... diễn ra rất sôi nổi. Nhân dân trong vùng cùng khách thập phương quây quần tụ họp 

dưới mái đình cổ kính cùng tham gia và hưởng thụ những sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc. 

86.Đỗ Cảnh Thạc 
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Đỗ Cảnh Thạc (? - 967) là tướng nhà Ngô và là một trong 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam. 

Ông là tướng quân được biết đến với đặc điểm chỉ còn một tai, tức Độc nhĩ đại vương. 

Cha Đỗ Cảnh Thạc là Đỗ Thục, người gốc Quảng Lăng – Trung Hoa, thời Ngũ đại Thập 

quốc(907－979) tương đương thời kỳ tự chủ Việt Nam, Đỗ Thục sang Tĩnh Hải quân và sinh ra Đỗ 

Cảnh Thạc. 

Tương truyền vào thuở thiếu thời, cậu bé họ Đỗ tỏ ra thông minh khỏe mạnh, năm lên 8 tuổi đã 

biết bày ra các trò chơi, năm 12 tuổi đã biết cưỡi ngựa, bắn cung. Khi Đỗ Cảnh Thạc lớn lên (năm 

913) cũng là lúc vua Nam Hán cử bọn Lý Khắc Chính dẫn quân sang đánh Giao Châu, bắt tiết độ sứ 

Khúc Thừa Mỹ, chiếm đóng thành Đại La và đánh nống ra các vùng xung quanh để tiêu diệt lực 

lượng kháng chiến. Năm 16 tuổi, Đỗ Cảnh Thạc đã có chí lớn, thấy quân Nam Hán ngông nghênh 

đánh đập dân chúng, cướp bóc lợn gà...thì máu nóng trong ông sôi sùng sục, mắt trợn đỏ ngầu, 

những muốn moi gan móc mật kẻ thù. Một hôm, quân giặc đến quê ông cướp lợn, ông xông ra 

giằng lại lợn, bị chúng đánh đập, cáu tiết ông giằng lấy chiếc đòn khiêng lợn, đánh túi bụi. Nhưng vì 

thế cô, giặc bắt trói ông treo lên cây và xẻo mất một tai. Sau việc đó, ông càng căm thù, quyết chí 

tìm thầy học võ. Sau ba năm theo học, ông đã trở thành một tráng sĩ võ nghệ siêu quần. Nhưng khi 

ông vừa trở về ấp Động thì chứng kiến cảnh thật đau lòng. Bọn giặc dày xéo quê hương, nhà ông bị 

đốt cháy, cha mẹ bị giết. Nén đau thương, nửa đêm ông bí mật vào trại giặc dò xét. Ngày hôm sau 

chuẩn bị cỏ khô, rồi đến nửa đêm, ông cõng cỏ vào trại, đốt kho lương thảo, kho vũ khí và trại ngựa 

giặc. Nhân khi quân giặc đang hỗn loạn vì lửa cháy dữ dội, ông xông ra vung kiếm giết được vô số 

giặc. 

Sau sự kiện này, Đỗ Cảnh Thạc tìm đường vào Ái Châu yết kiến Dương Đình Nghệ, vì biết lúc 

đó Dương Đình Nghệ đã có một thế lực rất mạnh. Tuy nhiên, tính cách ông không hợp với Dương 

Đình Nghệ. Được gặp Ngô Quyền ở Ái Châu, ông khâm phục tài đức của Ngô Quyền và đã nghe 

theo lời khuyên của Ngô Quyền, quay trở về ấp Động chuẩn bị lực lượng, chờ thời. Tại quê hương, 

ông chiêu mộ trai tráng trong vùng, ngày đêm rèn luyện đao cung, võ nghệ và khi thế lực đã mạnh, 

ông dẫn quân về đóng ở ấp Quèn, lợi dụng địa thế hiểm yếu, xây thành đắp lũy. 

Được tin này, quân Nam Hán lại kéo đến vây đánh, nhưng ông đã bố trí quân cung nỏ mai phục, 

quân Hán bị giết và bị thương nhiều, buộc phải rút lui. Từ thành Quèn, Đỗ Cảnh Thạc đã tổ chức 

nhiều trận đánh vào trại giặc, khiến quân Hán phải chịu nhiều tổn thất. Có lần, ông sử dụng ba cánh 

quân đánh đồn giặc ở gần Đỗ Động, giết chết chủ tướng Trương Hoạch, đồn giặc bị san phẳng chỉ 

trong nửa buổi chiều. Quân ông đại thắng, thu nhiều chiến lợi phẩm. Sau mỗi trận thắng, ông 

thường tổ chức khao quân, nhân dân phấn khởi mở hội ăn mừng. Ông đã từng cùng với Ngô Quyền 

đánh đồn Bạch Hạc, giành đại thắng, giết chết chủ tướng giặc là Lương Ngột. 

Năm 931, Dương Đình Nghệ từ Ái Châu tiến ra Bắc tiêu diệt quân Nam Hán, giải phóng thành 

Đại La. Bọn tướng Hán là Lý Khắc Chính và Trình Bảo phải đền mạng, Lý Tiến trốn chạy về nước. 

Đất nước sạch bóng quân thù. Dương Đình Nghệ chia các tướng coi giữ những vùng trọng yếu. 

Con rể là Ngô Quyền trấn giữ miền Ái Châu, Ngô Mân đóng ở Đường Lâm, Đinh Công Trứ giữ Hoa 

Lư, Phạm Chiêm đóng ở Nam Sách (Hải Dương). Lúc đó, Đỗ Cảnh Thạc vẫn coi giữ đất Đỗ Động... 

Tại Đỗ Đông, Đỗ Cảnh Thạc khuyến khích nông ngư, tổ chức cho dân làm ăn, buôn bán, giáo dục lễ 

nghĩa, khiến nhân dân trong vùng đều mến mộ. Ông tiếp tục, đóng chiến thuyền, tích trữ lương 
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thực, chiêu mộ quân sĩ. Chẳng bao lâu, ông đã có một đội quân tinh nhuệ, an ninh trong vùng được 

giữ vững. 

Đất nước đang ổn định thì ở Đại La có biến. Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình 

Nghệ để cướp ngôi Tiết độ sứ. Đỗ Cảnh Thạc vào Ái châu theo Ngô Quyền. Năm 938, ông giúp 

Ngô Quyền giết Kiều Công Tiễn và sau đó phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Đỗ Cảnh Thạc 

đã bàn với Ngô Quyền dùng cọc nhọn đóng ở lòng sông Bạch Đằng và lấy cỏ khô chất đầy 50 

thuyền lớn, vẩy thêm dầu mỡ, dấu sẵn ở vùng thượng lưu cách bãi cọc chừng vài dặm để đánh hỏa 

công. Sau đó lợi dụng nước triều lên, cho quân ra khiêu chiến, nhữ quân thù vào trận địa mai phục 

để phóng lửa đốt thuyền giặc. 

Trận địa cọc ở cửa sông Bạch Đằng có vị trí đặc biệt quan trọng, nó sẽ giúp cho Ngô Quyền 

"chế ngự" đoàn thuyền của Hoằng Thao. Song trận địa cọc sẽ mất tác dụng nếu đoàn thuyền chiến 

giặc không bị đánh bại ở phía trước hàng cọc. Vì vậy, đồng thời với việc xây dựng trận địa cọc 

ngầm, Ngô Quyền đã tập trung sức bố trí một trận địa mai phục quy mô lớn phía sau hàng cọc ở 

gần vùng hạ lưu và cửa sông Bạch Đằng. 

Theo thần tích Ngô Quyền ở Gia Viên và thần tich Ngô Xương Ngập ở Quang Đàm, Ngô Quyền 

đã giao nhiệm quan trọng vụ này cho các tướng tài và thân tín của mình là Ngô Xương Ngập, 

Dương Tam Kha và Đỗ Cảnh Thạc. Lực lượng do Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy lúc đó bao gồm cả thủy 

binh và bộ binh, cả quân đội chủ lực và dân binh địa phương. Đỗ Cảnh Thạc bố trí quân chủ lực mai 

phục ở bên hữu ngạn sông Bạch Đằng. Cánh quân này sẽ chiến đấu trong sự phối hợp chặt chẽ 

của các lực lượng dân binh địa phương. Theo tài liệu địa phương, những đội dân binh của ba anh 

em Lý Minh, Lý Bảo và Lý Khả (ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) đã tham gia chiến đấu dưới 

sự chỉ huy của Đỗ Cảnh Thạc. 

Lực lượng thủy quân của Đỗ Cảnh Thạc chủ yếu sử dụng các loại thuyền nhẹ mai phục trong 

rừng sú vẹt, cơ động trong khu vực đầm lầy, kênh rạch, lợi dụng các cồn đá, bãi bồi. Nhiệm vụ chủ 

yếu của cánh quân này là phối hợp với cánh quân chủ lực do Dương Tam Kha chỉ huy đóng ở bên 

tả ngạn, để từ hai phía tiến công chặn đứng và đánh tan đoàn thuyền chiến của giặc khi chúng sa 

vào trận địa mai phục ở hạ lưu sông Bạch Đằng. Đây là mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ thế 

trận của Ngô Quyền. 

Ngoài nhiệm vụ trên, cánh quân của Đỗ Cảnh Thạc còn có nhiệm vụ lợi dụng địa hình sẵn sàng 

phối hợp với các cánh quân khác ngăn chặn đoàn thuyền chiến của Hoằng Thao nếu chúng tiến từ 

cửa Nam Triệu vào sông Cấm. 

Cuối tháng 12/938, đoàn binh thuyền Nam Hán do Hoằng Thao chỉ huy từ Quảng Tây (Trung 

Hoa) vượt biên giới tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Ngô Quyền đã khéo léo cho quân đánh nhữ, dụ 

đoàn thuyền giặc vào trận địa cọc ngầm. Khi nước thủy triều đã xuống mạnh thì đoàn thuyền khiêu 

chiến bất ngờ đánh quật lại. Các đạo quân chủ lực của Dương Tam Kha và Đỗ Cảnh Thạc từ hai 

bên tả hữu cũng xông ra, đánh chặn đầu và đánh tạt vào sườn đội hình thuyền chiến của giặc. Đạo 

quân của Đỗ Cảnh Thạc nhất tề xông lên, chiến đấu vô cùng anh dũng. Những đội thuyền nhẹ của 

dân binh địa phương dưới sự chỉ huy của Đỗ Cảnh Thạc cũng theo các kênh rạch lao ra tiến công 

chia cắt đội hình địch. Đạo quân Ngô Xương Ngập cũng từ thượng nguồn tiến xuống. Toàn bộ binh 

thuyền giặc nằm gọn trong vòng vây của quân ta. Chúng bị đánh chặn quyết liệt phía trước, bị liên 



Lạc Hoa Viên 
 

 Page 70 
 

tiếp tiến công từ hai bên sườn, giữa lúc nước triều rút mạnh đoàn thuyền địch càng bị đẩy lùi trở lại. 

Bỗng nhiên bãi cọc nhô lên, đoàn thuyền của Hằng Thao bị chặn lại, nghẽn tắc trước hàng cọc. 

Thần tích Ngô Quyền ở Gia Viên và truyền thuyết dân gian vùng An Hải (Hải Phòng) cho biết, 

sau khi Đỗ Cảnh Thạc, Dương Tam Kha và Ngô Xương Ngập đánh lui đoàn thuyền chiến của địch, 

dồn chúng về phía trước hàng cọc, Ngô Quyền đã dẫn quân tiếp ứng và đại phá chúng ở trận quyết 

chiến này. Các cánh quân thủy bộ của ta phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng dân binh, tiến công tiêu 

diệt các thuyền địch khi chúng đã bị dồn vào bãi cọc. Đúng lúc đó, đoàn thuyền chứa cỏ khô do Đỗ 

Cảnh Thạc chuẩn bị được lệnh nổi lửa thả xuôi dòng nước lao thẳng vào các binh thuyền giặc đang 

hỗn loạn. Phần lớn thuyền của Hoằng Thao bị cọc đâm thủng, bị đốt cháy hoặc va vào nhau chìm 

đắm nghiêng ngã. Quân Nam Hán rối loạn, không còn sức chiến đấu, bị tiêu diệt và bị bắt; chủ 

tướng Hoằng Thao bị giết tại trận. 

Ngô Quyền xưng vương (939), phong Đỗ Cảnh Thạc làm chỉ huy sứ. Năm 944, Tiền Ngô 

Vương mất, Dương Tam Kha giành ngôi của thái tử Ngô Xương Ngập, tự xưng là Dương Bình 

Vương. Xương Ngập bỏ trốn, chạy đến Nam Sách Giang, ẩn náu tại nhà Phạm Lệnh Công ở Trà 

Hương. Tam Kha nhận em Xương Ngập là Ngô Xương Văn làm con nuôi.Dương Tam Kha sai Đỗ 

Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi đem quân đi lùng Xương Ngập, ba lần đến Trà Hương đều không bắt 

được Xương Ngập vì Phạm Lệnh Công đem Xương Ngập giấu vào trong động núi. Tam Kha biết 

tin, sai lùng tìm nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. 

Năm 950, Dương Bình Vương lại sai ông và Dương Cát Lợi đi cùng Ngô Xương Văn đem quân 

đi đánh hai thôn ở Thái Bình. Khi đi đến huyện Từ Liêm, Xương Văn bảo hai tướng rằng: “Đức trạch 

của Tiên vương ta thấm khắp lòng dân, tất cả các chính lệnh thi hành không ai là không vui lòng 

theo cả. Chẳng may Tiên vương ta mất đi. Bây giờ Bình vương là kẻ bất nghĩa, tự cướp lấy ngôi, 

còn tội gì hơn nữa! Nay lại sai chúng ta đi đánh các ấp vô tội kia, may mà được đã vậy, nếu họ 

không phục thì làm thế nào?”.Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi xin nghe theo mệnh lệnh của Xương 

Văn. Xương Văn bàn mưu đem quân quay về đánh úp Bình Vương để khôi phục lại cơ nghiệp nhà 

Ngô. Hai vị tướng quân đều đồng tình, giúp Xương Văn quay về đánh đổ Dương Tam Kha.Dưới 

thời Hậu Ngô Vương, Đỗ Cảnh Thạc tiếp tục được trọng dụng. 

Năm 965, Ngô Xương Văn đi dẹp loạn bị tử trận. Theo sử sách, trong lúc triều đình Cổ Loa hỗn 

loạn, Đỗ Cảnh Thạc cùng các tướng Dương Huy, Kiều Tri Hựu và Lã Xử Bình tranh giành quyền 

bính. Sau đó ông kéo quân ra ngoài, chiếm giữ vùng Đỗ Động Giang, đắp thành Quèn cát cứ, trở 

thành một sứ quân, tự xưng là Đỗ Cảnh Công. 

Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc là một sứ quân mạnh, căn cứ của ông tập trung sức mạnh ở đồn Bảo 

Đà và thành Quèn, trong đó thành Quèn gắn với tên tuổi vị tướng họ Đỗ hơn cả. Về việc dựng 

thành, tương truyền một lần Đỗ Cảnh Thạc đi qua trang Lạp Hạ, huyện Ninh Sơn (sau đổi là An 

Sơn), phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây thấy ở phía tây có một trại nhỏ là trại Quèn, núi vòng phía sau, 

sông ôm phía trước. Núi sông bao bọc như thế rồng chầu hổ phục, núi không cao mà đất bằng 

phẳng, nước trong xanh, nguồn mạch dồi dào. Ông liền chọn làm nơi dựng thành. Bốn bề thành là 

đầm nước, lau sậy um tùm, phải có thuyền độc mộc mới ra vào được. Thành Quèn là tên Nôm của 

thôn Cổ Hiền, nay thuộc Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Từ đó, cả huyện Ninh 

Sơn, suốt từ trại Quèn xuống đến Thiên Phúc, Bảo Đà thuộc Thanh Oai đều thuộc quyền ông cai 



Lạc Hoa Viên 
 

 Page 71 
 

quản. 

Theo thần phả ở Thanh Oai, Đỗ Cảnh Thạc là người trí dũng mưu lược, Đinh Bộ Lĩnh phải bàn 

mưu tính kế mà đánh. Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây 4 mặt thành và tiến đánh bất ngờ 

vào Trại Quyền. Bấy giờ Đỗ Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà, quân tướng không ứng cứu được 

nhau, bị mất cả thành luỹ, đồn trại, lương thực bèn bỏ thành chạy. Hai bên giao tranh hơn một năm 

sau, Đinh Bộ Lĩnh mới hạ được thành. Đỗ Cảnh Thạc bị trúng tên chết, đó là năm 967. Năm sau, 

Đinh Bộ Lĩnh dẹp hết các sứ quân lên làm hoàng đế, tức là vua Đinh Tiên Hoàng. 

Theo thần tích đền Ba Dân ở xã Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, khi Đinh Bộ Lĩnh phát động quân 

lính tiến hành dẹploạn 12 sứ quân, Đinh Nga đã đem quân sĩ về hội cùng. Khi Đinh Bộ Lĩnh đem 

quân đi đánh Đỗ Cảnh Thạc đóng ở Thanh Oai (Hà Tạy) đã bị Đỗ Cảnh Thạc đem quân vậy chặt. 

Trong lúc nguy cấp ấy, Đinh Nga đã đem quân đến giải vây và thừa thắng tấn công tiêu diệt Đỗ 

Cảnh Thạc tại Đỗ Động Giang, góp công lớn giải nguy cho Đinh Bộ Lĩnh. 

Về kết cục của vị tướng Độc nhĩ, ngày 8 tháng giêng năm Mậu thìn 968, Đỗ Cảnh Thạc cùng 

Đinh Bộ Lĩnh giao phong ở khu vực núi Hoàng Xá, ông bị quân của Đinh Bộ Lĩnh núp trên núi bắn 

trúng một mũi tên tẩm độc. Ông chạy đến chân núi Sài (núi Sài Sơn, nơi có chùa Thầy) thì chết, thọ 

56 tuổi. 

Truyền thuyết kể rằng, khi thất thủ chạy về núi Sài, bà bán nước thấy ông còn ngồi trên ngựa, 

ngửa mặt lên trời mà nói lớn: 

-Ta sống là anh hùng cái thế cứu dân, cứu nước. Ta chết làm tam xã vi thần hộ tướng hộ dân 

an lạc thái bình. 

 Sáng hôm sau, bà cụ ra nơi hóa đã thấy mối đùn thành gò lớn, từ đó bà cụ hàng ngày hương 

khói. Một đêm cụ nằm mộng thấy ông oai phong lẫm liệt bảo rằng: 

-Ta sẽ là Thành hoàng tam xã, nhân dân tam xã sẽ nhang đèn cho bà cùng với ta. 

Ít lâu sau bà cụ ra đi như giấc ngủ. Lúc ấy nhân dân biết được việc nên làm một gian nhà bằng 

cỏ tranh trên mộ để cúng bái, lúc này chưa ai biết tên huý của ông nên chỉ khấn: “Đẳng thần tướng 

quốc vị vương tam xã”. Hai năm sau, hai quan đồng liêu là Dương Cát Lợi và Lữ Sử Bình đi tìm và 

thăm mộ, nhân dân mới biết tên huý. Từ đó hàng năm cứ đến mùng 8 tháng giêng, nhân dân lại tổ 

chức cúng tế. Trước khi chính tế thì tế hàng ngang cho bà bán nước. 

Đền Tam xã nói tới ở đây được nhân dân xã Sài Sơn, Thuỵ Khuê và Đa Phúc góp công xây 

dựng nên gọi là đền Tam Xã (ba xã trên là 3 làng thuộc tổng Lật Sài, phủ Quốc Oai, Huyện An Sơn 

ngày trước). Theo nhân gian truyền lại, Đỗ Cảnh Thạc được truy tôn là Độc Nhĩ vương thượng đẳng 

thần. Khi tế lễ không dùng sắc phục màu vàng bởi ông chết trận, lại kiêng huý, cấm ngặt việc dùng 

chữ “Thạc”, nếu viết phải bớt nét, nếu nói thì phải lệch đi để tỏ lòng tôn kính. 

Năm 2012, họ Đỗ Việt Nam giới thiệu thần phả thờ Đỗ tướng công do họ Đỗ xã Tây Mỗ chuyển 

đến. Thần phả được viết bằng chữ Hán và được Phùng Khắc Khoan (1528-1613) phát hiện và giới 

thiệu, toàn văn như sau: 

    *Lời giới thiệu của Phùng Khắc Khoan: 

Mùa hè năm Nhâm dần ([2]), tôi về chùa Thầy nghỉ mát, nhân ngày lễ vào hè của dân làng, tôi 

vào đền Thành oàng dâng hương, được các cụ già trong làng nhờ đọc thần phả. 

Cuốn thần phả này được viết từ sau khi Đỗ Tướng Công mất hai năm, tức ngày mùng 8 tháng 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:nhan-vat-thoi-12-su-quan-6-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn2
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giêng năm Canh ngọ, do hai quan đồng liêu của ngài là Lữ Sử Bình và Dương Cát Lợi nhân về 

viếng mộ Tướng Công đã ghi lại công lao của Ngài vào sinh ra tử, nêu cao tấm gương trung nghĩa 

suốt 36 năm trời phò vua đánh giặc giữ nước, một lòng vì nhân dân. 

Tướng công phò suốt ba đời nhà Ngô, trải bao biến cố vẫn giữ một lòng trung hiếu, không màng 

danh lợi, cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước. Thật là một tấm gương trung hiếu chói lọi cho 

đời sau noi theo. 

                            Ngày mùng 4 tháng 4 năm Nhâm dần 

                                       Phùng Khắc Khoan 

*Nội dung thần phả: 

Từ họ Hồng Bàng lập quốc, nước Văn Lang ra đời trải qua 18 đời vua Hùng giữ nước. Trên 

2000 năm thanh bình, ngoại bang lăm le đều thất bại. Nhà Thục kế thừa vua Hùng, nước Âu Lạc ra 

đời. An Dương Vương kế vị, vì buông thả, mất cảnh giác mà đất nước bị Tàu đô hộ. Các bậc danh 

tướng, vương tá anh hùng có công hộ quốc, trung lương nghĩa khí khôi phục đất tổ khi hóa đi, triều 

đình và nhân dân nhớ đến công ơn, muôn thưở lưu danh sự tích lâu dài nên mới xây dựng đền đài, 

cung điện, lăng miếu ở nhân gian thờ cúng cùng trời đất không bao giờ mất. 

Trải qua hơn ngàn năm Bắc thuộc, từ nhà Tây Hán (111 trước Công nguyên) đến nhà Đường 

(905 Công nguyên), nước ta đã bị 12 nhà phương Bắc thay phiên nhau đô hộ. Nhân dân ta đã liên 

tiếp vùng lên khởi nghĩa như Trưng Vương (năm 24 - 40), Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai 

Thúc Loan (722 đến 906), Khúc Thừa Dụ. 

Khúc Thừa Dụ là hào trưởng đất Hồng Châu thuộc Cao Bồ (Ninh Giang – Hải Dương ngày nay), 

nhân cơ hội nhà Đường đổ nát, năm Bính dần (906) đòi nhà Đường phải giao chức Tiết độ sứ cho 

ông. Ngày 7 tháng 2 năm 906, ông xưng là Đổng Bình Vương. Ngày 23 tháng 7 năm 907, ông ốm 

chết, con là Khúc Thừa Hạo lên thay. Ngày 1 tháng 9 năm 917, Khúc Thừa Hạo chết, con là Khúc 

Thừa Mỹ lên thay. Năm 930, nhà Lương thôn tính nhà Đường, nhà Tấn xâm chiếm nước ta thôn 

tính nhà Lương, bắt Khúc Thừa Mỹ về Quảng Châu rồi chết ở đó. 

Tướng của Khúc Thừa Mỹ là Dương Đình Nghệ ở Ái Châu (Thanh Hóa) tiếp tục đánh lại quan 

nhà Tấn là Lý Khắc Chỉnh và thứ sử Lý Tiễn, giết Trần Bảo năm Đinh Dậu (937). Chống giặc thắng 

lợi, ông xưng là Tiết độ sứ, nguyên 

thủ Giao Châu, mở đầu thời kỳ xây nền tự chủ. 

-Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ trấn thủ Châu Ái 

-Đinh Công Trứ làm Thứ sử Châu Hoan 

-Trần Lãm làm Đô đốc miền duyên hải 

-Kiều Công Tiễn là gia tướng Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ 

Cuối năm Đinh Dậu, gia tướng Kiều Công Tiễn ám sát nguyên thủ Dương Đình Nghệ, chiếm địa 

vị nguyên thủ Giao Châu rồi mật báo nhà Nam Hán. Tiếc cho Dương Đình Nghệ chống giặc 8 năm 

(930 – 938), thắng lợi chưa được bao lâu, thì ngọai bang lại lăm le xâm chiếm nước ta. Ngô Quyền 

là con rể, lại là một tướng có tài đức, đã đứng lên cầm lái con thuyền đất nước đầy sóng gió. Đó là 

sự kế tiếp hào hùng của dân tộc: Ngô Quyền – người anh hùng thời đại. 

Có một vị tướng tài ba, một người em nuôi trung hậu đã đứng bên Ngô Quyền, cùng gánh vác 

sự nghiệp dân tộc - đó là Đỗ Tướng Công, húy Cảnh Thạc, sinh ngày 14 tháng giêng năm Nhâm 



Lạc Hoa Viên 
 

 Page 73 
 

thân (912). Thân phụ ngài là Đỗ Quảng Lăng, mẹ là Trần Thị Thọ thuộc Đỗ Đỗng Giang, Ấp Động 

(huyện Thanh Oai bây giờ). 

Đỗ Tướng Công lúc thiếu thời là một cậu bé thông minh khỏe mạnh, năm lên tám tuổi đã biết 

bày ra các trò chơi ngộ nghĩnh. Năm 12 tuổi đã biết cưỡi ngựa, bắn cung, theo cha đi săn muông 

thú. Năm 16 tuổi đã có chí lớn, thấy bọn quan quân nhà Nam Tấn ngông nghênh đánh đập dân 

chúng, cướp bóc lợn gà... thì máu nóng sục sôi, mắt trợn đỏ ngầu những muốn moi gan, móc mật 

chúng. Một hôm giặc vào bắt lợn của nhà, ông xông ra giằng lợn lại bị chúng đánh đập, cáu tiết ông 

giằng chiếc đòn khiêng lợn đánh túi bụi, sau vì thế cô mà bị chúng quây bắt trói lên cây và xẻo mất 

một bên tai. Sau việc này, lòng căm thù sôi sục, ông quyết tìm thầy học võ. 

Sau 3 năm khổ luyện, ông đã trở thành một thanh niên võ nghệ siêu quần, ông xin phép thầy trở 

về Ấp Động. Khi ông về tới ấp thì một cảnh tượng đau thương đã bày ra trước mắt: Trước đó 1 

tháng, giặc đã kéo đến ấp cướp bóc đàn áp, dân ấp người chết người chạy trốn, nhà ông bị đốt 

cháy, cha mẹ bị giặc giết. Ông than khóc hồi lâu rồi thu lượm hài cốt cha mẹ đem mai táng. Xong 

việc, ông lững thững xách kiếm vào rừng. Nửa đêm hôm ấy, ông nén đau thương lẻn vào trại giặc 

do thám tình hình, địa thế. Ngày hôm sau, ông chuẩn bị cỏ khô, nửa đêm cõng cỏ lẻn vào trại giặc 

đốt kho lương thảo, kho vũ khí, chuồng ngựa. Khi lửa cháy to thì giặc mới biết. Giữa lúc hỗn loạn, 

ông vung kiếm chém giết, đầu giặc rơi như lá rụng, thây chất ngổn ngang, ông rút lui vô sự. Thật là: 

                      Một mình một trận xông pha 

                      Đầu giặc thì rụng, kho nhà lửa thiêu 

                      Tuổi đời mười chín thân yêu 

                      Thù nhà nợ nước gương nêu muôn đời 

Sau đó ông đi khắp nơi trong vùng, giao kết với những anh hùng hào kiệt như: 

-Đặng Khôi ở ấp Đường 

-Nguyễn Thanh ở ấp Nguyên 

-Nguyễn Thuật ở ấp Thiên Phúc 

-Ngô Quyền ở ấp Thọ và tiếp xúc với Ngô Mân là cha Ngô Quyền. 

Ông đến Giao Châu vào yết kiến Dương Đình Nghệ, lúc này đã có quân thế rất mạnh. Ông ở 

đấy ít lâu, thấy Dương Đình Nghệ không hợp tâm ý, ông bèn nghe Ngô Quyền quay về ấp Động 

chiêu mộ trai tráng trong vùng, ngày đêm rèn luyện đao cung. Khi bộ tướng đã có vài chục, tráng 

đinh đã có vài trăm, ông liền đem quân về đóng ở ấp Quèn là nơi hiểm yếu, tiến hành xây thành đắp 

lũy. Ngày mùng 6 tháng 6 năm Quý tị (933), ông tế cờ khởi nghĩa. Được tin này, quân Tấn kéo đến 

vây đánh, nhưng vì thành quách bốn bề là đầm nước mênh mông, lau sậy cây cối um tùm, phải 

thuyền độc mộc mới ra vào được, lại thêm quân cung nỏ núp trong bụi rậm bắn ra nên quân giặc bị 

chết lẫn bị thương rất nhiều, chúng phải rút về. 

     Máu uất hận trong lòng nung nấu, đến đêm 30 thăng 5 năm Giáp ngọ (934) ông quyết một trận 

sống mái với kẻ thù để báo thù nhà trả nợ nước. Ông tuyển 100 quân tinh nhuệ, mỗi người mang 

một bó cỏ khổ và binh khí, nửa đêm lẻn vào doanh trại giặc phá cổng lũy cho đội kỵ binh xông vào. 

Lửa cháy ngút trời, quân ta từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, quân giặc hỗn loạn, giày xéo lên 

nhau, đứa chết thiêu, đứa chết chém. Tên chủ tướng là Ngưu Truật bị bắt sống. Ông chặt đầu Ngưu 

Truật làm lễ tế oan hồn cha mẹ. Nhân dân trong vùng vui mừng phấn chấn mang trâu bò, rượu đến 
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khao quân. 

Tháng 6 năm Ất mùi (935), ông nhận được thư của Ngô Quyền mời họp quân đánh Bạch Hạc. 

Trận này quân ta cũng đại thắng, chém chết tên chủ tướng Lương Ngột tại trận tiền, thu được nhiều 

lương thảo binh khí, lừa ngựa. Hai người bàn luận rất ý hợp tâm đầu, ông có ý phục Ngô Quyền là 

người tài cao đức rộng, muốn đem quân theo giúp để xây dựng cơ nghiệp nhưng chưa tiện nói ra. 

Từ đó từ trấn Sơn Tây đến Quốc Oai không còn một bóng tên quan xâm lược. Nhân dân suy tôn 

ông là Mãnh tướng siêu quần Độc nhĩ Đại vương. 

Tháng 10 năm Bính thân (936), ông cất quân đi đánh đồn Đỗ Đồng. Trận này ông chia quân làm 

3 đạo tác chiến: 

-Đạo thứ nhất là bộ binh do phó tướng Phan Truật chỉ huy 

-Đạo thứ hai là đội kỵ binh do tả tướng quân Đặng Khôi chỉ huy tiến theo đường rừng núi 

vòng xuống rồi đánh thốc ngược lên 

-Đạo thứ ba là thủy quân do Hữu tướng quân chỉ huy xuôi thuyền theo sông con đánh 

xuống. 

Lúc đầu giặc tưởng chỉ có đạo quân bộ nên chúng dốc toàn lực ra uy hiếp quân ta, không ngờ 

đạo kỵ binh từ đông nam đánh lên, thủy quân từ tây bắc đánh xuống, quân giặc bị đánh rối loạn 

hàng ngũ, đội kỵ binh xông vào chém giết, thây chết ngổn ngang. Tên chủ tướng Trương Hoạch 

đang giao chiến với Đặng Khôi bị ông bắn trúng một mũi tên ngã ngựa. Đặng Khôi bồi thêm một 

giáo kết liễu đời tên xâm lược. Chỉ trong nửa buổi chiều mà trại giặc đã tan tành, quân ta đại thắng, 

thu nhiều chiến lợi phẩm. Ông xuất kho khao thưởng ba quân, nhân dân phấn khởi mở hội ăn mừng 

3 ngày. Từ đó suốt một dải từ Trấn Sơn đến Trấn Đông Bộ không còn bóng một tên xâm lược, nhân 

dân một lòng quy phục dưới cờ. 

Ngay từ buổi đầu, vốn đã phục Ngô Quyền là người tài cao đức rộng nên ngày 15 tháng giêng 

năm Đinh dậu (937), ông đem quân về với Ngô Quyền, tôn Ngô Quyền là đại huynh. Từ đó hai 

người thân nhau như hai anh em ruột, mọi việc lớn nhỏ đều thông qua nhau rồi mới quyết. Lên triều 

thì giữ đạo bề tôi rõ ràng, bàn quốc sự; về nhà thì ăn cùng mâm ngủ cùng giường, huynh đệ thân 

tình. Cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thành công, Dương Đình Nghệ làm Tiết độ sứ, đóng 

ở đất Giao Châu - thành Đại La. 

Cuối năm Đinh dậu, Kiều Công Tiễn ám sát nguyên thủ Giao Châu rồi sang Quảng Châu cầu 

cứu làm nội ứng cho Nam Hán xâm lược nước ta. Vua Nam Hán là Lưu Cung vui mừng khôn xiết. 

Ngô Mân là cha Ngô Quyền biết tin gọi con đem quân về đánh Kiều Công Tiễn. Ngô Quyền cử ông 

làm tiên phong vây thành Đại La, chém chết Kiều Công Tiễn, thu ấn kiếm Tiết độ sứ về. Hai con của 

Kiều Công Tiễn là tướng ở Phong Châu và Hồi Hồ, là Kiều Công Hãn và Kiều Công Thuận được 

Ngô Quyền biên thư động viên, nói “ai có tội thì trị tội, là con không có tội thì phải hết lòng vì quốc 

gia hữu sự”. 

Tháng 2 năm Mậu tuất, chúa Nam Hán là Lưu Cung sai Thái tử Hoằng Thao mang 10 vạn quân 

sang xâm lược nước ta và tự mình mang 5 vạn quân đi sau tiếp ứng. Ngô Quyền sai Đỗ tướng công 

ra trấn giữ cửa Bạch Đằng. Ông bàn với Ngô Quyền dùng cọc nhọn đóng ở lòng sông, lấy cỏ khô 

chất đầy 50 thuyền lớn, vẩy thêm dầu mỡ đặt ở phía thượng lưu cách bãi cọc chừng vài dặm. Lợi 

dụng nước thủy triều lên, ông cho quân ra khiêu chiến, đánh được vài hiệp bèn giả vờ thua, bơi 
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thuyền chạy ngược dòng. Khi thuyền giặc đã vào hết bãi cọc, quân ta đánh quật lại. Nước thủy triều 

rút, quân ta đánh thọc vào rồi giãn quân ra hai bên, nhảy lên bờ cùng quân cung nỏ bắn xuống. 

Năm mươi thuyền giương buồm nhổ neo, đốt lửa lao vào thuyền giặc. Quân giặc rối loạn, chết cháy, 

chết đuối, chết vì tên bắn, thây giặc đặc khúc sông. Ông bắt sống Đô đốc Hoằng Thao. Sau trận 

này, Ngô Quyền xưng vương, phong ông làm Thái úy đứng đầu các quan võ (năm 939). Từ đó chúa 

Nam Hán Lưu Cung, chúa Nam Tấn Tào Huyền Tích đều sợ vỡ mật, không dám bén mảng xâm 

lược nước ta. 

Mở đầu thời kỳ tự chủ độc lập, trong thời gian nước nhà hòa bình, ông giúp Ngô vương sửa 

sang triều chính, đặt quan châu ở các châu ấp, mở các lớp huấn luyện cung thương đao kiếm để 

đào tạo võ quan, đặt đồn trấn thủ các nơi hiểm yếu đề phòng giặc giã, mở trường dạy dân học chữ, 

cuốc đầm cày cấy phá đồi làm ruộng, mở ra một thời kỳ thái bình thịnh trị, đóng đô ở Cổ Loa, kinh 

đô Âu Lạc. 

Năm Giáp thìn 944, Ngô Vương lâm bệnh, cho gọi Thái tử Xương Ngập, hoàng tử Xương Văn, 

quốc cữu Dương Tam Kha, thái y Nhi Thông, Tiền đạo tướng quân Phạm Bạch Hổ, Hữu tướng 

quân Dương Cát Lợi, Tả tướng quân Đỗ Cảnh Thạc, cận vệ Ngô Nhật Khánh... đến bên giường. 

Ngô Vương nói: “Trẫm bệnh tình đã đến lúc không thể chữa trị được nữa. Sống chết là luật vô 

thường tạo hóa không ai tránh khỏi. Đất nước trải qua hơn một ngàn năm Bắc thuộc, dân ta rên xiết 

dưới ách thống trị tham tàn của quân xâm lược. Dương tướng công nuôi chí lớn cứu dân, cứu nước, 

chẳng may người sớm quy tiên. Trẫm tuy tài hèn sức kém cũng cùng các khanh đem tâm huyết vào 

sinh ra tử giết kẻ nội thù, chống quân ngoại xâm, giữ vững nền độc lập tự chủ cho đất tổ. Thể theo ý 

muốn của các khanh và toàn dân, Trẫm lên ngôi cửu ngũ, không ngờ trời chẳng chiều lòng người, 

nửa đường Trẫm phải vĩnh biệt các khanh. 

Nay Trẫm đem con côi phó thác các khanh, nhất là Dương Quốc cữu. Các khanh hãy đem tất cả 

nhiệt tình phù tá Trẫm bấy lâu nay ra giúp con Trẫm làm tròn sứ mạng quân vương, để sơn hà xã 

tắc này muôn đời bền vững. Riêng Quốc cữu, Trẫm biết thái tử không phải là người có tài trí để 

chăm lo việc nước, tuổi cháu còn ít, kinh nghiệm đường đời chưa có, nhiệm vụ đối với sơn hà xã tắc 

thì quá lớn lao, cháu có làm tròn được thiên chức mà toàn dân mong đợi cũng là nhở ở sức phù trợ 

của Quốc cữu...” 

Ngay đêm đó, Quốc cữu Tam Kha cấm mọi người vào cung, rồi cùng bọn hoạn quan Văn Súy, 

ngự lâm quân Dương Hùng Cường, tham chính Ngụy Như Hòa họp kín, bàn chuyện cướp ngôi vua. 

Tam Kha gặp chị ruột (vợ Ngô Quyền) bàn việc đưa Thái tử Ngô Xương Ngập lên ngôi, mặt 

khác mật sai Văn Súy cùng Hùng Cường ám sát Thái tử và hoàng tử. Cung tần Thúy Nga biết mưu 

đó, chịu ơn Ngô Vương nên mật báo cho Đỗ Thoan và Phạm Bạch Hổ, hai người bảo vệ Thái tử và 

hoàng tử chạy trốn. Ngụy Như Hòa gặp Triệu Quốc Hùng, Lê Văn Mạnh, Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh 

Thạc và Phạm Bạch Hổ thăm dò việc Hoàng hậu cho Dương Tam Kha lên ngôi. 

Văn Súy và Hùng Cường không ám sát được Thái tử và hoàng tử, Tam Kha bèn sai Quốc Hùng 

và Cảnh Thạc đi tìm Thái tử và hoàng tử về để lên ngôi. Ngô Nhật Khánh và Đỗ Cảnh Thạc tìm 

cách cho Phạm Bạch Hổ đưa Thái tử và hoàng tử mỗi người một nơi chờ thời cơ. 

Ngay hôm sau Dương Tam Kha họp triều đình tự lên ngôi xưng là Bình Vương. Lúc đó quan Đại 

phu là Phạm Man ([3]) mắng Tam Kha liền bị chém ngay, cả nhà bị tru di. Chỉ có con trai Phạm Man 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:nhan-vat-thoi-12-su-quan-6-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn3
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là Phạm Cự Lượng chạy trốn được, gặp Nguyễn Phục là con trai Nguyễn Cự, được Nguyễn Cự 

giúp chạy thoát. 

Lại nói về Đỗ tướng công, một hôm ông họp chư tướng rồi giả vờ đem quân dẹp loạn thôn 

Đường, ấp Nguyễn rồi quây lại vây thành Cổ Loa, trong thành ủng hộ. Ông bắt Tam Kha lột mũ áo, 

thu ấn kiếm rồi sai hai tướng đi đón Thái tử Ngô Xương Ngập, hoàng tử Ngô Xương Văn về triều, 

cùng các quan và tướng lĩnh trong triều tôn Thái tử làm Thiên Sách Vương. Trong thời gian này, 

nước nhà thịnh trị, suốt từ bắc đến nam không một bóng quân xâm lược, nhân dân yên ổn làm ăn. 

Đỗ tướng công tâu với Thiên Sách Vương phong tước cho các công thần để vừa cai trị nhân dân, 

vừa giữ gìn giặc giã. Tháng giêng năm Nhâm tí, vua xuống chiếu gia phong: 

-Kiều Công Hãn làm Thứ sử Phong Châu, trấn thủ Tây Bắc 

-Ngô Nhật Khánh làm Thứ sử Giao Thủy, trấn thủ Đông Bắc 

-Nguyễn Khoan làm Thái thú Yên Lạc, trấn giữ Trung Bắc 

-Lý Khuê làm Ngự sử Thuận Thành, trấn giữ cận Đông 

-Nguyễn Thủ Thiệp làm Thái thú Nhật Nam, trấn thủ cận đô 

-Lã Đường làm Thái thú Văn Giang, trấn thủ Đông Nam 

-Kiều Công Thuận làm Thái thú Trương Xá, trấn thủ Tây Nam 

-Nguyễn Siêu làm Thái thú Phù Liệt, trấn thủ Tây đô 

-Ngô Xương Xí làm ngự sử Ích Châu, trấn thủ miền nam 

-Phạm Bạch Hổ làm Thái thú Đằng Châu, trấn thủ Đông Nam 

-Trần Lãm làm Đô đốc thủy quân, trấn thủ duyên hải 

-Nguyễn Truật, Nguyễn Thạch, Đặng Khôi làm Chỉ huy sứ thống lĩnh quân bộ. 

-Đỗ Cảnh Thạc, Dương Cát Lợi, Phan Truật làm Thái úy ngự lâm quân tại triều, giúp 

vua điều hành việc nước. Các quan văn võ triều thần được phong thêm một bậc. 

Tháng 10 năm Giáp Dần (954), Thiên Sách Vương băng hà, Đỗ Cảnh Thạc cùng các quan trong 

triều tôn hoàng tử Ngô Xương Văn lên ngôi, làm Nam Tấn Vương. Dưới triều Nam Tấn Vương, 

thiên hạ thái bình thịnh trị, độc lập tự chủ hoàn toàn. 

Tháng 10 Quý hợi (963), thám mã về báo Thủy quân đô đốc mưu phản, vua xuống chiếu vời 

Trần Lãm về triều. Lãm cáo ốm và dâng biểu nói là binh quyền đã giao cho nghĩa tử Đinh Bộ Lĩnh. 

Tháng 2 Giáp tí (964), vua lại xuống chiếu vời Đinh Bộ Lĩnh về triều. Đinh Bộ Lĩnh không về, nói 

là giặc lăm le ngoài bể, sợ xẩy ra bất trắc không dám về và gửi con trai là Đinh Liễn về làm con tin. 

Tháng 12 Ất sửu (965), Nam Tấn Vương băng hà, nhà Ngô không có người nối dõi, triều thần 

không cử được người làm vua. Đinh Bộ Lĩnh biết tin kéo quân về đóng ở Hoa Lư, nói là bảo vệ quốc 

tang, thực sự tỏ ý chống lại triều đình. Triều đình cất quân định dẹp nhưng bị thua. Đinh Bộ Lĩnh lấy 

cớ kéo đến vây thành Cổ Loa. Triều đình liền treo Đinh Liễn lên cây, bảo Đinh Bộ Lĩnh nếu không 

rút quân thì giết Đinh Liễn. Đinh Bộ Lĩnh liền giương cung và nói lớn: Ta là người anh hùng có chí, 

chứ đâu phải một nữ lưu thương hại đứa con nít mà bỏ việc lớn. Nói đoạn, Đinh Bộ Lĩnh bắn đứt 

dây, Đinh Liễn rơi xuống, đồng thời dẫn quân đánh ập vào thành. Quân trong thành bị đánh bất ngờ 

chạy hỗn loạn bỏ trốn hoặc xin hàng, những người kháng cự thắng ít thua nhiều. Tình hình nguy 

cấp, Đỗ tướng công liền rút quân về Bảo Đà chống lại Đinh Bộ Lĩnh. Lúc này quân sĩ của ông đã già 

yếu, lại quen hưởng lạc thái bình còn quân của Đinh Bộ Lĩnh thì toàn trai tráng khỏe mạnh, nên khi 
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giao trận khó khăn. Ngày 18 tháng 7 năm Bính dần (966), ông giao trại Bảo Đà cho Phan Truật và 

Đặng Khôi trấn giữ, còn mình cùng bộ tướng quay về tu bổ thành Quèn. 

Đêm mùng 3 tháng 7, Đinh Bộ Lĩnh dẫn 2 tướng là Trịnh Tú và Lưu Cơ thống lĩnh 10 tướng và 

500 quân lẻn đi đánh úp thành Quèn. Đỗ tướng công biết được mưu ấy, liền đem quân mai phục ở 

Quán Xanh. Khi quân Trịnh Tú và Lưu Cơ đến đấy, quân của ông xông ra đánh úp. Quân Trịnh Tú, 

Lưu Cơ thua chạy tán loạn. 

Ngày 30 tháng 7 năm Bính dần (966), Đinh Bộ Lĩnh sai 2 tướng Nguyễn Bậc và Đinh Điền đem 

theo 20 viên bộ tướng và 600 quân kéo thẳng đến gò Đồng Thịt hạ trại. Biết được tin ấy, ngay trưa 

hôm đó, Đỗ tướng công cho quân ăn no, sau đó mỗi người nắm một nắm cơm lẻn ra mai phục trong 

các bụi rậm ở xung quanh, hẹn đầu giờ dậu thì ăn cơm, cuối giờ dậu sang giờ tuất thì bốn mặt nhất 

tề xông lên đánh vào trại. Quân Nguyễn Bậc, Đinh Điền phần đi xa mỏi mệt, phần ăn uống no say 

uể oải, bị đội kỵ binh thúc ngựa đánh mạnh, hàng ngũ liền rối loạn giày xéo lên nhau. Bị thua liền 2 

trận, Đinh Bộ Lĩnh tức giận, định cất đại quân tiêu diệt thành Quèn. Các mưu sĩ bàn rằng: Đỗ Cảnh 

Thạc là người trí dũng, chỉ dùng đao kiếm thì không thắng, phải biết dùng mưu kết hợp mới thắng 

được. Đinh Bộ Lĩnh nghe lời, sáng hôm sau cho quân phao tin là chuẩn bị đánh đồn Bảo Đà, rồi cho 

quân đến cách đồn Bảo Đà 3 dặm hạ trại. Tướng giữ đồn Bảo Đà liền phi về báo thành Quèn. Đỗ 

tướng công liền giao cho các tướng giữ thành Quèn, còn ông cùng kỵ binh tiến ra Bảo Đà. Ngay 

hôm ấy, Đinh Bộ Lĩnh cùng 4 viên kiện tướng là Phạm Hạp, Phi Hùng, Lê Hoàn, Trương Lập, thống 

lĩnh 8000 quân, chia làm 4 mặt đánh úp thành Quèn. Tướng giữ thành không chống nổi phải rút 

chạy, Đinh Bộ Lĩnh xua quân vào thiêu đốt, đập phá tan hoang. 

Ngày 14 tháng 2 năm Đinh mão (967), Đỗ tướng công lại đem quân thu phục thành Quèn, cùng 

Đinh Bộ Lĩnh giao phong ngót 1 năm trời. 

Ngày 8 tháng Giêng năm Mậu thìn (968), Đỗ tướng công cùng Đinh Bộ Lĩnh giao phong ở khu 

vực núi Hoàng Xá. Ông bị quân của Đinh Bộ Lĩnh núp trên núi bắn trúng một mũi tên tẩm độc. Ông 

chạy đến chân núi Sài thì chết, thọ 56 tuổi. Ngựa xích thố của ông chạy trở lại núi Ỏn hí vang như 

sấm rồi chết tại đó. 

Khi Đỗ tướng công thất thủ chạy về núi Sài, bà bán nước thấy ngài còn ngồi trên ngựa, ngửa 

mặt lên trời mà nói lớn: “Ta sống là anh hùng cái thế cứu dân, cứu nước. Ta chết làm tam xã vi thần 

hộ tướng hộ dân an lạc thái bình”. Ngài ngã ngựa, quân của ngài chạy theo đã nghe tiếng ngựa hí ở 

núi Ỏn, vì rừng rậm không ai tìm thấy xác ngài. Sáng hôm sau, bà cụ ra nơi ngài hóa đã thấy mối 

đùn thành gò lớn, từ đó bà cụ hàng ngày hương khói cho ngài. Một đêm cụ nằm mộng thấy Ngài oai 

phong lẫm liệt bảo rằng: “Ta sẽ là Thành Hoàng Tam Xã, nhân dân Tam Xã sẽ nhang đèn cho bà 

cùng với ta”. Ít lâu sau bà cụ ra đi như giấc ngủ. Lúc ấy nhân dân biết được việc ấy mới làm một 

gian nhà bằng cỏ gianh trên mộ để cúng bái. Lúc này chưa ai biết tên húy của Ngài nên chỉ 

khấn:”Đẳng thần Tướng Quốc vị Vương Tam Xã”. Hai năm sau, 2 quan đồng liêu của Ngài là Dương 

Cát Lợi và Lữ Sử Bình đi tìm và thăm mộ ngài, nhân dân mới biết tên húy của Ngài. Từ đó hàng 

năm cứ đến mùng 8 tháng giêng, nhân dân lại tổ chức cúng tế Ngài. Trước khi chính tế thì tế hàng 

ngang cho bà bán nước -  tế hàng ngang chỉ mặc áo dài đen, khăn gõ...tế trầu cau hương nước, 

quả thực. 

Lại nói việc xây dựng đền Tam Xã: Khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Đinh Tiên 
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Hoàng, Hoàng hậu là Dương Vân Nga (vợ thứ). Lê Hoàn giữ chức Thập đạo tướng quân là người 

có đức, có tài. Trước đây, từ thời Ngô Vương, Dương Vân Nga và Lê Hoàn còn ít tuổi đã có thầm ý 

với nhau. Sau khi Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích ám hại, ấu chúa còn non nớt, bên ngoài giặc lăm le. 

Mẹ chồng Thái hậu là người có đức, nghĩ đến sơn hà xã tắc, hai mẹ con bàn nhau tìm người tài đức 

ra gánh vác việc nước. Thái hậu thường bàn quốc sự với Thập đạo. Một đêm suy nghĩ tới vận mệnh 

quốc gia, Thập đạo đang ngủ thấy tướng quân Cảnh Thạc uy nghi đứng bên mà nói rằng “Trung 

quân phải lấy sơn hà làm trọng, không thể để ngoại bang giày xéo mồ mả ông cha”. Thập đạo giật 

mình tỉnh dậy, rồi nói chuyện với Thái hậu. Thái hậu bèn giao cho Thập đạo tìm nơi Ngài an nghỉ để 

lễ tạ. Được nhân dân mách bảo, Thập đạo đã về miếu thờ Ngài thắp hương cầu khấn. 

Ngay đêm đó, Thái hậu được ngài báo mộng “Ngàn năm Bắc thuộc, dân ta rên xiết dưới ách 

tham tàn của giặc, nay dân ta cần có người tài cao, đức rộng để giữ vững sơn hà xã tắc. Thái hậu 

hãy gọi Thập đạo nói rõ mộng ấy”. Thái hậu bèn nói lại với mẹ chồng. Được phép mẹ chồng, Thái 

hậu họp triều. Một số quan tướng họp triều có ý mến phục Đỗ tướng công nay đã quy tiên mà vẫn lo 

cho đất nước, lại mong triều đình và Thái hậu sớm tìm được người gánh vác giang sơn nên trong 

cuộc họp triều khẩn cấp đã chấp hành ý thân mẫu tiên đế, Thái hậu trao áo cẩm bào cho Thập đạo 

tướng quân Lê Hoàn. Trước khi lên ngôi, Lê Hoàn đã gửi vàng bạc cho dân 3 xã Đa Phúc, Sài Khê, 

Thụy Khê  xây dựng đền Tam Xã để thờ ngài. Sau khi Lê Hoàn lên ngôi, xưng là Lê Đại Hành, đã 

sắc phong cho ngài là Thượng Đẳng thần vương. Các triều đại sau đều có sắc phong cho Ngài. 

Nhân dân trong vùng cảm ơn công đức của Ngài suốt 36 năm trời đánh đông dẹp bắc, chống 

giặc ngoại xâm, phù tá suốt 3 triều nhà Ngô, bên trong giúp nhà vua sửa sang triều chính, bên ngoài 

đặt đồn, cử tướng chống giặc ngoại xâm, đồng thời dạy dân cày cấy, buôn bán làm ăn, mở ra một 

thời kỳ độc lập, tự chủ, thịnh vượng, chấm dứt ách đô hộ một ngàn năm của phương Bắc. Vì vậy, 

nhân dân trong vùng đều lập đền thờ để nhớ công đức của Ngài. 

Vì tình nghĩa đồng liêu, tôi về đây viếng mộ Ngài, nhân tiện viết vài trang sử của ngài để lưu lại 

cho đời sau. 

Đại thắng Minh hoàng đế đệ tam niên tuế thứ Canh Ngọ (970) 

 Dương Cát Lợi          Lữ Sử Bình 

 

 

 

([1]) Xin lưu ý, trong bài viết này, ta sẽ gặp 2 đình mang tên Ba Dân. Một đình Ba Dânlà đình thờ chung của ba làng Cổ Điển, 

Cương Ngô và Đồng Trì thuộc xã Tứ Hiệp huyệnThanh Trì thành phốHà Nội, thờ Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục là hai tướng đã hy 

sinh năm 967 khi mang quân Hoa Lư đi đánh sứ quân Nguyễn Siêu. Một đình Ba Dân khác là đền thờ chung của 3 xã Thụy Lôi Hạ, 

Hà Hồi và Trung Hoà nên còn có tên gọi là đền Ba Xã; do thay đổi địa giới hành chính ngày nay đền Ba Dân thuộc thôn Thụy Sơn 

của xã Tân Sơn; và mặc dù 2 xã Hồi Trung và Trung Hoà đều có đền thờ riêng nhưng nhân dân 2 xã vẫn coi đền Ba Dân là trung 

tâm của cả 3 xã nên đều tham gia những ngày lễ hội rất đông đảo; đình thờĐinh Nga, vị tướng tài đã có công phò giúp Đinh Tiên 

Hoàng thống nhất đất nước. 

  

([2]) Năm Nhâm dần là năm 1602.Phùng Khắc Khoan tự Hoằng Phu, hiệu Nghị Trai, Mai Nham Tử, tục gọi là Trạng Bùng (mặc dù 

chỉ đỗ Nhị giáp tiến sĩ, tứcHoàng giáp); làm quan nhà Lê trung hưngtới chức Thượng thư bộ Hộ, tước Mai Quận công.Về quê trí 
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sĩ, ông nhiệt tình tham gia xây dựng làng xã, đáng kể là việc ông đã tổ chức đào mương dẫn nước vào các cánh đồng quanh núi 

Thầy, đưa nước về tưới cho các cánh đồng Phùng Xá và Hoàng Xá. Ông mất năm Quý sửu (1613), thọ 85 tuổi, được truy tặng 

chức Thái phó. 

  

([3]) Theo tài liệu của dòng họ Phạm Cự Lượng thì cha ông tên là Phạn Mạn (có dấu nặng). 
  

(Còn tiếp) 

Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16 

NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (7 - Tiếp theo) 

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 10:43 
    

 

  

88.Chu Thái 

Năm Ất sửu 965, Nam Tấn Vương đem quân đi đánh hai thôn ở Thái Bình. Quân đến nơi, cắm 

thuyền, lên bộ đánh nhau. Nam Tấn Vương bị trúng tên nỏ mai phục bắn chết. Trị vì được 15 năm. 

Theo Sử ký của Ngô Thì Sĩ, khi bấy giờ có người quận Thao Giang (Tam Nông, Vĩnh Phú) là 

Chu Thái quật cường không thần phục. Nam Tấn Vương thân đi đánh, chém được Chu Thái. Do 

trận thắng ấy, Nam Tấn Vương quen mùi sinh kiêu, nên mới mắc nạn về việc đi đánh hai thôn này. 

89.Trần Nguyên Thái 

Ông là em sứ quân Trần Lãm ở vùng Bố hải khẩu. Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì năm Bính tý 

976 vua Đinh Tiên Hoàng sai Trần Nguyên Thái sang đáp lễ nhà Tống. 

90.Nguyễn Thanh 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công (xin xem nguyên văn thần phả tại phần viết về Đỗ Cảnh Thạc 

trong bài viết này) thì “… sau đó ông đi khắp nơi trong vùng, giao kết với những anh hùng hào kiệt 

như Đặng Khôi ở ấp Đường, Nguyễn Thanh ở ấp Nguyên, Nguyễn Thuật ở ấp Thiên Phúc, Ngô 

Quyền ở ấp Thọ …,“…Tháng 6 năm Ất mùi (935), ông nhận được thư của Ngô Quyền mời họp 

quân đánh Bạch Hạc. Trận này quân ta cũng đại thắng, chém chết tên chủ tướng Lương Ngột tại 

trận tiền, thu được nhiều lương thảo binh khí, lừa ngựa. Tháng 10 năm Bính Thân (936), ông cất 

quan đi đánh đồn Đỗ Đồng. Chỉ trong nửa buổi chiều mà trại giặc đã tan tành, quân ta đại thắng, thu 

nhiều chiến lợi phẩm. Ông xuất kho khao thưởng ba quân, nhân dân phấn khởi mở hội ăn mừng 3 

ngày. Từ đó suốt một dải từ Trấn Sơn đến Trấn Đông Bộ không còn bóng một tên xâm lược, nhân 

dân một lòng quy phục dưới cờ ..”. 

91.Phạm Thành 

Sau khi về với sứ quân Trần Lãm ở Kỳ Bố Hải Khẩu, Đinh Bộ Lĩnh đã cùng các tướng Đinh 

Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Công, Sát Công, Phạm Thành về đóng đồn ở Doanh đầu (trang Thụy Thú) 

nhằm ngăn sứ quân của Phạm Bạch Hổ đang chiếm giữ đất Đằng Châu (nay thuộc Kim Động, 

Hưng Yên). Ông lưu thân mẫu lại trang Thụy Thú, dẫn quân đánh dẹp. Khi sắp xưng vương, ông 

cho người về trang Thụy Thú rước mẹ nhưng do ốm nặng, bà không về Hoa Lư được và mất tại 

đó. Vua Đinh đã cho lệnh táng bà ở ngay nơi Doanh đầu xưa. Huyệt sâu 1 trượng 2 thước (khoảng 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=712b3f3e54f4c2d31539a6003ec6b3233015ce5d
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=712b3f3e54f4c2d31539a6003ec6b3233015ce5d
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=712b3f3e54f4c2d31539a6003ec6b3233015ce5d
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4,8m), lấy đất đá lấp lên, rồi sức cho dân làng lập miếu ở trên để thờ tự. Rồi lệnh miễn giảm tô, thuế 

cho dân Thụy Thú, ngoài còn cấp 51 mẫu ruộng và cho 4 hốt bạc để dân làng canh tác, lấy hoa lợi 

phụng thờ đèn nhang, coi giữ miếu đường, lưu truyền muôn đời sau…”. Vua còn lệnh cho 4 tướng 

Đinh Điền, Phạm Thành, Lưu Cơ, Sát Công chiêu mộ dân chúng bảo vệ Hoàng lăng mộ địa. 

92.Trần Thăng 

Ông là em sứ quân Trần Lãm ở vùng Bố hải khẩu và là phò mã triều Đinh khi lấy công chúa 

Minh Châu, con Đinh Tiên Hoàng. 

93.Lý Trí Thắng 

Cha mẹ của Lý Trí Thắng là Lý Hùng và Trần Hồng, là người Long Hưng tỉnh Thái Bình. Do 

cảnh loạn lạc, mất mùa đói kém, Lý Hùng dắt díu vợ con nương nhờ nơi cửa Phật, tại chùa Vạn 

Bảo (nay thuộc thôn Đỗ Thượng). Sau 4 năm, ông bà sinh hạ được một cậu con trai khôi ngô tuấn 

tú, diện mạo khác thường, đặt tên là Thắng. Cũng trong thời gian đó, trong số khách đi lễ chùa có 

người họ Đặng, sinh hạ được một người con gái mặt hoa da phấn, đặt tên là Hoa Nương. Từ đó, 

hai gia đình họ Lý và họ Đặng kết thân như anh em một nhà. Đến năm 14 tuổi, họ Lý đặt cho con 

trai thêm chữ “Trí”. Trí Thắng đa tài võ nghệ, văn chương tinh thông, tính tình cương nghị, trung 

thực, thường du ngoạn đây đó, ai nấy đều yêu mến, kính phục. Đến năm 15 tuổi, cha mẹ đột ngột 

qua đời, Trí Thắng vô cùng đau buồn, an táng phụ mẫu tại xứ Đồng Nội (nay vẫn còn phần mộ). 

Cha mẹ mất, họ Đặng đưa Trí Thắng về nuôi dưỡng và rồi họ Đặng trở thành ngoại thân. 

Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944), nội bộ nhà Ngô lục đục, không đảm đương nổi việc điều 

hành đất nước, 12 vị hào trưởng của 12 vùng đã nổi lên xưng hùng xưng bá, cát cứ mỗi vị một 

phương, tạo nên loạn Thập nhị sứ quân. Một trong 12 vị hào trưởng có Đinh Bộ Lĩnh người đất Hoa 

Lư, là người cương trực, có nghĩa khí, đã dấy binh phất cờ lau khởi nghĩa. 

Theo thần tích thì Nguyễn Bặc là Đại tướng quân của Đinh Bộ Lĩnh, trong lúc tiến quân đến phủ 

Hạ Hồng thì gặp Lý Trí Thắng và Trí Thắng sớm được tin dùng, cùng Nguyễn Bặc kéo quân về Hoa 

Lư ra mắt chủ soái. Đinh Tiên Hoàng ban chức “Tả đạo binh nhung” kiêm “Tham tán mưu sự”. 

Năm 968, Đinh Tiên Hoàng xuất quân, chia thành nhiều đạo, lần lượt tiêu diệt các sứ quân, thu 

giang sơn về một mối, đất nước trở lại thanh bình. Do có công lớn, Trí Thắng được Đinh Tiên 

Hoàng phong chức “Thái Bảo tiền quân”, mệnh danh là “Trí Công”, giao nhậm chức ở Hoan Châu, 3 

năm sau được vời về triều phong chức “Chưởng ấn nội các”. 

Đất nước thanh bình, khắp nơi dân chúng làm ăn yên ổn. Lý Trí Thắng tạ lỗi cáo bệnh xin trở về 

quê, không tham gia quốc sự. 

Năm 980, sau khi Đinh Tiên Hoàng mất, Lê Hoàn tập hợp lực lượng chiếm giữ binh quyền. 

Trước hoàn cảnh đó, ở quê Lý Trí Thắng lại tập hợp lực lượng hợp sức với Đinh Điền, Nguyễn 

Bặc chiến đấu để giữ ngôi báu của nhà Đinh. Tuy nhiên, trước sức mạnh của Lê Hoàn, các cuộc 

chống trả đều thất bại. Trong một trận chiến đấu với Lê Hoàn, nghĩa quân của ông không chống cự 

nổi, ông đem tàn quân chạy về thôn Thượng, xã Đỗ Tùng để lánh nạn, nhưng quân của Lê Hoàn 

truy đuổi bức bách, ông và ngựa lao xuống sông xứ cầu Đá (trước cửa đình Đỗ Lâm Thượng hiện 

nay) tự vẫn, kết thúc cuộc đời chinh chiến tại quê nhà. Khi Lê Hoàn tới nơi, thấy ông đã chết, tỏ ý 

khen ngợi khí tiết, truyền cho dân chôn cất và lập miếu phụng thờ. Để ghi nhớ công lao của ông, 

ông được vua phong làm “Đương cảnh Thành hoàng”, cho phép hai thôn Đỗ Lâm Thượng và Đỗ 
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Lâm Hạ phụng thờ, ngàn năm hương hỏa. 

Ngày nay có hai nơi thờ Lý Trí Thắng làm Thành hoàng là đình ở thôn Đỗ Lâm Thượng và 

đình ở làng Đỗ Hạ, cùng thuộc xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong đình còn 4 

sắc phong, nhiều đồ tế tự, và nhiều cổ vật thuộc nhiều chất liệu khác nhau, trong đó có 6 đạo sắc và 

nhiều câu đối đại tự. Lễ hội hàng năm tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng và ngày 10 

tháng Tám nhân kỷ niệm ngày sinh và ngày hoá của thành hoàng. 

94.Dương Thị 

Dương thị (? - 1000), chưa rõ tên, là hoàng hậu của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. Bà đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh về nhà Tiền Lê. Người con trai 

của bà với Đinh Tiên Hoàng tên Đinh Toàn, là vua cuối của nhà Đinh, còn người con gái của bà 

với Lê Hoàn là Lê Thị Phất Ngân trở thành hoàng hậu của Lý Thái Tổ, mẹ vua Lý Thái Tông sau 

này. 

Hiện nay, vấn đề tên gọi và thân thế của bà chưa rõ ràng, có thể ghi nhận như sau: 

*Tên là Dương Ngọc Vân, là con gái Dương Tam Kha. 

*Tên là Dương Ngọc Vân, là con gái Dương Nhị Kha (anh trai Dương Tam Kha). 

*Tên là Dương Vân Nga, con gái của ông Dương Thế Hiển, quê ở vùng Nho Quan, Ninh 

Bình, cái tên Vân Nga là ghép từ Vân Long và Nga My là tên thôn quê cha mẹ bà. 

*Không khẳng định tên nhưng cho biết bà đã lần lượt trở thành vợ của ba vị vua là Ngô 

Xương Văn, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. 

*Tên là Dương Vân Nga, là mẹ sứ quân Ngô Nhật Khánh. 

*Tên làDương Nguyệt Nương, là con của ông Dương Đỉnh (người xã Trường Yên Hạ) và 

bà Đặng thị Kính (người Đặng Xá, Kim Bảng). Bà Dương Nguyệt Nương là mẹ công chúa Ngọc 

Nương, trưởng nữ của vua Đinh (theo nội dung của Ngọc phả, Thần phảthôn Đặng Xá, xã Văn Xá, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). 

*Tên là Dương Thị, (hoàng thái hậu nhà Đinh, mẹ Vệ vương Đinh Toàn), được vua Lê Đại 

Hành phong làm Đại thắng Minh hoàng hậu. 

Năm Mậu thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập 5 hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, 

Kiều Quốc, Cồ Quốc và Ca Ông, tuy nhiên, không thấy nói đến bà là ai trong số 5 vị trên. 

Năm 980, quân Tống chuẩn bị sang đánh, bà, lúc này là thái hậu vì con bà là Vệ vương Đinh 

Tuệ đã lên làm vua sau khi vua cha và anh trai bị hành thích, cùng triều thân tôn Lê Hoàn lên làm 

vua, tức vua Lê Đại Hành. 

Bà mất năm 1000.Bà có hai người con là: 

-Đinh Toàn (974 - 1001) là con trai của bà với vua Đinh.Sau khi vua cha và anh Đinh Liễn bị 

sát hại, Đinh Toàn lên làm vua được 8 tháng, khi Thái hậu trao ngôi báu cho Lê Hoàn, Đinh Toàn trở 

thành Vệ Vương. Năm Tân sửu 1001, cùng vua Lê Đại Hành đi dẹp loạn Cử Long thuộc vùng Cầm 

Thuỷ, Thanh Hoá, Đinh Toàn bị trúng tên, mất năm 27 tuổi. 

-Lê Thị Phất Ngân là con gái của bà với vua Lê. Chính sử không cho biết chi tiết này, nhưng 

theo các thần tích ở cố đô Hoa Lư thì hai người có một con gái tên là Lê Thị Phất Ngân. Khi đến tuổi 

trưởng thành, vua đã gả công chúa Phất Ngân cho Điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn. Ngày 26/6 

năm Canh tý 1000, công chúa Phất Ngân hạ sinh Lý Phật Mã. Năm 1009 Lý Công Uẩn được quần 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_B%E1%BB%99_L%C4%A9nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ho%C3%A0n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
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thần tôn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Lý, công chúa Phất Ngân trở thành một trong số những 

hoàng hậu của vua. Năm 1028 Lý Thái Tổ mất, để lại di chiếu truyền ngôi cho con trưởng là Thái 

tử Lý Phật Mã. Thái tử lên ngôi (tức Lý Thái Tông) đã tôn phong mẹ mình làm Linh Hiển thái hậu. 

Bà Dương Thị được thờ phụng cùng với Lê Hoàn tại đền vua Lê Đại Hành ở khu di tích cố đô 

Hoa Lư. Bà cũng được phối thờ cùng Lê Hoàn tại 4 nơi khác ở Ninh Bình như ở đền Đồng 

Bến, thành phố Ninh Bình, tương truyền là nơi bà đón Vua Lê đánh thắng giặc Tống trở về; tại đền 

vua Lê, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn; tại chùa Trung Trữ, Ninh Giang, huyện Hoa Lư, bà cũng 

được phối thờ cùng hai vua. Cuối đời bà tu hành tại động Am Tiên ở phía đông kinh thành Hoa Lư, 

tại đây còn lưu bài thơ về cuộc đời và sự nghiệp của bà. 

Hiện nay, tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh có tên đường Dương Vân Nga. Trong bài 

viết “Có nên duy trì tên đường Dương Vân Nga” của tác giả Nhị Hà ([1]) thì từ trước đến nay chính 

sử chỉ ghi tên là Dương Thị, còn tên Dương Vân Nga chỉ là tên của một nhân vật tuồng cải lương 

trong vở Thái hậu Dương Vân Nga của soạn giả Trúc Đường. “Đặt tên đường là một việc làm đòi 

hỏi phải hết sức khoa học và cẩn trọng. Nhân vật lịch sử được đặt tên đường phải là những người 

có công lao to lớn với dân tộc, đã được chính sử và lòng dân minh định chứ không thể tùy tiện 

được. Mặt khác, tôn vinh một nhân vật lịch sử mà nhân vật ấy nếu không xứng đáng thì sẽ làm lệch 

lạc nhận 

thức của công chúng và có hại không nhỏ đến việc giáo dục các thế hệ mai sau về lịch sử dân tộc”. 

95.Đỗ Thích 

Đỗ Thích (?-979) là một vị quan nhà Đinh, người làng Đại Đê, huyện Thiên Bản, nay thuộc 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đỗ Thích từng làm quan ở Đồng Quan (Ninh Bình ngày nay), rồi giữ 

chức Chi hậu nội nhân dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng. 

Gia phả họ Đỗ ở Đại Đê, huyện Vụ Bản và sự tích đền Thảo Mã (tức đền Gạo ở xã Thanh Bình, 

huyện Thanh Liêm, Hà Nam) có nói tới việc Đỗ Thích có công cõng Đinh Tiên Hoàng chạy trốn khi 

ông bị Nam Tấn Vương đuổi đánh. 

Theo một số tài liệu thì quân của Đinh Bộ Lĩnh đi đến đâu, các sứ quân người thì hàng phục, kẻ 

thì bị đánh bại, thế mạnh như chẻ tre, uy danh chấn động. Cuối cùng chỉ còn bốn sứ quân lớn, Đinh 

Bộ Lĩnh sai các tướng đi đánh, trong đó Phạm Trù, Đỗ Thích đánh Nguyễn Khoan ở Vĩnh Mỗ (nay 

thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). 

Như vậy, Đỗ Thích vào Hoa Lư từ rất sớm, sử liệu không cho biết từ lúc nào nhưng chắc chắn 

phải trước năm 951 là năm mà nhị vương nhà Ngô đem quân đánh Hoa Lư. 

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, Đỗ Thích được phong chức Chi hậu nội nhân ([2]). 

Chính sử ghi ông là thủ phạm giết vua Đinh Tiên Hoàng và Nam việt vương Đinh Liễn với ý định 

tự lập mình làmvua; theo đó, một hôm nhân nằm chơi rồi ngủ lại trên cầu, Đỗ Thích mơ thấy có vì 

tinh tú từ trên trời rơi xuống và ôngđã nuốt được; Đỗ Thích lấy đó làm điềm tốt, bèn nẩy ra ý định 

giết vua. Đến đây, tháng 10 năm Kỷ mão 979, thấy nhà vua dùng yến tiệc vừa xong, say rượu nằm 

ngủ ngay giữa sân cung đình, Đỗ Thích bèn lẻn vào giết chết nhà vua, lại giết luôn cả Nam việt 

vương Đinh Liễn. Bấy giờ, lệnh lùng bắt thủ phạm rất gấp, Đỗ Thích phải trèo lên nằm trong máng nước ở 

trong cung suốt ba ngày liền, đói khát lắm. Thế rồi trời đổ mưa, Đỗ Thích thò tay hứng nước mà uống, cung 

nữ nhìn thấy nên đi báo. Đinh Quốc Công là Nguyễn Bặc sai người bắt xuống và đem đi chém đầu. 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn1
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn2
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cung_n%E1%BB%AF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cung_n%E1%BB%AF&action=edit&redlink=1
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Cái chết của vua Đinh Tiên Hoàng và Nam việt vương Đinh Liễn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự 

kết thúc của nhà Đinh, mở đầu cho nhà Tiền Lê. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy, Đỗ Thích chỉ làm một chức quan nhỏ, thế lực mỏng 

manh, nếu giết vua chỉ đem lại cái chết, còn kẻ khác tọa hưởng; “tứ trụ triều đình” đầy tài ba, đầy sự 

trung thành còn ngồi đấy làm sao một kẻ tầm thường như Đỗ Thích có thể giết được vua nếu không có 

một lược lượng mạnh hơn “tứ trụ” rất nhiều?. Hơn thế, nếu Đỗ Thích giết vua rồi ông ta có thể xưng 

vương được không? Do không có chính danh cộng với áp lực từ các trung thần của chế độ, một thừa 

tướng quyền uy chỉ dưới vua còn khó mà xưng vương huống chi một viên quan tầm thường như Đỗ 

Thích. Do vậy, viên quan này hoặc vì bị điên nên bày mưu giết Đinh Tiên Hoàng, hoặc vì tham lam nên 

thông đồng, hoặc bị vu oan. 

96.Thái y Nhi Thông, Hoạn quan Văn Súy, Ngự lâm quân Dương Hùng Cường, Tham chính 

Ngụy Như Hòa, Cung tần Thúy Nga, Đỗ Thoan, Triệu Quốc Hùng, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Cự 

Theo “thần phả thờ Đỗ tướng” ([3]) công thì năm Giáp thìn 944, Ngô Vương lâm bệnh, cho gọi 

Thái tử Xương Ngập, hoàng tử Xương Văn, quốc cữu Dương Tam Kha, thái y Nhi Thông, Tiền đạo 

tướng quân Phạm Bạch Hổ, Hữu tướng quân Dương Cát Lợi, Tả tướng quân Đỗ Cảnh Thạc, cận 

vệ Ngô Nhật Khánh... đến bên giường. Ngô Vương nói: “Trẫm bệnh tình đã đến lúc không thể chữa 

trị được nữa. Sống chết là luật vô thường tạo hóa không ai tránh khỏi. Đất nước trải qua hơn một 

ngàn năm Bắc thuộc, dân ta rên xiết dưới ách thống trị tham tàn của quân xâm lược. Dương tướng 

công nuôi chí lớn cứu dân, cứu nước, chẳng may người sớm quy tiên. Trẫm tuy tài hèn sức kém 

cũng cùng các khanh đem tâm huyết vào sinh ra tử giết kẻ nội thù, chống quân ngoại xâm, giữ vững 

nền độc lập tự chủ cho đất tổ. Thể theo ý muốn của các khanh và toàn dân, Trẫm lên ngôi cửu ngũ, 

không ngờ trời chẳng chiều lòng người, nửa đường Trẫm phải vĩnh biệt các khanh. 

Nay Trẫm đem con côi phó thác các khanh, nhất là Dương Quốc cữu. Các khanh hãy đem tất cả 

nhiệt tình phù tá Trẫm bấy lâu nay ra giúp con Trẫm làm tròn sứ mạng quân vương, để sơn hà xã 

tắc này muôn đời bền vững. Riêng Quốc cữu, Trẫm biết thái tử không phải là người có tài trí để 

chăm lo việc nước, tuổi cháu còn ít, kinh nghiệm đường đời chưa có, nhiệm vụ đối với sơn hà xã tắc 

thì quá lớn lao, cháu có làm tròn được thiên chức mà toàn dân mong đợi cũng là nhở ở sức phù trợ 

của Quốc cữu...” 

Ngay đêm đó, Quốc cữu Tam Kha cấm mọi người vào cung, rồi cùng bọn hoạn quan Văn Súy, 

ngự lâm quân Dương Hùng Cường, tham chính Ngụy Như Hòa họp kín, bàn chuyện cướp ngôi vua. 

Tam Kha gặp chị ruột (vợ Ngô Quyền) bàn việc đưa Thái tử Ngô Xương Ngập lên ngôi, mặt 

khác mật sai Văn Súy cùng Hùng Cường ám sát Thái tử và hoàng tử. Cung tần Thúy Nga biết mưu 

đó, chịu ơn Ngô Vương nên mật báo cho Đỗ Thoan và Phạm Bạch Hổ, hai người bảo vệ Thái tử và 

hoàng tử chạy trốn. Ngụy Như Hòa gặp Triệu Quốc Hùng, Lê Văn Mạnh, Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh 

Thạc và Phạm Bạch Hổ thăm dò việc Hoàng hậu cho Dương Tam Kha lên ngôi. 

Văn Súy và Hùng Cường không ám sát được Thái tử và hoàng tử, Tam Kha bèn sai Quốc Hùng 

và Cảnh Thạc đi tìm Thái tử và hoàng tử về để lên ngôi. Ngô Nhật Khánh và Đỗ Cảnh Thạc tìm 

cách cho Phạm Bạch Hổ đưa Thái tử và hoàng tử mỗi người một nơi chờ thời cơ. 

Ngay hôm sau Dương Tam Kha họp triều đình tự lên ngôi xưng là Bình Vương. Lúc đó quan Đại 

phu là Phạm Man ([4]) mắng Tam Kha liền bị chém ngay, cả nhà bị tru di. Chỉ có con trai Phạm Man 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn3
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn4
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là Phạm Cự Lượng chạy trốn được, gặp Nguyễn Phục là con trai Nguyễn Cự, được Nguyễn Cự 

giúp chạy thoát. 

97.Kiều Thuận 

Kiều Thuận hay Kiểu Thuận là một trong sứ quân 12nổi dậy trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 10, 

người Phong Châu (Phú Thọ, Việt Nam). 

Kiều Thuận là cháu nội của Kiều Công Tiễn,là em của Kiều Công Hãn, và là con của Kiều Công 

Chuẩn.Kiều Công Tiễn nguyên là nha tướng của Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, trấn thủ Phong 

Châu. Năm 937, Công Tiễn giết Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ, về cầm quyền ở Đại La.Tuy 

nhiên, chính Kiều Công Chuẩn phản đối việc làm bội phản của cha, Công Chuẩn mang con nhỏ là 

Công Đĩnh về Phong Châu, còn anh Kiều Thuận là Công Hãn vào Ái Châu theo con rể của Đình 

Nghệ là Ngô Quyền. Lúc đó chỉ có Kiều Thuận đồng tình với ông nội Công Tiễn và ở lại thành Đại 

La giúp Công Tiễn.Tuy nhiên, lực lượng của Kiều Công Tiễn bị cô lập do sự phản đối của phần lớn 

tướng sĩ trong nước. Họ tập hợp lại theo Ngô Quyền. Kiều Công Tiễn sai người sang cầu cứu 

nước Nam Hán ở Quảng Châu nhưng quân Hán chưa tới thì năm 938, quân Ngô Quyền đã 

kéo quân ra bắc, hạ thành Đại La và giết chết Công Tiễn.Kiều Thuận thoát chết, bỏ trốn về ẩn náu ở 

Hồi Hồ (Phú Thọ). 

Do anh Kiều Thuận là Kiều Công Hãn lập công với Ngô Quyền nên khi lên ngôi vua Ngô 

Quyền đã không hỏi đến tội Kiều Thuận, vì vậy, ông tiếp tục sống ở Hồi Hồ.Khi nhà Ngô suy yếu, 

các sứ quân nổi dậy chống lại triều đình. Kiều Thuận cũng nổi dậy trở thành một sứ quân trong 

thời loạn 12 sứ quân. Ông tự xưng là Kiều Lệnh Công trấn giữ thành Hồi Hồ (thuộc làng Văn Khúc, 

huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ ngày nay). 

Hiện nay chưa rõ thời điểm Kiều Thuận nổi dậy trở thành sứ quân, có thuyết cho rằng ông nổi 

lên sau khi Ngô Quyền mất và Dương Tam Kha cướp ngôi (944), có thuyết cho rằng sau khi Ngô 

Xương Văn mất (965) ông mới nổi dậy. 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập đã 

xuống chiếu gia phong cho công thần, trong đó Kiều Thuận làm Thái thú Trương Xá, trấn thủ Tây 

Nam. 

Không rõ Kiều Thuận bị Đinh Bộ Lĩnh dẹp khi nào. Sử sách chỉ ghi loạn 12 sứ quân chấm dứt 

năm 968. Có lẽ Kiều Thuận ở trong số các sứ quân bị tiêu diệt chứ không thuộc số các sứ quân quy 

thuận Đinh Bộ Lĩnh. 

Theo thần phả đền Mẫu Khuôn ở phố Sa Đéc, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 

Thọ thì Kiều Thuận hàng phục Đinh Bộ Lĩnh. Khi ông mất năm 970, được vua Đinh Tiên Hoàng ban 

sắc truy phong là “Cương nghị đại vương thượng đẳng thần”, được lập đền thờ ở làng Trù Mật (nay 

thuộc xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ). Đền Mẫu Khuôn là nơi thờ bà mẹ nuôi Kiều Thuận. Tục truyền 

rằng: Kiều Công Thuận là thủ lĩnh sứ quân ở thành Hồi Hồ (Cẩm Khê) thường sang hội kiến với Ma 

Xuân Trường là động trưởng Phú An (thị xã Phú Thọ ngày nay). Mỗi lần sang Phú An hội kiến, Kiều 

Công Thuận phải dừng chân ở xóm Khuôn để chờ thuyền của động trưởng ra đón. Kiều Công 

Thuận đã được hai mẹ con bà cụ ở xóm Khuôn, người họ Ma vai vế thân thích với Ma Xuân Trường 

hết lòng giúp đỡ. Ông đã nhận bà cụ họ Ma này là mẹ nuôi và con gái bà cụ là em nuôi.Kiều Thuận 

còn được thờ ở đền Trù Mật, Xã Văn Lung,thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
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98.Giang Khẩu Hộ Sát Linh Thính, Giản Sơn Linh Ứng 

Theo thần tích hiện được lưu giữ tại Viện Thông tin KHXH (Hà Nội) thì đình Bồ Lý, xã Bồ Lý, 

huyện Tam Đảo thờ 2 vị thành hoàng làng: Giang Khẩu Hộ Sát Linh Thính và Giản Sơn Linh Ứng. 

Đây là hai vị nhân thần đã có công phò giúp Vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân lập ra nhà 

nước Đại Cồ Việt năm 986, Nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử nước nhà... 

99.Nguyễn Thuật, Nguyễn Thạch, Đặng Khôi, Phan Truật 

Theo “thần phả thờ Đỗ tướng” thì tháng giêng năm Nhâm tí (952), Thiên Sách Vương Ngô 

Xương Ngập xuống chiếu gia phong cho Nguyễn Thuật, Nguyễn Thạch, Đặng Khôi làm Chỉ huy sứ 

thống lĩnh quân bộ; Phan Truật làm Thái úy ngự lâm quân tại triều. 

100.Nguyễn Thủ Tiệp 

Nguyễn Thủ Tiệp hay Nguyễn Lệnh công là một sứ quân trong thời 12 sứ quân cuối triều nhà 

Ngô trong lịch sử Việt Nam. 

Theo thần tích xã Văn Uyên và xã Đông Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (thờ Nguyễn Siêu) thì 

Nguyễn Siêu là em các sứ quân Nguyễn Khoan và Nguyễn Thủ Tiệp, cả ba ông đều là cháu của 

Nguyễn Hãng, một tướng Bắc triều, và là con của Nguyễn Nê, võ quan đời Tấn (936 – 946). Nguyễn 

Nê đem quân sang nước Việt đòi họ Dương triều cống, dựng bản doanh ở Thành Quả, lấy vợ Việt 

sinh ra ba con trai. Sau khi Nguyễn Nê chết, ba anh em theo mẹ ở lại nước Việt gây dựng 

sự nghiệp, người nào cũng nhiều của cải, nhiều quân quyền. 

Cũng như các anh em của mình, Nguyễn Thủ Tiệp cũng là tướng địa phương của Ngô Quyền, 

được giao trấn giữ vùng Tiên Du (Bắc Ninh). 

Sau khi Ngô Quyền qua đời vào năm 944, Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô. Các tướng lĩnh 

và thổ hào địa phương các nơi không chịu thuần phục, nổi lên cát cứ một vùng và đem quân đánh 

chiếm lẫn nhau. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh công, chiếm giữ Tiên Du. Tại đây, ông 

trở thành một sứ quân quyền lực với nhiều tài sản, có trang trại lớn gọi là Nguyễn Xá Trang. 

Sau khi 2 anh em của mình là Nguyễn Khoan và Nguyễn Siêu lần lượt bị Đinh Bộ Lĩnh đánh tan 

và giết chết, Nguyễn Thủ Tiệp bèn liên kết với sứ quân Lý Khuê ở Siêu Loại để chống trả. Cuối năm 

967, Đinh Bộ Lĩnh để Đinh Điềncùng mấy tướng ở lại giữ Vĩnh Tường và Phong Châu, còn mình và 

con cả là Đinh Liễn đem binh thuyền theo sông Hồng, sông Đuống xuôi dòng tiến đánh cả Nguyễn 

Thủ Tiệp và Lý Khuê. Cánh quân Đinh Bộ Lĩnh hội cùng với cánh quân của Nguyễn Bặc từ Thanh 

Oai lên, tấn công từ Cổ Loa tiến thẳng vào Tiên Du. Đinh Liễn thì từ sông Hồng, theo sông Nguyệt 

Đức, vòng theo phía sau lưng, chặn đường không cho quân của Lý Khuê ở Siêu Loại đến tiếp ứng. 

Thành vỡ, Nguyễn Thủ Tiệp giả làm thầy lang, đeo bọc thuốc chạy trốn, bị bắt ở bến đò No, sau đó 

bị Đinh Bộ Lĩnh chém đầu. Tuy nhiên, theo thần tích làng Tiên Xá thì Nguyễn Thủ Tiệp bỏ chạy về 

Cần Hải (Cửa Cồn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đánh nhau vài trận rồi chết ở trang Hương Ái. 

Do có công cai quản và lập ấp ở địa phương, Nguyễn Thủ Tiệp được lập đền thờ ở xã Khắc 

Niệm, thành phốBắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Còn theo truyền thuyết làng Ném Đoài (xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) thì 

tương truyền thuở ấy có ông Nguyễn Thủ Tín người làng Ném Tiền, vợ là Đỗ Thị Mai hiền lành phúc 

hậu, đã cao tuổi mà muộn đường sinh nở. Nghe tin thôn Đông có ngôi chùa tên là Cổ Pháp tự rất 

linh thiêng, mọi người đến cầu phúc đều được đức phật độ trì, ứng nghiệm, vợ chồng ông bèn đến 
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chùa thành tâm dâng lễ cầu tự, những mong có mụn con cho vui cửa, vui nhà. ở hiền gặp lành, cầu 

được ước thấy, về sau ông bà Nguyễn Thủ Tín và Đỗ Thị Mai sinh được mụn con trai mừng lắm, vội 

làm lễ lạy tạ tổ phụ, tạ ơn đức phật và đặt tên con là Nguyễn Thủ Tiệp. Thủ Tiệp khôi ngô, cặp mắt 

sáng, ngủ ngáy như tiếng sấm, vóc người cao to vạm vỡ, khí phách hơn người, được cha mẹ đón 

thầy về nhà dạy học. Thủ Tiệp thông minh, hiếu học, được thầy dạy nhận xét sau này sẽ làm nên 

nghiệp lớn. Lời tiên đoán của thầy Nho học sau trở thành sự thật. Nguyễn Thủ Tiệp là một trong 12 

sứ quân (vào khoảng 943-967) ông chiếm cứ vùng đất rất lớn từ sông Cầu đến sông Đuống, xưng 

là Vũ Ninh Vương. Sau khi trở thành Vũ Ninh Vương, rảnh việc quân cơ ông  mới có thời gian về 

chùa Cổ Pháp tự dâng lễ đức phật và cho xây một ngôi chùa đặt tên là Cổ Niệm tự (thuộc địa phận 

Ném Đoài nay). Về sau, nhà Đinh thu phục, lúc đó Nguyễn Thủ Tiệp 61 tuổi. Ông về trại Tè (Ném 

Đông), trại Ải (Ném Đoài) thấy dân cư thưa thớt, ông giảm thuế 5 năm liền cho dân 2 trại và cấp 300 

mẫu ruộng để dân 2 trại cùng xây dựng ngôi đình chung của hai làng Ném Đông, Ném Đoài (còn gọi 

là đình Đông Đoài). Với đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, sau khi Nguyễn Thủ Tiệp mất, 

nhân dân Ném Đoài lập đền thờ để quanh năm hương khói phụng thờ tôn vinh ông. Hàng năm Ném 

Đoài có các tục lệ: Hội chùa, 12 tháng Giêng; hội đình, dịp 6 tháng Giêng (kỷ niệm ngày sinh 

Nguyễn Thủ Tiệp); cúng lễ đình: 14 tháng Bảy âm lịch (ngày hóa Nguyễn Thủ Tiệp). 

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập đã 

xuống chiếu gia phong cho công thần, trong đó Nguyễn Thủ Thiệp làm Thái thú Nhật Nam, trấn thủ 

cận đô. 

101.Hùng Lĩnh Tráng Trần, Khanh Công, Trình An Tể, Hoàng Uy Công, Hoàng Trung Công, 

Hoàng Chí Công 

Ở Hải Dương có rất nhiều di tích thời Đinh, thờ các tướng lĩnh và quan trung thần của Đinh Tiên 

Hoàng như: 

-Huyện Bình Giang có đình Bình An (xã Tân Việt) thờ Hùng Lĩnh Tráng Trần; đình Chanh 

Trong (xã Thúc Kháng)thờ Khanh Công; đình Băng Trai (xã Vĩnh Hồng) thờ Trình An Tể. 

-Huyện Thanh Miện có đình Bằng Bộ (xã Cao Thắng) thờ thành hoàng là Cao Minh hiệu là Viên 

Thông Chiêu Cảm. 

-Huyện Thanh Hà có chùa Liên Minh và đình Thiệu Mỹ (xã Vĩnh Lập) thờ Đặng Danh Trí, Trịnh 

Thị Khang, Đặng Công Trân; miếu Thánh Cả (xã Thanh Bình) thờ Đặng Chân, Trịnh Thị Khang, 

Đặng Trí; đền Từ Hạ hay đền Thánh Cả(thuộc thôn Phúc Giới, xã Thanh Bình) thờ cha con tướng 

quân Đặng Chân, Đặng Trí; đình thôn Kỳ Tây thờ Hoàng Uy Công, Hoàng Trung Công, Hoàng Chí 

Công là ba anh em ruột có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Ngoài ra có đình Đông 

Quan (xã Tân Hưng, Gia Lộc) và miếu Phú Nội (xã Bình Dân, Kim Thành) thờ tướng giúp vua Đinh. 

102.Phạm Trù 

Theo thần tích tại đền Trâm Nhị (nay thuộc xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thì 

quân của Đinh Bộ Lĩnh đi đến đâu, các sứ quân người thì hàng phục, kẻ thì bị đánh bại, thế mạnh 

như chẻ tre, uy danh chấn động. Cuối cùng chỉ còn bốn sứ quân lớn, Đinh Bộ Lĩnh sai Lê Hoàn đi 

đánh Kiều Thuận ở Hồi Hồ (nay thuộc Cẩm Khê, Phú Thọ); Đinh Điền, Nguyễn Bặc đánh Kiều Công 

Hãn ở Bạch Hạc (nay thuộc Phong Châu, Phú Thọ); Phạm Trù, Đỗ Thích đánh Nguyễn Khoan ở 

Vĩnh Mỗ (nay thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), còn ông đích thân dẫn các con là Đinh Liễn, 
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Đinh Duệ ([5]) đem quân đánh Đỗ Cảnh Thạc. 

103.Tả Thanh Trù, Hữu Thanh Trù 

Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù là hai Giám sát Đại tướng quân cai quản kho vàng, két bạc của 

vua. Tương truyền, khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, triều đình rối ren, họ đã mang giấu Đinh Toàn 

tại đền Trình, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình, để tránh sự truy bắt 

của Lê Hoàn. Tại đây còn có đền Tứ Trụ thờ 4 vị quan thân cận của vua Đinh Tiên Hoàng là 

Nghuyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ. 

104.Ma Xuân Trường 

Theo họ Ma (ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) thì “… mãi cho đến đời thứ 

43, một người con của dòng họ là Ma Xuân Trường (930-966) đã đi vào sử sách nước nhà. Đó là 

thời nhà Ngô tan rã, đất nước rơi vào loạn 12 sứ quân. Vùng phía bắc do một người là Kiều Thuận 

cai quản với một vị tướng dưới quyền là Ma Xuân Trường. Trong cuộc chiến 12 sứ quân, Ma Xuân 

Trường có công giải cứu Kiều Thuận khi đã bị thương. Sau đó Ma Xuân Trường đưa cả họ tộc chạy 

lên Tuần Quán, Yên Bái thì qua đời tại đây, thọ 36 tuổi. Hiện ở Tuần Quán vẫn còn miếu thờ ông. 

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua, lấy hiệu Đinh Tiên Hoàng. Ông đã không trị 

tội Kiều Thuận, mà để an dân, ông còn phong danh hiệu “Trung quân ái quốc”, và ban cho dân lập 

đền thờ. Ngôi đền ấy giờ đây nằm bình yên, nép bóng bên con đường làng xanh tươi ở làng Trù 

Mật , thị xã Phú Thọ. Ngôi đền được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia này được xây vào năm 970 và 

nay đã được trùng tu nhiều lần. Nơi đây thờ “Cương nghị đại vương” Kiều Thuận và “ Ma tộc thần 

tướng” Ma Xuân Trường…”. 

105.Trịnh Tú 

Trịnh Tú (924-?) là một trong những vị khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên 

Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Năm 968, Đinh Bộ 

Lĩnh dẹp xong các sứ quân, lên ngôi hoàng đế tức Đinh Tiên Hoàng. 

Trịnh Tú người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (Ninh Bình); từ thuở nhỏ, ông đã cùng Đinh 

Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ kết bạn với Đinh Bộ Lĩnh, cùng nhau chơi trò đánh trận cờ lau; khi 

trưởng thành cả bốn người là tướng đi theo Đinh Bộ Lĩnh hùng cứ ở Hoa Lư thời nhà Ngô. 

Khi Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn tử trận (965), các sứ quân nổi dậy. Trịnh Tú theo Đinh Bộ 

Lĩnh đánh dẹp.Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, tức là Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bặc được phong 

làm Định quốc công, Đinh Điền được phong làm ngoại giáp, Lưu Cơ được phong làm Đô hộ phủ sĩ 

sư ([6]). 

Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại hàng trạng của Trịnh Tú như sau: “Năm Ất hợi 975, (Thái Bình 6, 

Tống Khai Bảo 8). Sai Trịnh Tú 4 đem vàng lụa, sừng tê, ngà voi sang nhà Tống. Mùa thu, nhà Tống 

sai Hồng lô tự khanh Cao Bảo Tự dẫn đầu bọn Vương Ngạn Phù đem chế sách sang gia phong cho 

Nam việt vương Liễn làm Khai phủ nghi đồng tam ty, Kiểm hiệu thái sư, Giao Chỉ Quận Vương. Từ 

đó về sau, sai sứ sang nhà Tống đều lấy Liễn làm chủ”. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng 

ta biết được về ông. 

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam việt vương Đinh Liễn bị sát hại. Quan Chi hậu nội nhân là 

Đỗ Thích bị nghi là thủ phạm hàng đầu, sợ hãi bỏ trốn rồi bị bắt và bị chém. Lê Hoàn thay ngôi lập 

triều Tiền Lê. “ Tứ trụ” muốn giữ ngôi nhà Đinh cho ấu chúa, nhưng bị Lê Hoàn đánh thua: Đinh 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn5
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:nhan-vat-thoi-12-su-quan-7-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn6
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Điền chết tại trận, Nguyễn Bặc bị bắt sống đem về chém tạiHoa Lư. Theo truyền thuyết thì Lưu Cơ 

và Trịnh Tú thì bị phục kích ở Bãi Vàng. Hai ông cùng hai bộ tướng chống cự quyết liệt, giết được 

bốn tướng của Lê Hoàn, nhưng cuối cùng bị quân đông hơn bao vây tiêu diệt. Thế là hai bên có tám 

tướng chết ở trận đó. Sau, dân làng Hoa Lư xây “ Bát long tự” sát phía đông Bãi Vàng (sông Hoàng 

Long) để thờ giải an cho tám người. 

Ở Hoa Lư ngày nay còn truyền khẩu thơ “ Bát long tự sự tích ca” và một thơ khuyết danh khác 

ca ngợi công lao và lòng dũng cảm của tứ trụ, trong đó có tài ngoại giao ứng đối của Trịnh Tú. 

Ngày nay ở Ninh Bình còn rất nhiều đền thờ ông và các vị quan trung thần khác. 

Hiện tại trung tâm thành phố Ninh Bình đang xây dựng khu Quảng trường - tượng đài Đinh Tiên 

Hoàng đế với 4 góc có tượng 4 vị quan đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ cao 5m, 

có lính canh và ngựa bằng đá. 

106.Bạch Tượng, Bạch Địa và Đô Đài 

Làng Động Phí thuộc xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội. Trước kia, Động Phí là 

tên gọi một xã gồm ba thôn Động Phí, Nguyễn Xã, Ngọc Động, thuộc tổng Đạo Tú huyện Ứng Hoà; 

nay các thôn trên thuộc xã Phương Tú. Lễ hội làng Động Phí là một lễ hội lớn trong vùng được tổ 

chức hàng năm vào 2 ngày mồng 3 và mồng 4 tết với sự tham gia của hai thôn Ngọc Động và 

Nguyễn Xá. Đình làng Động Phí, đình làng Ngọc Động và đình làng Nguyễn Xá thờ 3 Thành hoàng 

là 2 anh em Bạch Tượng, Bạch Địa và người em con dì là Đô Đài có công giúp Đinh Bộ Lĩnh thống 

nhất đất nước. Do Bạch Tượng là anh cả nên hội làng Động Phí lớn nhất. 

Chính hội làng Động Phí tổ chức vào ngày mồng 4 tháng giêng, tương truyền là ngày Bạch 

Tượng xuất trận dẹp loạn. Bưởi sáng, dân làng Động Phí tề tựu nghênh đón hai đoàn rước của làng 

Nguyễn Xá từ trên xuống, của làng Ngọc Động từ dưới lên. Theo quy định nếu đám rước của làng 

Nguyễn Xá đến trước thì phải dừng trước nghi môn đợi đám rước làng Ngọc Động tới và nhường 

kiệu Thánh Ngọc Động vào trước vì Thành hoàng Ngọc Động là Bạch Địa đại vương thuộc thứ bậc 

hàng trên của Thành hoàng làng Nguyễn Xá là Đô Đài đại vương. 

107.Ngô Xương Văn 

Ngô Xương Văn (? – 965) là một vị vua nhà Ngô, trị vì từ 950 đến 965, trong đó khoảng từ năm 

951đến năm954trị vì cùng với anh trai là Ngô Xương Ngập. Sử gọi chung đó là thời Hậu Ngô 

Vương. 

Ngô Xương Văn là con thứ hai của Ngô Quyền, mẹ là hoàng hậu họ Dương. 

Năm 944, Ngô Quyền mất. Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng là Dương 

Bình Vương. Ngô Xương Ngập chạy về Nam Sách được một hào trưởng là Phạm Lệnh Công che 

chở. Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Xương Ngập mà không được.Ngô Xương Văn lại 

được Dương Bình Vương lấy làm con nuôi. 

Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi 

lên cát cứ một vùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm Canh tuất 950, Dương Tam Kha 

sai Ngô Xương Văn cùng hai tướng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đi đánh hai thôn 

Đường, Nguyễn ở Thái Bình. Ngô Xương Văn đi đến nửa đường, dụ hai tướng quay lại lật đổ 

Dương Tam Kha, nhưng không nở giết, chỉ giáng Dương Tam Kha làm Chương dương công, ban 

cho đất làm thực ấp (nay là bến Chương Dương). 
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Năm 950, Ngô Xương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Xương Văn 

cho người đón anh trai Ngô Xương Ngập về cùng làm vua, xưng Thiên Sách Vương. Khi đó cùng 

tồn tại hai vua. 

Năm 951, hai vua cùng đi đánh Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư (Ninh Bình) không thần phục triều đình 

nhưng không thắngđược, phải quay trở về. 

Sau đó, Ngô Xương Ngập chuyên quyền, không những không cho Ngô Xương Văn tham gia 

chính sự, mà còn định trừ Ngô Xương Văn để một mình làm vua; nhưng năm 954, Ngô Xương 

Ngập bị bệnh chết, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn một mình trị nước. 

Trong nước có nhiều nơi làm loạn không thần phục triều đình, Nam Tấn Vương mang quân đi 

dẹp. Đầu tiên ông dẹp được giặc Chu Thái, sau đó năm 965, Ngô Xương Văn đem quân đi đánh hai 

thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình (Sơn Tây), Ông bị phục binh bắn nỏ trúng, tử trận.Ngô Xương 

Văn làm vua được 15 năm. Thời kỳ trị vị của Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập được gọi chung 

là Hậu Ngô Vương. 

Sau đó con của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí lên ngôi, nhưng thế lực suy yến phải rút về 

giữ đất Bình Kiều. Từ 966 hình thành 12 sứ quân, sử gọi là loạn 12 sứ quân. Cho tới năm Mậu thìn 

968, đạo quân của Đinh Bộ Lĩnh sau hàng loạt chiến thắng, thống nhất đất nước, mở ra nhà Đinh. 

Nhà Ngô kết thúc. 

Hiện nay, tại đình Ngọc Canh, cũng như Hương Canh và Tiên Canh (thị trấn Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), mỗi đình thuộc một làng, cùng thờ chung 6 vị thành hoàng là: 

                  1.Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, con trai cả của Ngô Quyền 

2.Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, con thứ của Ngô Quyền 

3.Linh Quang Thái hậu Dương Thị Như Ngọc, vợ Ngô Quyền 

4.A Lữ nương nương Dương Phương Lan, vợ thứ Ngô Quyền 

5.Thị Tùng phu nhân Phạm Thị Uy Duyên, vợ Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập 

6.Đông Ngạc đại thần Đỗ Cảnh Thạc, tướng và là cháu ngoại Ngô Quyền. 

108.Ngô Ích Vệ 

Sau ngày Ngô Xương Xý thất bại ở Bình Kiều, con thứ là Ngô Ích Vệ, đổi tên An Ngữ chạy vào 

Châu Hoan dạy học,không lâu sau Lý Công Uẩn thay nhà Tiền Lê lên làm vua,ông Ngô An Ngữ ra 

phò nhà Lý,làm một chức võ quan nhỏ (Sùng ban lang tướng). Năm 1010 vua Lý thiên đô ra Thăng 

Long,ông theo ra ở phường Khán Sơn, Thái Hòa (nay là Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội).Bà vợ họ 

Hàn của ông sinh ra Ngô Tuấn tức là Lý Thường Kiệt, Ngô Chương tức là Lý Thường Hiến. 

 

 

 

([1]) Xin xem toàn văn bài viết tại địa chỉ http://www.honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3068-co-nen-duy-tri-ten-duong-duong-van-

nga.aspx 

([2])Chi hậu nội nhân: chức quan để sai bảo ở trong cung, hầu bên vua, giữ việc truyền lệnh và dẫn người ra vào. 

([3]) Xin xem toàn văn “thần phả” trong phần viết về nhân vật Đỗ Cảnh Thạc trong bài này. 

http://www.honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3068-co-nen-duy-tri-ten-duong-duong-van-nga.aspx
http://www.honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3068-co-nen-duy-tri-ten-duong-duong-van-nga.aspx
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([4]) Theo tài liệu của dòng họ Phạm Cự Lượng thì cha ông tên là Phạn Mạn (có dấu nặng). 

([5])Tài liệu viết không chính xác, Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc bị Vạn Thắng Vương tiêu diệt năm 968, còn Đinh Duệ sinh năm 974, 

nghĩa là sinh 6 năm sau khi Đỗ Cảnh Thạc bị chết, vậy làm sao đi đánh Đỗ Cảnh Thạc được. 

([6])Không thấy Trịnh Tú được phong giữ chức vụ gì. 

(Còn tiếp) 

Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16) 

NHÂN VẬT THỜI 12 SỨ QUÂN (8 - Tiếp theo và hết)  

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 10:57 
    

 

  

109.Ngô Xương Xí 

Ngô Xương Xí là con trai của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, tức là cháu nội của Ngô 

Quyền. Sử không ghi rõ năm sinh và năm mất của Ngô Xương Xí, nhưng căn cứ vào hành trạng 

của cha ông là Ngô Xương Ngập thì ông sinh khoảng từ năm 944 đến trước năm 950. 

Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha lợi dụng chiếm ngôi của nhà Ngô. Ngô Xương 

Ngập chạy về nhà một hào trưởng – Phạm Lệnh Công - ở làng Trà Hương, Nam Sách. Ở đó Ngô 

Xương Ngập lấy vợ và sinh Ngô Xương Xí. 

Dương Tam Kha lên ngôi, xưng là Dương Bình Vương, nhận Ngô Xương Văn, em trai Ngô 

Xương Ngập, làm con nuôi. Năm 950 Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không giết, chỉ 

giáng xuống làm Chương dương công.Ngô Xương Văn lên ngôi năm 950, tức là Nam Tấn Vương. 

Ngô Xương Văn cho người đón Ngô Xương Ngập về. Ngô Xương Ngập cũng làm vua, xưng là 

Thiên Sách Vương. Lúc đó cùng tồn tại hai vua, sử gọi là Hậu Ngô Vương. 

Năm 954, Ngô Xương Ngập bị bệnh chết, chỉ còn Ngô Xương Văn. Năm 965, Ngô Xương Văn 

đi đánh thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình bị phục binh bắn nỏ chết. 

Ngô Xương Xí lên nối ngôi. Nhưng vì thế lực ngày càng yếu nên Ngô Xương Xí phải lui về giữ 

đất Bình Kiều. Các tài liệu không thống nhất trong việc xác định địa điểm Bình Kiều. Có tài liệu ghi 

Bình Kiều ở Thanh Hóa, có nguồn lại ghi ở Hưng Yên. 

Từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, nhiều nơi không phục đã nổi lên. Cho tới thời của 

Ngô Xương Xí thì hình thành 12 đạo quân lớn hơn cả, trấn giữ các địa phương, sử sách gọi là loạn 

12 sứ quân. Ngô Xương Xí cũng nằm trong số đó, tức Ngô Sứ Quân. 

Sử sách chép không thật rõ ràng về thời kỳ loạn lạc này, nhất là kể từ cái chết của Nam Tấn 

Vương Ngô Xương Văn. Theo Khâm định VSTGCM, đã xảy ra việc "tranh chấp ngôi vua" giữa các 

đại thần Lã Xử Bình, Kiều Tri Hựu và Dương Huy tại kinh thành Cổ Loa. Có thể trong cuộc tranh 

chấp đó, Ngô Xương Xí đã phải chạy khỏi kinh thành. 

Theo các tài liệu, việc bình định Ngô Xương Xí của Đinh Bộ Lĩnh diễn ra một cách hòa 

bình, Ngô Xương Xí quy hàng Đinh Bộ Lĩnh. Về điểm này sử sách không ghi chép. Bổ sung từ 

nguồn truyền thuyết kết hợp với di tích sưu tầm được ở Thanh Hóa ta biết, sau khi bình định được 

các sứ quân ở vùng Bắc Bộ ngày nay, Đinh Bộ Lĩnh tiến hành thu phục Bình Kiều của sứ quân Ngô 

Xương Xí. Theo truyền thuyết ông hành quân vào Ái Châu, đóng quân tại sườn Cửu Noãn Sơn, có 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=935fe6a6334c881efeb81336e5fab183fa048630
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=935fe6a6334c881efeb81336e5fab183fa048630
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&format=pdf&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?view=article&catid=113:dat-nuoc&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=199
http://www.hophan.net/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=935fe6a6334c881efeb81336e5fab183fa048630
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thần nhân (mưu sĩ?) mách bảo: không cần đánh, chỉ cần mở tiệc khao quân, Xương Xí hoảng sợ tất 

phải xin hàng. 

Một truyền thuyết sưu tầm được ở Đông Lỗ (nay thuộc xã Thiệu Long, Thiệu Yên, Thanh Hóa), 

nơi có vết tích trang trại của Dương Tam Kha, lại cho biết trên đường hành quân đến Bình Kiều, 

Đinh Bộ Lĩnh đã qua đây yết kiến Dương Tam Kha, ông lấy người con gái của Dương Tam Kha là 

Ngọc Vân làm vợ tức Dương Thái hậu sau này. Thông qua mối quan hệ con cậu (Ngọc Vân) - cháu 

cô (Xương Xí), Đinh Bộ Lĩnh đã hàng phục được Xương Xí. Truyền thuyết có khác nhau, nhưng đều 

thống nhất ở điểm Bộ Lĩnh đã thu được Bình Kiều không phải bằng bạo lực vũ trang mà bằng cách 

thuyết phục. 

Cho tới năm Mậu thìn 968, đạo quân của Đinh Bộ Lĩnh sau hàng loạt chiến thắng, thống nhất 

đất nước, mở ra nhà Đinh. Nhà Ngô kết thúc. 

Ông còn có một người anh cả tên là Ngô Xương Tỷ (933-1011) theo nghiệp tu hành, đổi tên là 

Ngô Chân Lưu và sau được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khuông Việt đại sư. 

110.Xuân Vinh Đại vương và Luận Nương Công chúa 

 Theo thần tích tại đình làng Mai Phúc (xưa còn có tên là Mai Động), xã Gia Thuỵ, huyện Gia 

Lâm, thì hai vị thành hoàng Xuân Vinh và Luận Nương là con ông Lê Cự và bà Hoàng Thị Tuyết. 

Thời kỳ sau Ngô Vương Quyền, 12 sứ quân nổi lên đánh lẫn nhau làm cho nhân dân lầm than, khổ 

sở. Hai anh em Xuân Vinh và Luận Nương đã tập hợp trai tráng trong làng thành đội dân binh và đã 

từng đánh bại quân của Nguyễn Khoan, một vị sứ quân cát cứ vùng Tế Giang. Sau đó, anh em 

Xuân Vinh đem quân về Hoa Lư và được Đinh Bộ Lĩnh giao nhiệm vụ đánh dẹp sứ quân Kiều Công 

Hãn. Anh em Xuân Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ và sau khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong cả 12 sứ quân, 

thống nhất đất nước thì Xuân Vinh được phong chức Đại vương, còn em gái Luận Nương được 

phong Công chúa. Khi hai anh em mất, vua Đinh Tiên Hoàng đã phong Xuân Vinh là Xuân Vinh Hộ 

quốc tán trị linh đức đại vương và Luận Nương là Luận Nương linh thục từ hoa công chúa, đồng thời 

cho phép dân làng Mai Động (Mai Phúc) được thờ phụng làm thành hoàng, bốn mùa hương khói. 

Ngoài nguồn tư liệu ghi chép trong Thần tích, còn có những địa danh liên quan như Bãi Rắn ở 

rìa làng rộng đến 3 mẫu là nơi tập bắn của quân sĩ ngày xưa. Ngõ Giáo là nơi tập hợp quân đội, nơi 

để gươm giáo. Khu Từ Vũ là nơi nghỉ ngơi lúc sinh thời, nay không còn nhưng nhân dân vẫn gọi tên 

như vậy. Nghè Hoa ở phía Tây là nơi thờ phụng song thân của hai vị, tương truyền là nối phần mộ 

trên đất hương hoả của vua Đinh cắt có tới 360 mẫu của 4 xã. Tại đình còn có đôi câu đối ca ngợi 

công lao: 

  Phù Đinh diệt sứ xưng lương 

tướng, 

Hộ quốc an dân hiển phúc thần. 

Dịch nghĩa: Phù Đinh diệt sứ quân là tướng giỏi, 

           Giúp nước yên dân hiển linh là phúc thần. 

  

                                      

Ngày rằm tháng 2 hàng năm là ngày lễ hội của đình. 

Đặc biệt, đình làng Mai Phúc còn có quyển thần tích bằng 12 lá đồng thau khổ 18 x 34 cm, nặng 

5,7kg, khắc năm 1920, theo nội dung viết ở năm Đinh tị 1737 niên hiệu Vĩnh Hựu 3. Nội dung cuốn 

sách kể về hai vị thần triều Đinh và là thành hoàng được thờ trong đình, đó là Xuân Vinh đại vương 

và Luận Nương công chúa. Bản dịch ([1]) như sau: 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn1
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Phả đình Mai Phúc, xã Gia Thuỵ, huyện Gia Lâm 

Ngọc phả ghi về hai vị công thần triều nhà Đinh, một vị đại vương, một vị công chúa. 

Cấn chi, bộ thứ 3, hạng trung, bản chính tại bộ lễ quốc triều. 

Xưa. 

Hùng Vương sơn vốn là thánh tổ trời Nam, xưa gọi là Việt Thường. Kinh Dương Vương thừa 

nhận mệnh cha, đến nhận chức ở nước Việt ta, truyền mấy đời, xưng là Lạc Long Quân. Xem ra 

nước Việt  ta, hình thế núi sông tiện lợi, biền châu thắng địa, xây dựng kinh đô, củng cố vùng Nga 

Lĩnh sửa sang miếu điện, cha truyền con nối hơn 2000 năm đều lấy Hùng Vương làm hiệu. 

Đến Tấn Vương đóng đô ở Việt Trì, không có người nối dõi nhường cho Thục An Dương Vương. 

Dương Vương lấy được nước 50 năm thì có người ở Chân Định họ Triệu tên là Đà đem quân 

đến xâm lược, thế là nước Thục mất. Triệu Đà lấy được nước, cha truyền con nối làm vua được 5 

đời. Tiếp đó nước ta bị thuộc về Hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương gồm 349 năm. Đến Tiền Lý, Hậu 

Lý, 12 sứ quân cát cứ chia sẻ, nước Việt ta bị tàn phá, sinh dân lầm than. May thay lòng người chán 

loạn, ý trời muốn mở cho họ Đinh, nên có người ở miền đất rộng động Hoa Lư họ Đinh tên là Bộ 

Lĩnh ngầm nổi binh ở động Hoa Lư, cùng với đại tướng là Đinh Điền, Nguyễn Bặc chiêu tìm anh tài 

hào kiệt, dự trữ lương thực, chờ thời nổi dậy. Lúc đó ở trang Mai Động, huyện Gia Lâm, phủ Thuận 

An có 1 người biết cư xử với đời, hiếu đễ với nhà, họ Lê tên là Cự. Tổ tiên vốn là người châu Bố 

Chánh lánh loạn nhiễu Dương Tư, cư trú ở trang Mai Động, đến ông đã là đời thứ 3 rồi, lấy người ở 

Nga Bá tên là Hoàng Thị Tuyết, gia thế vốn hoà cường. Vợ chồng sống rất trung hậu. Lúc ấy, ông 

đã ngoài 40 mà chưa có con. Vì thế ông chia hết gia tài, chuẩn cấp cho người ngèo, chỉ cầu mong 

có con nối dõi. Phàm là đền thờ thần, chùa thờ phật, không nơi nào ông không đến cầu khấn. Một 

hôm nghe nói có chùa ở núi Yên Tử, đạo Hải Dương có đền thờ rất linh ứng, cầu gì được nấy. Ngay 

hôm đó, vợ chồng ông đem tiền, hương tiến cúng và khấn rằng: Thần ở trần thế, của cải nào có 

thiếu, nhưng lại chẳng có con, dám xin ngài rộng lòng từ bi xét tới lòng thành, cho một điều phúc, vợ 

chồng tì thần nhận được, xin đội ơn mãi mãi, phật chứng minh cho. 

Khấn xong, đêm hôm đó, vợ chồng ông nằm ở trước án ngủ thiếp đi, bỗng mộng thấy trong chùa 

sáng bừng, hương khói thơm nức, kim đồng ngọc nữ cầm đàn sáo hát, vàng bạc châu báu vô số, ở 

phía trong điện chính có một vị quan áo tím ngồi ở trên tuyên bố với vợ chồng ông rằng: Nhà ngươi 

đã tích đức 3, 4 đời cho tới nay chưa mảy may làm điều gì ác. Giờ đây một bên là tiền của, một bên 

là tiên đồng, ngươi muốn lấy vật gì ta cũng cho. Vợ chồng mơ màng ngước về phía tiên đồng, ở đó 

có một đứa con trai rất kháu. Vợ chồng vui sướng cầu xin. Quan mặc áo tím bèn chuyền cho vị sứ 

mặc áo xanh chọn đứa bé. Theo mộng đó ắt là có điềm lành. Hôm sau, ông bà làm lễ bái tạ rồi về. 

Từ đó, bà có mang. Được 12 tháng, đến giờ Dần ngày 12 tháng giêng mùa xuân năm Giáp dần sinh 

hạ được một con trai. Thần sắc hiên ngang, cao khác người thường, cha mẹ đặt tên là Xuân Vinh. 

Năm 12 tuổi, cậu bắt đầu học ở nhà họ Dương tiên sinh. Học ở vài năm, văn chương thông thái, 

thiên sử bách gia, không gì không thuộc, từ thiên văn đến địa lý, không gì không biết, không vật gì 

không hiểu. Lại ham cung tên, thích binh pháp. Mỗi khi bàn luận nói chuyện thì từ cha mẹ đến bạn 

bè, không ai không kinh sợ bái phục. 

Năm ấy Hoàng Thị Tuyết trong mộng còn thấy một ông lão tóc bạc phơ, ban cho một bông hoa 

mai, thế là bà có thai. Đến kỳ sinh nở, bà sinh được một cô con gái nhan sắc tuyệt trần, phong tư 
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yểu điệu, môi đỏ mặt phấn, tuyệt thế giai nhân. Cha mẹ đặt tên là Luận Nương (nàng Luận). Đến 

năm 3 tuổi, cha mẹ đều mất. Cô ở với anh trai. Năm 15 tuổi, theo anh học rất giỏi, lại kiêm lục giác, 

không gì không tinh xảo. Thực là một kỳ tài trong giới nữ. Anh em khảng khái, có chí lớn. Anh em 

thường nghĩ: nước Việt ta tại sao không có người dẹp loạn 12 sứ quân? Thế là kết thành một đảng, 

dự trữ lương, rèn quân tinh nhuệ, âm mưu làm việc lớn. Hào kiệt các huyện bên, phần lớn kéo về, 

không hô hào kêu gọi mà xa gần đều biết tên. Lúc đấy có sứ quân tên Nguyễn Viết Khoa cát cứ 

vùng Tế Giang, nghe tài anh em ông là bậc anh tài mưu trí bèn sai gia thần đến dụ. Ông không chịu, 

trả lời rất khinh mạn. Sứ thần bực tức đem binh đến mà đánh anh em ông. Anh em ông cùng dân 

binh Mai Động chống lại. Ngô sứ quân thua chạy, không dám quấy nhiễu. Biên cương Mai Động nhờ 

anh em ông mà được yên ổn. Từ đó tiếng tăm càng lẫy lừng trong thiên hạ. Thời kỳ đó Đinh Tiên 

Hoàng sai quan là Đinh Điền ban chiếu mời anh em ông đến yến ẩm họp mặt. Ở nhà, ông uống say, 

ngủ thiếp đi. Bỗng trong mơ hiện lên một ông lão mặc áo trắng đội mũ chỉnh tề, đoàng hoàng xuống 

thẳng chỗ ông nằm. Ông liền hỏi ở đâu mà dám đường đột như vậy. Lão ông cười rồi ngâm: 

  

  Lại nhật Điền nhân đáo nhữ gia, 

Đinh Hoàng chính thống nhất sơn hà. 

Quân thần cộng hợp bình Ngô tặc, 

Thiên dĩ định chi, khởi hữu ngoa. 

  

Dịch nghĩa: 

Đinh Điền sẽ đến nhà ngươi, 

Tiên Hoàng là người có chí thống nhất sơn hà. 

Vua tôi hãy hợp sức dẹp giặc Ngô. 

Trời đã định rồi há phải ngoa. 

  

  

Ngâm xong ông lão vút lên không biến mất. Tỉnh dậy, ông biết mình mơ. Lúc bấy giờ trời đã 

sáng. Ba bốn khắc sau đã thấy một cánh quân khí giới người ngựa tinh nhuệ tiến đến đồn sở. Anh 

em ông tưởng là tướng giặc Ngô bèn bài binh bố trận, lên ngựa chỉ vào đám quân mà mắng rằng: 

mày là quân Ngô đến xâm lấn bờ cõi của ta, không tự giữ, ta quyết đánh mày, mày sẽ bị bại. Rồi 

thấy một người cưỡi ngựa ô, cầm binh khí tiến thẳng đến nói rằng: ta là tướng phụ của Tiên Hoàng, 

họ Đinh tên Điền, vâng mệnh Đinh Tiên Hoàng, đến cùng Vinh công đồng tâm báo quốc tiễu trừ giặc 

Ngô, lấy lại bình yên, cùng hưởng niềm vui mãi mãi. Ông nghe vậy, nghĩ ngay đến lời báo mộng của 

thần. Điền nhân tức là chữ điền vậy. Ai nấy gác đao, bắt tay vui vẻ đón Điền vào đồn sở, mở tiệc 

khao quân. Xong việc, chiêu mộ được 3000 người khoẻ mạnh lên đường đánh giặc, còn đồn sở giao 

cho em gái trông giữ. 

Từ khi ông cùng Đinh Điền yết kiến Đinh Tiên Hoàng, Tiên Hoàng thấy Vinh Xuân công tướng 

mạo oai phong lẫm lẫm, thân dài 8 thước, sức có thể địch được vạn người, bèn tôn là Vinh Xuân đại 

phu, giao cho làm tiên phong đi đánh Ngô sứ quân là Kiều Công Hãn ở Phong Châu. Ông vâng 

mệnh trở về Mai Động cùng em gái là Luận Nương tiến thẳng đến Phong Châu, đánh nhau với Kiều 

Công Hãn. Anh em ông trong một trận chém được Công Hãn. Quân Ngô đại bại, chạy toán loạn, 

ông lại đuổi, chém được vô số. Còn lại 11 sứ quân, Đinh Điền, Nguyễn Bắc chia ra các đạo và dẹp 

được hết. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua ở Hoa Lư, mổ trâu bò khao tướng sĩ. Các công thần lớn nhỏ 

đều được phong, phong Xuân Vinh là “Xuân Vinh đại vương”, phong Luận Nương là “Luận Nương 

công chúa”. 

Có công với dân tất được dân nhớ tới mà thờ cúng. Ông dâng biểu xin vua cho trang Mai Động 
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miễn đi lính, các thuế dung, tô và tạp dịch để anh em ông trăm tuổi về sau có nơi thần hưởng. Vua 

cho phép. Ngay hôm đó anh em bái tạ, rước sắc vua ban cho Đại vương về trang Mai Động làm lễ 

mừng. Hôm ấy, nhân dân trang Mai Động làm lễ mừng. Bổng lộc được hưởng, ông chia hết cho 

nhân dân Mai Động. Lại biết nhân nghĩa đoàn kết nhân tâm để cùng vui, còn làm lễ khuyến học, 

nông tang, trừ hại. Nhân dân già trẻ trang Mai Động rất mến ông. Ông nhìn trong ấp có một giải đất, 

sông uốn quanh như rồng lượn, đó là mạch nước nhỏ, cảnh sơn thuỷ hữu tình, bèn truyền cho binh 

sĩ nhân dân lập một ngôi đền thờ sống, hướng nam. Tháng 3 thì xây xong. Ông lại ban cho dân 3 

hốt vàng để sau chi dùng trong các tiết lễ và ngày sóc vọng hàng năm. Ông về chầu vua, chầu xong 

lại về đền cung Mai Động. Một hôm anh em đương ngồi ở cung đền, tả hữu, nhân dân đứng hầu, 

bỗng thấy trời đất tối sầm, gió mưa ập đến. Lúc đó ở trong cung như có tiếng người ngâm rằng: 

  Mai Động nhân hề, Mai Động nhân, 

Ngô thừa sắc chỉ báo ư dân: 

Kim chiếu Vinh, Luân hồi tiên cảnh, 

Tâu vi huyết thực nhã nhân thần. 

  

Dịch nghĩa: 

Người Mai Động, hỡi người Mai Động 

Ta vâng sắc chỉ báo với dân rằng: 

Có chiếu vàng gọi Vinh, Luân về tiên cảnh, 

Sau này làm thần hưởng ở đây. 

  

  

Đọc xong thì trời quang mây tạnh, mọi người nhìn lên trên tòa thì không thấy 2 anh em đâu nữa, 

mà chỉ còn lại áo mũ ở đó. Lúc bấy giờ là ngày 25 tháng 12. Nhân dân đều rất sợ, làm lễ tâu với 

triều đình. Đinh Tiên Hoàng nghe nói, nhớ đến công lao của 2 anh em, bèn gia phong mỹ tự “Vạn sứ 

thần” và cho sửa sang xây dựng miếu vũ, cho phép dân Mai Động được làm dân hộ nhi để thờ 

phụng, bốn mùa hương khói, mãi mãi cùng đất nước hưởng điều lành. 

Phong ông là “Vinh Xuân hộ quốc tán trị linh đức Đại vương”, cho phép trang Mai Động được thờ 

phụng. 

Phong đức vua bà là “Luận Nương trịnh thục từ hòa công chúa”, cho phép trang Mai Động được 

thờ phụng. 

Từ đó về sau trải các triều Lê, Lý, Trần, Lê thường giúp nước, giúp dân rất linh ứng, cho nên 

nhiều lần gia phong mỹ từ, để ức năm được hưởng còn mãi cùng trời đất. 

Phụng khai: Vinh, Luân là chữ húy, cấm dùng. 

Mặc sắc phục hai màu hồng vàng làm lễ. Cấm dân dùng màu đỏ. 

Ngày sinh của thần đại vương: lễ dùng lợn đen, xôi rượu, trầu cau, vàng mã, ca hát 5 ngày. 

Sinh nhật thần công chúa ngày 12 tháng 2. Lễ trên, dùng cỗ chay, dưới dùng lợn đen, xôi rượu. 

Ngày hoá của đại vương, công chúa… lễ trên dùng lễ chay, dưới, dùng lợn đen, xôi, rượu, trầu, 

vàng... 

Lễ mừng ngày 10 tháng 10, lễ dùng lợn đen, xôi, trầu, rượu, ca hát 1 ngày. 

Ngày lành đầu xuân năm Hồng Phúc (1572), Hàn lâm viện, đông các đại học sĩ thần Nguyễn 

Bính phụng soạn. 

Ngày lành tháng giữa đông năm Vĩnh Hựu 3 (1737). Quản giám bách thần trị điện Hùng lĩnh 

thiếu khanh thần Nguyễn Hiền tôn cựu chính bản. 

Ngày lành tháng 10 năm Khải Định 5 (1920) xã Mai Phúc làm bản đồng. 

111.Cao Quang Vương 



Lạc Hoa Viên 
 

 Page 95 
 

  

  

Ngôi đền ở làng Ngoại Hoàng, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hoà, Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà 

Nội), thờ Không Thần Đại Vương. Ông sinh ngày sinh 10 tháng 3 âm lịch, mất ngày 10 tháng 1 âm 

lịch, tên huý là Cao Quang Vương. Ông là một tướng giỏi Đinh Bộ Lĩnh, có công dẹp loạn 12 sứ 

quân, thống nhất đất nước hồi thế kỷ X. 

Làng Ngoại Hoàng có thể hiểu là ngoại hoàng tộc, từ đời nhà Đinh đã có tên trang. Làng có 

phong tục kiệm ước, nhưng văn minh hơn một số làng trong vùng. Ngoại Hoàng có tới 19 họ, lớn 

nhất là 2 họ Kiều trong số 9 họ Kiều. Có gia đình ông họ Kiều, bà họ Kiều, bố họ Kiều, mẹ họ Kiều, 

và con cháu tất cũng họ Kiều. Đây là một làng Việt cổ khá lạ lẫm ở phía cuối tỉnh Hà Tây cũ, giáp 

với tỉnh Hà Nam. 

112.Đại Hải Long Vương 

Truyền thuyết kể lại rằng, vào thời vua Đinh, đất nước có nạn giặc ngoại xâm, nhà Vua sai sứ 

giả đi khắp nơi cầu bách linh, bách tính và hiền tài cùng nhau đứng lên đánh giặc cứu nước. Khi sứ 

giả đi đến bờ sông Chu thì gặp giông tố phải trú lại trong nghè ([2]) Xuân Phả (làng Xuân Phả nay 

thuộc xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Đến đêm, thần Thành hoàng làng Xuân 

Phả báo mộng về cách phá giặc, sứ giả vội về bẩm cáo lại với nhà vua. Vua thấy kế hay nên làm 

theo và quả nhiên thắng trận. Để tỏ lòng biết ơn Thành hoàng làng Xuân Phả, nhà vua đã phong 

tặng tước vương gọi là Đại Hải Long Vương. Nhà vua còn ban thưởng cho dân Xuân Phả năm điệu 

múa trò để hàng năm dâng lên Thành hoàng trong ngày hội làng. Có thể khẳng định rằng “trò Xuân 

Phả” là vũ điệu dân gian giành riêng cho Đại Hải Long Vương thành hoàng làng Xuân Phả. 

113.Hà Khôi Đại Vương 

Hằng năm, vào ngày 20 tháng 12 âm lịch, đình Mai thuộc xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, TP. 

Hà Nội tổ chức lễhội truyền thống nhằm tưởng nhớ tới Hà Khôi Đại Vương, người có công giúp 

Đinh Bộ Lĩnh (thế kỷ X) dẹp sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cát cứ vùng Thanh Oai. Vào ngày hội, người 

dân nơi đây tổ chức Lễ tế thần, chơi cờ tướng, chọi gà. 

114. Hoằng Thông Phả Độ Đại Vương 

Hằng năm, cứ vào đúng ngày 14 tháng giêng âm lịch, người dân làng Cự Đà (xã Cự Khê, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội) lại nô nức tổ chức lễ hội Đại kỳ phúc; còn lễ Đại đám tổ chức 5 năm 

một lần. Năm 2015, làng Cự Đà sẽ tổ chức Đại đám, tiến hành lễ rước nhị thánh: Vũ Lôi Thần Uy 

Đại Vương (có công đánh giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6)và Hoằng Thông Phả Độ Đại Vương 

(thời Vua Đinh Tiên Hoàng) được dân làng thờ làm Thành hoàng. 

115.Linh Thông đại vương 

Căn cứ vào thần tích, sắc phong của đình Đông Cốc (thuộc thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thì người được thờ tại đây là Linh Thông đại vương có công phù giúp 

vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân. 

116.Trung Tấn Vương 

Trung Tấn Vương là người xã An Lá, đem quân giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp 12 xứ quân, 

được phong làm Kiểm Nghĩa hầu, lấy xã ấy làm thực ấp. Khi nhà Lê cướp ngôi nhà Đinh, ông giữ 

trại An Lá chống nhà Lê hơn một năm. Khi ông mất rồi, dân xã lập đền thờ. Hễ có cầu cúng gì đều 

http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+%E1%BB%A8ng+Ho%C3%A0&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=H%C3%A0+T%C3%A2y&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=H%C3%A0+T%C3%A2y&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=H%C3%A0+Nam&type=A0
http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn2
http://www.lukhach24h.com/listing/results.php?keyword=&where=Huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Oai,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20&template_id=&match=exactmatch
http://www.lukhach24h.com/listing/results.php?keyword=&where=Huy%E1%BB%87n%20Thanh%20Oai,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20&template_id=&match=exactmatch
http://www.lukhach24h.com/event/guide/van-hoa-du-lich
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được linh ứng. Lúc nhà Lê Trung Hưng đi đánh nhà Mạc, qua đề thờ ông cầu giúp đỡ. Khi nhà Lê 

thắng lợi đã phong ông làm phúc thần ([3]). 

117.Vô danh 

Ngoài những người mà tên tuổi còn ghi lại được trong sử sách hoặc trong thần phả, ngọc phả, 

còn những thần và người mà vì lý do nào đó không còn để lại được tên tuổi, cũng xin viết lại đây để 

sau này có được điều kiện thuận tiện mà bổ sung, đó là: 

1.Tại đình thôn Tu Trình, xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy thờ một vị tướng thời Đinh - Lê. 

Hiện nay, đình còn lưu giữ 11 đạo sắc nhưng chưa rõ lai lịch vị thần được thờ ở đình. Hàng năm, 

làng mở hội từ ngày 5-7 tháng giêng, ngoài nghi thức tế, lễ hội còn có các trò chơi dân gian như 

chọi gà, tổ tôm, cờ người. 

2.Tại đình Đông Quan, xã Tân Hưng (Gia Lộc) và tại miếu Phú Nội, xã Bình Dân (Kim Thành) 

có các vị tướng giúp vua Đinh Tiên Hoàng trong việc dẹp 12 sứ quân. 

3.Đình làng Hòa Xá thuộc xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (TP.Hà Nội) đã có hơn 200 năm tuổi và 

năm 2005 đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Ngôi đình cổ được thiết kế 

truyền thống có ba gian, bên trong thờ vịThành hoàng làng, là tướng quân thời Vua Đinh dẹp 

loạn 12 sứ quân. Sau khi dẹp loạn xong, ngài đã lập làng, dạy người dân cách trồng dâu nuôi tằm 

dệt vải, thành ông tổ của làng nghề Hòa Xá hiện nay... 

4.Đình Phù Liệt, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thờ ngũ vị đại vương âm phù 

Đinh Bộ Lĩnh thắng trận. 

5.Tương truyền Đinh Bộ Lĩnh đã đến trang Đồi Thượng (nay là hai thôn Tam Quang, Dương Hồi 

thuộc xã Yên Thắng, Ý Yên) mộ thêm tướng giỏi. Tại đây đã có 18 người tình nguyện đi theo. Đinh 

Bộ Lĩnh đã nghỉ tại khu vực mà sau này là đền Vua Đinh. Gò Đại Duyệt là nơi Đinh Bộ Lĩnh chỉ huy 

quân sĩ luyện tập. Cánh đồng Mo là nơi quân sĩ bỏ lại những mo cau gói cơm nhiều đến mức chất 

thành những đống lớn... 

6.Thần phả Nhuệ Khê còn ghi lại ở vùng Mỹ Lộc, tại xã Nhuệ Khê có Nguyễn Đức Long, Nguyễn 

Đức Học tham gia đội quân của Đinh Bộ Lĩnh. Anh em Đức Long, Đức Học cùng 30 người thuộc 5 

họ: Nguyễn, Trần, Hoàng, Bùi, Mailúc đầu theo về với Trần Lãm nhưng đến khi Đinh Bộ Lĩnh nắm 

giữ binh quyền, lại hết lòng tự nguyện phò tá ông. 

7.Phạm Cả, người đã tập hợp được hàng trăm người làng đến theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn, sau 

được phong làm Huyện doãn huyện Thiên Bản (Vụ Bản). Một bà mẹ người làng Liên Xương xã 

Hiển Khánh sinh hạ được bốn người con trai thì đã gửi cả bốn con phò vua Đinh dẹp loạn. Bốn 

người con của bà sau này đều được thờ tại bốn đình Đông- Tây- Nam- Bắc của làng. 

8.Cùng với cố đô Hoa Lư ở huyện Hoa Lư, các di tích động Hoa Lư, thung Lá, đền thờ Đinh Bộ 

Lĩnh thuộc huyệnGia Viễn là những di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của vua Đinh Tiên 

Hoàng. Thung Lá ngay cạnh Thung Lau, cũng nằm lọt giữa thành núi cao ngất, tương truyền xưa 

kia có một nữ vương chuyên bói lá rất giỏi, thường xem lá cho Vua Đinh Tiên Hoàng trước 

khi xuất quân hay làm một việc gì đó. Nơi này cũng có nhiều cây thuốc chữa bệnh tốt nên khi 

nghĩa quân Vua Đinh bị thương đều được bí mật đưa về đây cứu chữa. Người ta cũng kể rằng, 

Thung Lá là vùng rừng linh thiêng nên mọi người đều vào đây thắp hương trước khi đi rừng. Thung 

Lá có đền thờ Mẫu hậu vua Đinh và thờ Vương bà bí ẩn đã có nhiều công lao giúp Vua Đinh 

http://www.hophan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:nhan-vat-thoi-12-su-quan-8-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199#_ftn3
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dẹp loạn. Động Hoa Lư đang được xây dựng, tu bổ để trở thành một điểm du lịch lịch sử. 

9.Truyền thuyết dân gian còn ghi nhớ chuyện 38 chàng trai làng Gia Viễn (Hải Phòng) do 

Nguyễn Tất Tố và Đào Nhuận dẫn đầu, đã tự vũ trang, xin theo Ngô Quyền phá giặc. Trai tráng các 

làng Lâm Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng), Đằng Châu (Kim Động, Hải Hưng), người mang vũ khí, 

kẻ mang chiến thuyền, tìm đến cửa quân xin diệt giặc. Ba anh em Lý Minh, Lý Bảo, Lý Khả ở Hoàng 

Pha (Hoàng Động, Thủy Nguyên), ông tổ họ Phạm ở Đằng Giang (An Hải, Hải Phòng) cũng chiêu 

mộ dân binh, hăng hái tham gia kháng chiến. Cũng theo truyền thuyết, thần tích người thanh niên 

Nguyễn Tất Tố, vốn giỏi bơi lặn và quen thuộc sông nước, được giao nhiệm vụ khiêu chiến, nhân 

lúc nước triều lên, nhử địch vượt qua bãi cọc vào cạm bẫy bên trong. 

10.Theo nội dung được ghi ở quyển Thần phả, Ngọc phả của thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, được bộ Lễ triều Lê ban hành vào năm 1572 thì “khi Trần Lãm mất, Đinh 

Bộ Lĩnh đem tướng sĩ về Hoa Lư chiêu mộ hào kiệt đi dẹp loạn sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh đã về Đặng 

Xá lập đồn trại và truyền hịch Cần Vương dẹp giặc và đã cótrên 600 người ứng mộ cùng với 180 

tráng đinh Đặng Xá, Đồng Lạc, Khê Vĩ. 

11.Phủ Khống là nơi thờ 7 vị quan trung thần triều Đinh, gắn với các truyền thuyết khi vua Đinh 

Tiên Hoàng băng hà, 7 vị quan trong triều đình mang nhiều quan tài chôn theo các hướng rồi cùng 

tự sát để giữ kín những bí mật về ngôi mộ thật.Một vị tướng trấn giữ thành nam vô cùng cảm kích 

trước nghĩa khí của 7 vị trung thần liền lập bát nhang thờ cúng ở đây. Sau khi vị tướng này mất, 

nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và trồng cây thị ngay trước cửa Phủ để tưởng nhớ các bậc 

trung thần. Cây thị nghìn năm tuổi mà quả có 2 loại: 1 tròn và 1 dẹt. 

(Hết) 

  

Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 

Phan Bá Lương (2/16) 

  

 

 

 

([1]) Của nhà nghiên cứu Dương Thị The. 

([2]) Nghè: Theo Từ điển tiến Việt tại địa chỉ http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/ có 3 nghĩa: 1.Người đậu tiến sĩ thời quân 

chủ. 2.Thừa phài trongcác bộ của triều đình Huế. 3.Miếu thờ thần. 

  

([3]) Có tài liệu viết là Trung Phổ Vương. Cũng có tài liệu đồng nhất nhân vật này vói nhân vật Nguyễn Tấn (vì cả hai đều ở xã An 

Lá), tuy nhiên ngoài xã An Là thì không thấy có gì khác để khẳng định hai nhân vật này là một. 
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