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Công nữ Ngọc Vạn 
 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Công nữ Ngọc Vạn (公女玉萬), tương truyền[1], có họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc 

Ngọc Vạn (阮福玉萬) hoặc Nguyễn Phúc Thị Ngọc Vạn[2], gọi tắt là Ngọc Vạn, sinh 

khoảng năm 1605, mất sau năm 1658[2], là con gái thứ hai của chúa Sãi Nguyễn 
Phúc Nguyên (ở ngôi: 1613-1635). Nhiều tài liệu trước đây thường ghi tước vị của 
bà là công chúa, nhưng thực sự là công nữ, vì bà chỉ là con của chúa Nguyễn. 

Năm Canh Thân (1620), bà được gả cho vua Chân Lạp là Chey Chetta II. Nhờ có 
cuộc hôn nhân này mà tình giao hảo giữa hai nước được tốt đẹp, để chúa Nguyễn 
có thể dồn lực lại hòng đối phó với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, đồng thời cũng tạo 
thêm cơ hội cho người Việt mở rộng lãnh thổ về phía Nam. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_note-:0-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_note-:0-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/1613
https://vi.wikipedia.org/wiki/1635
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAa_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canh_Th%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1620
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chey_Chettha_II
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAa_Tr%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Ngo%C3%A0i
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Nguyễn Phúc Ngọc Vạn 

Hoàng hậu Campuchia 

Thông tin chung 

Sinh  

Đàng Trong Việt Nam 

An táng Campuchia 

Phu quân Chey Chetta II 

Tước hiệu Nữ Hoàng 

Tước vị Công Chúa 

Hoàng Hậu Campuchia 

Hoàng tộc Campuchia 

Thân phụ Nguyễn Phúc Nguyên 

Thân mẫu Mạc Thị Giai 

Cuộc đời 

 

Một góc trong hoàng cung vua Chân Lạp tại Nam Vang 

Thân thế 

Ngọc Vạn là con gái thứ hai của chúa Nguyễn Phúc Nguyên và Hiếu Văn Hoàng 
hậu Mạc Thị Giai. Mạc Thị Giai vốn là con gái của Mạc Kính Điển, cháu gái của Mạc 
Thái tông Mạc Đăng Doanh. 

Ngọc Vạn có nhiều anh trai và chị em gái ruột, trong đó có Nguyễn Phúc Lan (sau là 
chúa Thượng), Ngọc Liên, Ngọc Khoa. 

Cha bà là chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên lên ngôi chúa năm 1613, và để củng cố vị 
thế của mình, vị chúa này đã tìm cách giao hảo với các nước phương Nam khi đó 
là Chiêm Thành và Chân Lạp. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_h%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Trong
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chey_Chettha_II
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Th%E1%BB%8B_Giai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phn%C3%B4m_P%C3%AAnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Th%E1%BB%8B_Giai
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_K%C3%ADnh_%C4%90i%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_Khoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/1613
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%C3%AAm_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Trong_ho%C3%A0ng_cung_Ch%C3%A2n_L%E1%BA%A1p.jpg
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Khoảng thời gian đó, triều đình Xiêm La gần như trực tiếp thống trị Chân Lạp. Vì 
vậy, khi lên ngôi vua, Chey Chetta II (ở ngôi: 1618-1628), liền cho xây dựng kinh đô 
mới ở Oudong (Vũng Long hay Long Úc) và cầu thân với chúa Nguyễn để chống lại 
sự khống chế của Xiêm La. 

Làm vương hậu Chân Lạp 

Năm 1620, theo lời cầu hôn của vua Chey Chetta II, chúa Sãi thuận gả Ngọc Vạn 
cho ông, và bà trở thành Hoàng hậu nước Chân Lạp với tước hiệu Brhat Mae 
Samdach Brhat Bhagavati Amara Deva Thida[2]. 

Vừa đẹp người, lại đẹp nết, nên bà được vua Chey Chettha II rất yêu quý. Nhờ vậy, 
mà nhà vua đã cho một số người Việt đi theo bà giữ những chức vụ quan trọng 
trong triều đình Chân Lạp, cũng như cho nhiều người Việt lập hãng xưởng và buôn 
bán ở gần kinh đô. 

Lợi dụng mối quan hệ này, năm 1623, chúa Sãi còn cử một sứ bộ, đem theo thư 
cùng nhiều tặng phẩm, tới Oudong để tỏ tình thân hữu và bảo đảm sự ủng hộ của 
triều đình Huế. Trong quốc thư, chúa Nguyễn cũng đã yêu cầu vua Chey Chettha II 
cho lập một đồn thuế ở Prei Kor (tức vùng Sài Gòn) và lập một dinh điền ở Mô Xoài 
(gần Bà Rịa ngày nay - đây là dinh điền chính thức đầu tiên trên đất Chân Lạp). Nhờ 
sự vận động của Ngọc Vạn, nên cả hai việc trên đều được vua Chey Chetta II chấp 
thuận. 

Vai trò của Hoàng hậu Somdach (tức Ngọc Vạn), đã có nhiều tác giả đề cập đến, 
như: 

• G. Maspéro: 

Vị vua mới lên ngôi là Chey Thettha II cho xây một cung điện tại Oudong, ở đây ông 

làm lễ thành hôn với một công chúa con vua An Nam. Bà này rất xinh đẹp, về sau có 

ảnh hưởng lớn đến vua. Nhờ bà mà một phái đoàn An Nam đã xin và được vua Chey 

Thettha II cho lập thương điếm ở miền nam Cao Miên, nơi này nay gọi là Sài 

Gòn (trích trong cuốn "L’ Empire Khmer"). 

• Moura: 

Tháng 3 năm 1618, Prea Chey Chessda được phong vương với tước hiệu Somdach 

Prea Chey Chessda Thiréach Réaméa Thupphdey Barommonpit. Lúc đó vua An 

Nam gả một người con gái cho vua Cao Miên. Công chúa này rất đẹp, được nhà vua 

yêu mến và lập làm hoàng hậu tước hiệu Somdach Prea Preaccac Vodey Prea 

Voreac Khsattey (trích trong cuốn "Royaume du Cambodge"). 

• Henri Russier: 

Chúa Nguyễn lúc bấy giờ rất vui mừng thấy Cao Miên muốn giao hảo bèn gả công 

chúa cho vua Cao Miên. Công chúa xinh đẹp và được vua Miên yêu quý vô 

cùng...Năm 1623, sứ bộ Việt từ Huế đến Oudong yết kiến vua Cao Miên, dâng ngọc 

ngà châu báu, xin người Việt được khai khẩn và lập nghiệp tại miền Nam...Hoàng 

hậu xin chồng chấp thuận và vua Chey Chetta đã đồng ý (trích trong cuốn "Histoire 

sommaire du Royaume de Cambodge"). 

• A. Dauphin Meunier: 

Năm 1623, Chey Chettha, người đã cưới công chúa Việt Nam, được triều đình Huế 

giúp đỡ để chống lại quân Xiêm... Một sứ bộ Việt Nam đã tới bảo đảm với Chey 

Chetta về sự ủng hộ của triều đình Huế. Sứ bộ xin phép cho dân Việt Nam tới lập 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Xi%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/1618
https://vi.wikipedia.org/wiki/1628
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAa_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1620
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_h%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_note-:0-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/1623
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/1618
https://vi.wikipedia.org/wiki/1623
https://vi.wikipedia.org/wiki/1623
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nghiệp Việt Nam tới lập nghiệp ở các tỉnh phía Đông Nam Vương Quốc. Vua Cao 

Miên cho phép lập một phòng thu thuế tại Prey Kôr để tài trợ việc định cư (trích trong 

cuốn "Le Cambodge"). 

• Nguyễn Văn Quế: 

Chey Chettha II dời đô từ Lovéa Em đếu Oudong năm 1620 và cưới công chúa Việt 

Nam được phong làm hoàng hậu và rất được yêu quý nhớ đức hạnh và vẻ đẹp mỹ 

miều. Vì đã giúp đỡ cho vua Cao Miên chống lại những cuộc xâm lăng của Xiêm nên 

chúa Sãi mới xin vua Cao Miên cho phép những người Việt di cư vào Nam được khai 

khẩn đất đai, trồng trọt, buôn bán và trả thuế ở Sài Gòn, Biên Hòa và Bà Rịa. Vua 

Cao Miên chấp thuận đề nghị của nhạc phụ. (trích trong cuốn "Histoire des Pays de 

L’union Indochinoise"). 

• Phan Khoang: 

Từ thế kỷ 17 đã có nhiều người Việt Nam đến hai xứ Đồng Nai và Mỗi Xuy của Chân 

Lạp (tức Biên Hòa, Bà Rịa ngày nay), để vỡ đất làm ruộng. Vua Chân Lạp Chey 

Chetta II muốn tìm một đối lực để chống lại lân bang Xiêm La nguy hiểm kia, đã xin 

cưới một công nữ con chúa Nguyễn làm hoàng hậu, trông mong sự ủng hộ của triều 

đình Thuận Hóa và chúa Hy Tông (chúa Sãi) có mưu đồ xa xôi, năm 1620, đã gả cho 

vua Chân Lạp một công nữ. Cuộc hôn nhân này có ảnh hưởng lớn lao đến vận mạng 

Chân Lạp sau này. Bà hoàng hậu đem nhiều người Việt đến, có người được giữ 

chức hệ trọng trong triều, bà lại lập một xưởng thợ và nhiều nhà buôn gần kinh đô. 

Đến năm 1623, một sứ bộ của chúa Nguyễn đến Oudong yêu cầu được lập cơ sở ở 

Prey Kôr tức Sài Gòn ngày nay và được ở đấy một sở thu thuế hàng hóa. Vua Chey 

Chetta chấp thuận và triều đình Thuận Hóa khuyến khích người Việt di cư đến đấy 

làm ăn rồi lấy cớ để giúp chính quyền Miên gìn giữa trật tự, còn phải một tướng lãnh 

đến đóng ở Prey Kôr nữa. Khi Chey Chatta mất, vùng đất từ Prey Kôr trở ra Bắc đến 

biên giới Chiêm Thành (tức là Sài Gòn, Bà Rịa, Biên Hòa ngày nay), đã có nhiều 

người Việt đến ở và khai thác đất đai (trích trong cuốn "Việt sử xứ Đàng Trong", 

phần "Chúa Nguyễn gây ảnh hưởng trên đất Chân Lạp"). 

Đổi lại, chúa Sãi hai lần giúp con rể (Chey Chetta II) đẩy lui 
quân Xiêm sang xâm lược. Giáo sĩ người Ý tên Christopho 
Borri ở Quy Nhơn đã nhìn thấy viện binh từ Đàng 
Trong tiến sang Cao Miên, nên đã ghi lại trong cuốn Hồi ký 
của mình (xuất bản năm 1631) như sau: 

Chúa Nguyễn luôn luyện tập binh sĩ và gởi quân đội giúp vua Cao Miên, tức chàng rể 

chồng của con chúa. Chúa viện trợ cho vua Cao Miên thuyền bè, binh lính để chống 

lại vua Xiêm... 

Loạn lạc ở Chân Lạp 

Năm 1628, vua Chey Chetta II từ trần, triều đình Chân Lạp liên tục xảy 
ra các cuộc tranh chấp ngôi giữa những hoàng thân. Nhiều nhà vua bị 
anh em họ, rể, cháu...giết chết một cách thê thảm. 

Con cái[sửa | sửa mã nguồn] 

Theo Biên Hòa sử lược toàn biên (Quyển 2) thì Ngọc Vạn sống với vua 
Chey Chetta II, đã sinh được một trai là Chan Ponhéa Sô và một gái 
tên là Neang Nhéa Ksattrey. Tuy nhiên, so sánh độ tuổi của Chan 
Ponhéa Sô thì người này không thể là con của Ngọc Vạn. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/1620
https://vi.wikipedia.org/wiki/1623
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%C3%AAm_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Trong
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Trong
https://vi.wikipedia.org/wiki/1631
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/1628
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n&veaction=edit&section=5
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n&action=edit&section=5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thommo_Reachea_II
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thommo_Reachea_II
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thommo_Reachea_II
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Theo Christopher Buyers[2] thì cuộc hôn nhân của Chey Chettha II và 
hoàng hậu Ngọc Vạn như sau: 

Ngọc Vạn sinh khoảng năm 1605 (mất khoảng năm 1658), được gả 
cho Chey Chettha II vào năm 1620 và được phong hoàng hậu, hiệu là 
(Brhat Mae Samdach Bhagavati Brhat) Sri Vararajini Kshatriyi. Nhũ 
danh của Ngọc Vạn là Anak Anga Cuv [Cheou][3] hoặc Nguyễn Phúc 
Thị Ngọc Vạn. Họ có với nhau các con là: 

• Công chúa (Brhat Pada Amachas) Nea Puspavathi Kshatriyi 
[Anga Nha]. Được hứa gả cho anh trai cùng cha khác mẹ là Chan 
Ponhéa Sô (Thommo Reachea II) nhưng lại bị gả (làm thiếp) cho 
chú ruột là Outey vào năm 1626. Ngoại tình với Chan Ponhéa Sô 
và cả hai bị Outey giết vào năm 1631. 

• Công chúa (Brhat Anga) Devi Panya. Được gả cho Padumaraja 
I (Ang Non - con trai của Outey, tức em họ của Devi Panya). 
Bị Ramathipadi I (anh trai cùng cha khác mẹ với Devi Panya) sát 
hại năm 1642 cùng với chồng, cha chồng. Bà và Padumaraja I có 
một người con trai là Padumaraja II (sau làm vua hiệu là Chey 
Chettha III). 

Sự tranh chấp quyền lực ở Chân Lạp 

Sau khi Chey Chetta II mất, nội bộ Chân Lạp liền xảy ra việc tranh 
quyền giữa chú là Prea Outey (em ruột của Chey Chetta II) người giữ 
chức Giám quốc (ab joréach hoặc Udayaraja) và người cháu là 
vua Chan Ponhéa Sô (ở ngôi: 1628-1630) (con của Chey Chetta II). 

Trước đây, lúc vua Chei Chetta II còn sống đã định cưới Công chúa 
Ang Vodey cho Hoàng tử Chan Ponhéa Sô. Nhưng chẳng may, khi 
nhà vua vừa mất thì Préa Outey, tức là chú ruột của Chan Ponhéa Sô, 
lại cưới nàng Công chúa này trong khi Hoàng tử còn đang tu (theo 
truyền thống) trong chùa. 

Sau khi rời tu viện, Chan Ponhéa Sô lên ngôi và trong một buổi tiếp 
tân, nhà vua trẻ gặp lại nàng Ang Vodey xinh đẹp. Sau đó, cả hai đã 
mượn cớ đi săn bắn để gặp gỡ, nhưng không ngờ Préa Outey biết 
được liền đuổi theo và giết chết cả hai vào năm 1630. Chan Ponhéa 
Sô làm vua mới được hai năm. 

Người con thứ hai của Chey Chetta II lên ngôi với vương hiệu 
là Ponhea Nu (ở ngôi: 1630–1640). Năm 1640, Ponhea Nu đột ngột 
băng hà, Phụ chính Préah Outey liền đưa con mình lên ngôi, tức quốc 
vương Ang Non I. Nhưng Ang Non I cũng chỉ làm vua được hai năm (ở 
ngôi: 1640-1642) thì bị người con thứ ba của Chey Chetta II là Chau 
Ponhea Chan (Nặc Ông Chân - mẹ ông là người Lào) dựa vào một số 
người Chăm và người Mã Lai, giết chết cả chú Préah Outey và em họ 
Ang Non I để giành lại ngôi vua. 

Nặc Ong Chân lên ngôi (ở ngôi: 1642-1659), cưới một Công chúa 
người Mã Lai theo đạo Hồi (Islam) làm Hoàng hậu và nhà vua cũng bỏ 
quốc giáo (Phật giáo Tiểu thừa) để theo đạo của vợ. Điều này cùng với 
việc cho nhóm người thiểu số Mã Lai và Chăm được nhiều ưu đãi, đã 
gây bất bình trong giới hoàng tộc và dân chúng Chân Lạp (dân 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_note-3
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Ramathipadi_I
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C3%A3_Lai
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https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_th%E1%BB%ABa
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tộc Khmer). Nặc Ông Chân còn xưng là Ramathipadi I, sau đó đổi 
thành Sultan Ibrahim. 

Năm 1658, con của Préah Outey là Ang Sur (So) và Ang Tan dấy binh 
chống lại Nặc Ông Chân nhưng thất bại... Nghe lời khuyên của Thái 
hậu Ngọc Vạn, Ang So và Ang Tan cầu cứu chúa Nguyễn. Chúa 
Hiền Nguyễn Phúc Tần liền sai Phó tướng dinh Trấn Biên (Phú Yên) là 
Nguyễn Phước Yến dẫn 3000 quân đến thành Hưng Phước (bấy giờ là 
Mỗi Xuy, tức Bà Rịa), phá được thành rồi tiến vào bắt Nặc Ông Chân 
bỏ vào cũi đem về giam ở Quảng Bình. 

Năm sau (1659), Nặc Ông Chân chết[4] chúa Nguyễn phong cho Ang 
So làm vua Chân Lạp, hiệu là Barom Reachea VIII (ở ngôi: 1660-
1672). Từ đó, lưu dân Việt đến Gia Định, Mỗi Xuy (Bà Rịa), Biên Hòa 
ngày càng đông để khai khẩn đất đai... 

Năm 1672, vua Barom Reachea VIII bị một người vừa là rể vừa là 
cháu là Chey Chetta III giết chết, em là Ang Tan (Nặc Ông Tân) chạy 
sang cầu cứu chúa Nguyễn. Nhưng ngay sau đó Chey Chetta III cũng 
bị người của Nặc Ông Chân sát hại. 

Ang Chei (Nặc Ông Đài, ở ngôi: 1673-1674) con trai đầu của vua 
Barom Reachea VIII lên ngôi. Ông Đài cho đắp thành lũy ở địa đầu Mỗi 
Xuy, nhờ Xiêm cứu viện để chống lại chúa Nguyễn. 

Bị quân Xiêm đánh đuổi, Ang Tan cùng cháu là Ang Nan (Nặc Ông 
Nộn) chạy sang Sài Gòn kêu cứu chúa Nguyễn. Năm 1674, Chúa 
Hiền Nguyễn Phúc Tần sai Cai cơ Nguyễn Dương Lâm và Tham mưu 
Nguyễn Đình Phái chia quân làm hai cánh cùng tiến lên Chân Lạp. Nặc 
Ông Đài bỏ thành Nam Vang chạy vào rừng, để rồi bị thuộc hạ đâm 
chết. 

Sau khi Nặc Ông Đài mất, người em là Nặc Ông Thu (Ang Sor) ra 
hàng. Để giải quyết tình trạng "nồi da xáo thịt" dai dẳng này, chúa 
Nguyễn cho Nặc Ông Thu làm Chính vương, đóng đô ở Phnom pênh 
(Nam Vang), cho Nặc Ông Nộn làm Đệ nhị vương, đóng đô ở khu vực 
gò Cây Mai (thuộc Sài Côn, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh)...Tuy 
nhiên, hai phe vẫn không từ bỏ ý định loại trừ nhau. 

Sau hơn 50 năm luôn phải tìm cách tồn tại trong chốn vàng son nhưng 
đẫm máu ấy, theo lời kể, thì Thái hậu Ngọc Vạn đã theo Nặc Ông Nộn 
về Sài Côn, rồi lui về sống ở Bà Rịa. Nơi đây, bà cho lập chùa Gia 
Lào (núi Chứa Chan, Đồng Nai), rồi ẩn tu cho đến hết đời. 

Khẳng định Ngọc Vạn chính là vợ vua Chey Chetta II 

Trước đây, vị công nữ được gả cho Chey Chetta II vẫn còn là một vấn 
đề chưa thống nhất. Vì ở mục Công chúa trong Đại Nam Liệt Truyện 
Tiền Biên chỉ ghi như thế này: 

Chúa Sãi có bốn người con gái là: 1/ Công chúa Ngọc Liên, lấy Trấn biên doanh trấn 

thủ phó tướng Nguyễn Phúc Vĩnh. Phúc Vĩnh là con trưởng Mạc Cảnh Huống. 2/ 

Công chúa Ngọc Vạn, không có truyện. 3/ Công chúa Ngọc Khoa, không có truyện. 

4/ Công chúa Ngọc Đĩnh lấy phó tướng Nguyễu Cửu Kiều. Năm Giáp Tỵ (1684, Lê 

Chính Hòa năm thứ 5), mùa đông, Ngọc Đĩnh Mất. 
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Tương tự, trong quyển Généalogie des Nguyễn 
avant Gia Long (Phổ hệ nhà Nguyễn trước Gia 
Long) của Tôn Thất Hân và Bùi Thanh Vân (Bulletin 
des Amis de vieux Huế, 1920) cũng chỉ ghi là: 

Ngọc Khoa con gái thứ của Sãi vương, không để lại dấu tích. Ngọc Vạn con gái thứ 

của Sãi vương, không có dấu tích gì về Ngọc Vạn. 

Bàn về việc "không có truyện" trên, trong 
cuốn Việt sử xứ Đàng Trong của GS. Phan 
Khoang có đoạn: 

Việc này, sử ta đều không chép, có lẽ các sử thần nhà Nguyễn cho là việc không 

đẹp, nên giấu đi chăng? Nhưng nếu họ quan điểm như vậy thì không đúng. Hôn 

nhân chính trị, nhiều nước đã dùng, còn ở nước ta thì chính sách đã đem lại ích lợi 

quan trọng. Đời nhà Lý thường đem công chúa gả cho các tù trưởng các bộ lạc 

thượng du Bắc Việt, các bộ lạc ấy là những giống dân rất khó kiếm chế. Nhờ đó mà 

các vùng ấy được yên ổn, dân thượng không xuống cướp phá dân ta, triều đình thu 

được thuế má, cống phẩm; đất đai ấy, nhân dân ấy lại là một rào dậu kiên cố ở biên 

giới Hoa-Việt để bảo vệ cho miền Trung Châu và kinh đô Thăng Long. Đến đời Trần, 

chính đôi má hồng của ả Huyền Trân đã cho chúng ta hai châu Ô, Lý để làm bàn đạp 

mà tiến vào Bình Thuận. 

Sử ta không chép, nhưng theo các sách sử Cao Miên do các nhà học giả Pháp biên 

soạn, mà họ lấy sử liệu Cao Miên để biên soạn thì quả Chey Chetta II năm 1620 có 

cưới một công nữ con chúa Nguyễn. Giáo sĩ Borri, ở Đàng Trong trong thời gian ấy 

cũng có nói đến cuộc hôn nhân này. Xem "Đại Nam liệt truyện Tiền biên" (mục Công 

Chúa), thấy chúa Hi Tông (tức chúa Sãi) có bốn con gái, hai nàng Ngọc Liên, Ngọc 

Đãng thì có chép rõ sự tích chồng con, còn hai nàng Ngọc Vạn, Ngọc Khoa thì chép 

là "khuyết truyện", nghĩa là không có tiểu truyện, tức là không biết chồng con như thế 

nào. Vậy người gả cho vua Chey Chetta II phải là Ngọc Vạn hoặc Ngọc Khoa. 

Mãi đến khi Nguyễn Phúc tộc Thế phả được xuất bản tại Huế (1995), thì tiểu 
sử hai công nữ Ngọc Vạn và Ngọc Khoa mới được công bố rõ ràng: 

• Năm Canh Thân (1620), Nguyễn Phúc Ngọc Vạn (con gái thứ hai của 
chúa Sãi) được gả cho vua Chân Lạp là Chey Chetta II. Về sau nể tình 
bà, vua Chân Lạp cho người Việt lập một dinh điền tại Mô Xoài (Bà Rịa 
ngày nay). 

• Năm Tân Mùi (1631), Nguyễn Phúc Ngọc Khoa (con gái thứ ba của chúa 
Sãi) được gả cho vua Chiêm Thành là PôRôMê. Nhờ có cuộc hôn phối 
nầy mà tình giao hảo giữa hai nước Việt-Chiêm được tốt đẹp. 

Người Việt ghi nhận công lao 

Theo Nguyễn Lệ Hậu, thì: việc giữ gìn biên cương và mở mang bờ cõi luôn là 
ước vọng lớn lao của hầu hết các đấng quân vương, và trong suốt thời gian trị 
vì của mình các bậc đế vương đã không ngừng khai thác bằng hầu hết những 
khả năng và biện pháp vốn có. Ở đây, vấn đề hôn nhân nhằm mục đích chính 
trị đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc mở mang bờ cõi, nhất là trong 
công cuộc Nam tiến. Trong đó các cành vàng lá ngọc đã đóng một vai trò 
nhất định, nước mắt má hồng đã tô thắm cho từng dãi đất biên cương. 

Nhận xét riêng về vai trò của Ngọc Vạn, TS. Trần 
Thuận viết: 
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Cuộc hôn nhân này mặc dầu không được sử nhà Nguyễn ghi chép vì một lý do nào 

đó. Song, xét đến cùng thì đây là một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị có tầm 

quan trọng đặc biệt đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, nó đáp ứng nhu cầu cho cả hai 

phía. Chân Lạp cần có sự "bảo hộ" của chúa Nguyễn để tránh khỏi sự tấn công tiêu 

diệt của vương quốc Xiêm. Chúa Nguyễn cần có chỗ đứng ở phía Nam, đẩy mạnh 

sự khai phá của lưu dân Việt trên mảnh đất khô cằn và thấp trũng mà từ lâu người 

Chân Lạp vẫn bỏ hoang, đồng thời tạo nên sự ổn định mặt phía Nam để rảnh tay lo 

đương đầu với thế lực Trịnh ở phía Bắc...Ngọc Vạn, rõ ràng là một chiếc cầu nối 

trong quan hệ Việt–Miên ở thế kỷ 17...Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, từng có những 

người phụ nữ làm nên đại cuộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu,...góp phần giành giữ 

nền độc lập cho Tổ quốc, và cũng từng có những người phụ nữ lặng lẽ hy sinh để 

cha anh làm nên nghiệp lớn như Huyền Trân, Ngọc Vạn, Ngọc Khoa...Chính họ là 

những con người làm nên lịch sử. Đáng kính thay! 

Cảm phục Ngọc Vạn và Ngọc Khoa, thi sĩ Trần Tuấn Khải (1895-1983), đã có 
thơ rằng: 

Hồng Lạc ta đâu hiếm nữ tài 

Nghìn xưa Trưng-Triệu đã từng oai 

Noi gương Khoa-Vạn, hai công chúa 

Một sớm ra đi mở đất đai. 

... 

Cũng vì hạnh phúc của muôn dân 

Vì nước, vì nhà, xá quản thân. 

Lá ngọc cành vàng coi nhẹ bổng, 

Hiếu trung cho trọn đủ mười phân. 

Những tiếc riêng cho phận nữ hài, 

Đem thân giúp nước há nhường trai. 

Vắng trang lịch sử, nào ai biết? 

Người đã hy sinh vị giống nòi. 

Tới nay kể đã mấy tinh sương 

Mượn bút quan hoài để biểu dương: 

Bà Rịa, Phan Rang ngàn vạn dặm, 

Công người rạng rỡ chốn quê hương. 

(trích Cảm vịnh hai bà Ngọc Vạn, 

Ngọc Khoa) 

Tân Việt Điểu cũng có thơ ca ngợi hai bà: 

Ngọc Vạn, Ngọc Khoa giữ một niềm 

Vì ai, tô điểm nước non tiên? 

Chị lo giữ vẹn tình Miên-Việt, 

Em nhớ làm tròn nghĩa Việt-Chiêm 

Bà rịa, Biên Hòa thêm vạn dặm, 

Phan Rang, Phan Rí mở hai miền 

Non sông gấp mấy lần Ô, Lý 

Nam tiến, công người chẳng dám quên. 

(chép trong Biên Hòa sử lược toàn thư, 

quyển 2) 

Chú thích 

1. ^ Hiện cho đến nay (năm 2020), chưa có một nguồn sử liệu gốc (primary 
source) nào đã khẳng định hoặc có viết về một nhơn vật nữ người Việt lấy vua 
Chân Lạp có tên chính xác là Ngọc Vạn cả. Việc các nhà nghiên cứu Việt Nam 
gắn tên Ngọc Vạn vào một nhơn vật nữ lấy vua Chân Lạp vào thế kỷ 17 là phản 
khoa học và đã gây ra nhiều sự ngộ nhận trong nền sử học Việt Nam. 

2. ^ a b c d “The Varman Dynasty”. 

3. ^ Danh hiệu này có thể liên quan đến giả thuyết Cô Chín Xin sau này của Lê 
Hương hoặc Khmer Đỏ: Anak Anga Cuv [Cheou] có thể là Bà Ngọc Cửu [Chín]. 

4. ^ Theo Việt Nam sử lược và Việt sử tân biên (quyển 3), thì Nặc Ông Chân chỉ bị 
giam một ít lâu rồi được tha sau khi chịu nạp cống, và hứa sẽ bênh vực người 
Việt đang làm ăn sinh sống trên đất Chân Lạp. Tuy nhiên, các nguồn ghi năm 
ông mất khác nhau: "Việt sử tân biên" (quyển 3) ghi Nặc Ông Chân mất 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_Tri%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tu%E1%BA%A5n_Kh%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Rang_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_R%C3%AD_C%E1%BB%ADa
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_ref-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_ref-:0_2-0
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_ref-:0_2-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_ref-:0_2-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_ref-:0_2-3
http://www.royalark.net/Cambodia/camboa4.htm
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_ref-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_n%E1%BB%AF_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n#cite_ref-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_t%C3%A2n_bi%C3%AAn
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năm 1674. TS. Trần Thuận ghi ông mất năm 1659, nhưng không nói rõ ở đâu, 
có nguồn ghi ông mất trong nhà lao Quảng Bình. 

Tham khảo 

• Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. Nhà xuất bản Tân Việt, Sài Gòn, 
1968. 

• Phạm Văn Sơn, Việt sử tân biên (quyển 3), Sài Gòn, 1959. 

• Lương Văn Lựu, Biên Hòa sử lược toàn biên (quyển 2). Tác giả tự xuất 
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• Phan Quang, Việt sử xứ Đàng Trong. Nhà xuất bản. Văn học, 2001 

• Phạm Việt Trung-Nguyễn Xuân Kỳ-Đỗ Văn Nhung, Lịch sử Campuchia. 
Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1981. 

• Nhóm Nhân Văn Trẻ, Hỏi đáp lịch sử Việt Nam (tập 3). Nhà xuất bản Trẻ, 
2007. 

• TS. Trần Thuận, Công nữ Ngọc Vạn với Quốc vương Chân Lạp [1]. 

• Nguyễn Lệ Hậu, Nước mắt biên cương và phận má hồng [2] Lưu 
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• Người Đàng Trong 
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Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn (阮福玉萬) là con gái chúa Nguyễn Phúc 

Nguyên 
Năm 1620 Vua xứ Chân Lạp Chey Chetta II trước sự uy hiếp của người Xiêm ,ông 
đã cho xây cung điện nguy nga tại Oudong rồi cho sứ giả qua Phú Xuân cầu hôn 
con gái chúa Sãi. 
Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã gả bà Ngọc Vạn cho Chey Chetta II 
Bà Ngọc Vạn đẹp nổi tiếng,lại muốn dựa Việt Nam nên vua Chân Lạp liền phong 
cho bà làm“Đệ nhứt Hoàng Hậu” tước hiệu “Somdach Prea Peaccac Vodey Prea 
Voreac Khsattrey”. .Hoàng gia Chân Lạp gọi bà là Hoàng hậu Ang Cuv 
Theo ký của giáo sĩ Chistofo Borri thì chúa Nguyễn đã viện trợ cho vua Chân Lạp 
cả tàu thuyền lẫn binh lính để làm của hồi môn bảo vệ con gái mình,chống lại 
quân Xiêm,quân Việt Nam đưa công chúa Ngọc Vạn về Oudong như sau: 
“Sứ bộ gồm khá đông người, cả quan lẫn lính, vừa nam vừa nữ, chuyên chở trên 
những chiếc thuyền lớn có trang bị võ khí và bày trí lộng lẫy. Khi sứ bộ tới kinh 
Oudong, thì dân chúng Khmer , thương nhân Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Hoa đã 
tụ hội đông đảo để đón tiếp và hoan nghênh.” 
Hai năm sau khi Ngọc Vạn trở thành hoàng hậu Chân Lạp, năm 1623, chúa 
Nguyễn sai phái bộ tới Oudong yêu cầu vua Chey Chetta II cho chúa Nguyễn lập 
hai đồn thu thuế tại Prei Nokor (Sài Gòn) và Kas Krobei (Bến Nghé). 
Vua Chey Chetta II chấp thuận, chúa Nguyễn khuyến khích người Việt di cư đến 
đây làm ăn, rồi lấy cớ giúp chánh quyền Chân Lạp giữ gìn trật tự, còn phái một 
tướng lãnh đến đóng ở Prey Nokor nữa. 
Khi Chey Chetta II mất, vùng đất từ Prey Nokor trở ra tức là Sài Gòn, Bà Rịa, Biên 
Hòa đã có nhiều người Việt đến ở,định cư 
Sau khi vua Chey Chetta II mất thì trào đình Chân Lạp bắt đầu sóng gió,chém giết 
nhau giành quyền lực .Ông anh qua Xiêm rước quân về,ông em thì cầu cứu thái 
hậu Ngọc Vạn .Chân Lạp cứ từ từ cắt đất trao Việt Nam và Xiêm La 
Thái hậu Ngọc Vạn dầu chồng chết,con còn nhỏ,nhưng nhờ có đội binh riêng nên 
không vương tướng Chân Lạp nào dám đụng tới cung của bà,bản thân bà cũng 
sống những ngày đầy biến động 
Trong hơn 50 năm sống trong chốn đẫm máu tại hoàng cung Chân Lạp ,những 
năm cuối khốc liệt tới mức ná thở,Thái hậu Ngọc Vạn đã theo Nặc Ông Nộn về Sài 
Gòn , rồi lui về sống ẩn tu ở Bà Rịa, chùa Gia Lào (núi Chứa Chan) 
Những năm cuối đời bà quay về Huế và chết tại làng Dã Lê Thượng 
Sau đó bà được Khải Định phong làm ”Trinh Uyển Dực Bảo Trung Hưng tôn thần” 
hay ‘Trai Tĩnh Trung Đẳng Thần” 

Bà Nguyễn Phúc Ngọc Vạn được xưng là 宋山郡主 Tống Sơn quận chúa ,được 

phối tự tại chùa Linh Sơn làng Dã Lê Thượng 
Trước đây ít ai biết bà Nguyễn Phúc Ngọc Vạn do chánh sử nhà Nguyễn không 
chép,giấu kín 
Chỉ có Phan Khoang trong”Việt sử xứ Đàng Trong” là chép tới.Dần dà ngày nay 
sáng tỏ lần hồi ,tới hôm nay biết chính xác mộ bà tại Dã Lê Thượng (Hình) 
Người dân Nam Kỳ lục tỉnh gồm : 

- Gia Định 嘉定 
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-Biên Hòa 边和 

- Định Tường 定祥 

-Vĩnh Long 永隆 

-An Giang 安江 

- Hà Tiên 河仙 

Tất cả đều phải ghi nhớ và tri ơn với Tống Sơn quận chúa Nguyễn Phúc Ngọc Vạn 
Vai trò của bà Ngọc Vạn thật to lớn không hề thua kém Huyền Trân Công Chúa, vì 
bà chứng kiến,tham gia vào tất cả những biến động trong chánh trường Chân Lạp 
thời đó 
Sau này phải có một đại lộ mang tên và lập đền thờ Tống Sơn quận chúa Nguyễn 
Phúc Ngọc Vạn ngay trên đất Nam Kỳ này để tri ân bà . 
 
Share from Phan Tan Loc. 

Nguồn:  https://groups.google.com/d/msgid/vbqgvn/CADQVTOpqXft2pBbbmZWhWKWOXX

C%3DXUJD4OiqP4O%3DxwPpq8%2Brfw%40mail.gmail.com 

 

THÁP TƯỞNG NIỆM CÔNG CHÚA NGỌC VẠN 

TẠI TỔ ĐÌNH QUỐC ÂN KIM CANG (ĐỒNG NAI) 

  

THÍCH NỮ HẠNH HIẾU 

  

 

Ảnh copy của Hội quán Di sản - Tống Sơn Quận chúa Ngọc Vạn 
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https://groups.google.com/d/msgid/vbqgvn/CADQVTOpqXft2pBbbmZWhWKWOXXC%3DXUJD4OiqP4O%3DxwPpq8%2Brfw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
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Công chúa Ngọc Vạn là con của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và bà 
Nguyễn Thị Giai (theo Nguyễn Phúc tộc thế phả)[1]. Năm 1620, vua Chey 
Chetta II xin cầu hôn với Công chúa Ngọc Vạn. “Công chúa Ngọc Vạn có 
sắc đẹp, đoan trang thùy mị lại thông minh, xử sự khéo léo nên không bao 
lâu đã chiếm được lòng yêu thương của vua” (theo Nguyễn Văn Quế, trong 
sách “Histoire des pay de L’Unicon Indochinoise (Vietnam, Campodge, 
Laos)” (Lịch sử các nước Đông Dương, Việt Nam, Cao Miên, Lào). 

Tác giả Lương Văn Lựu (1973), viết trong quyển Biên Hòa sử lược toàn biên 
- Biên Hùng Oai Dũng, ông đã nhắc đến công lao của Công chúa Ngọc Vạn 
(là Hoàng hậu Thủy Chân Lạp), mở đường Nam tiến đến đất Đồng Nai. 

Nhờ vào tài sắc vẹn toàn nên sau khi kết hôn với Vua Chey Chetta II, Ngọc 
Vạn được phong Hoàng hậu, lấy mỹ hiệu là “Somdach Préa Péaccacyo dey 
Préavoréac Ksattrey”[2]. 

Hoàng hậu Ngọc Vạn sinh cho vua Chey Chetta II được hai con, một trai là 
Thái tử Chan - Ponhéa - Sô và một gái là Công chúa Néang Nhéa Ksattrey. 
Hoàng hậu Ngọc Vạn đã xin cho dân Việt và người Trung Hoa (dân nhà 
Minh không chịu phục nhà Thanh, sang xin thuần phục với chúa Nguyễn) 
được đến khai khẩn đất đai, làm ăn sinh sống ở Mô (Mỗi) Xoài (gần Bà Rịa 
ngày nay) và vùng lưu vực sông Đồng Nai. Người Việt đến khai khẩn vùng 
nào thì người Chân Lạp phải bỏ đi nơi khác vì sợ uy quyền của triều đình 
chúa Nguyễn. Trong sách “Gia Định Thành Thông Chí” của Trịnh Hoài Đức 
viết như sau: 

“Khi ấy địa cầu trấn Gia Định là xứ Mỗi Xoài, Đồng Nai (đất trấn Biên Hòa 
ngày nay) đã có lưu dân của nước ta cùng ở lẫn với người Cao Mên để khai 
khẩn ruộng đất, mà người Cao Miên sợ phục uy đức của triều đình, lại 
nhường mà tránh, không dám tranh giành, ngăn trở”[3]. 

Ngoài ra, Hoàng hậu Ngọc Vạn còn xin với vua Chân Lạp cho người Việt với 
người Trung Hoa (thuần phục chúa Nguyễn) đến buôn bán, mở xưởng thủ 
công nghiệp ở ngay kinh đô Oudong. “Việt sử xứ Đàng Trong” của Phan 
Khoang có viết:  “Cuộc hôn nhân này có ảnh hưởng lớn lao đến vận mạng 
sau này. Bà hoàng hậu này đem nhiều người Việt đến, có người được giữ 
chức hệ - trọng trong triều, bà lại lập một xưởng thợ và nhiều nhà buôn bán 
gần kinh đô”[4]. Hoàng hậu Ngọc Vạn còn đưa được một số thuộc hạ thân 
cận người Việt và người Trung Hoa vào làm việc trong triều đình Chân Lạp. 
Chính số tướng sĩ người Việt và người Trung Hoa này đã giúp cho vua Chey 
Chetta II đánh bại các cuộc tấn công của quân Xiêm vào Chân Lạp trong 
năm 1621-1623. 

Sau khi vua Chey Chetta II băng hà (năm 1628), con của Công chúa Ngọc 
Vạn là Chan - Ponhea - So lên làm vua, nhưng bị phụ chánh Prah Outey 
(em của vua Chey chetta II) giết chết (năm 1630). Tuy vậy, Thái hậu Ngọc 
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Vạn vẫn được giữ vai trò quan trọng ở triều đình Chân Lạp. Quan trọng nhất 
là việc Thái hậu Ngọc Vạn giúp cho Phật giáo được hồi sinh và duy trì mãi 
trong suốt thời gian dài. Bởi vì sau khi vua Nặc Ông Chân (Ponhea Chan) 
lên ngôi (1642-1659), vị vua này đã bỏ Phật giáo để theo Hồi giáo. Sách Biên 
Hòa sử lược toàn biên, có ghi: 

“Tân vương đã bỏ quốc giáo, thân Mã Lai, theo đạo Hồi giáo của Mahomet, 
lấy tên Thánh là Ibrahim. Lạp dân công phẫn, oán ghét, nổi loạn. Đại biểu 
đến xin yết kiến bà Hoàng Thái Hậu Somdach Préa Péaccacyo (nguyên là 
Ngọc Vạn Công chúa) nhờ cầu cứu chúa Hiền Nguyễn Phước Tần. Bà nhận 
can thiệp để chấm dứt tình trạng bất ổn và lạc đạo của nhà vua”[5]. 

  

 

Bia tưởng niệm Công chúa Ngọc Vạn tại TĐ. QAKC 

  

Bên cạnh ấy Hoàng hậu Ngọc Vạn còn giúp cho hai Hoàng thân là So và 
Ang Tan (con của Quốc giám PréahOutey) chống lại Nặc Ông Chân. Bà đã 
nhờ chúa Hiền đưa quân đội vào Chân Lạp lật đổ Vua Nặc Ông Chân, đưa 
Hoàng thân So lên ngôi vua ở Chân Lạp, lấy hiệu là Botom - Reachea (1660-
1672). 
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Việt sử xứ Đàng Trong có ghi: “Năm 1658 con của PréahOutey là So và Ang 
Tan nổi binh đánh Nặc Ông Chân, nhưng thất bại, đến nương náu với bà 
Thái hậu người Việt, vợ Chey Chetta II. Bà  khuyên So và Ang Tan cầu cứu 
chúa Nguyễn. Chúa Thái Tông sai Phó tướng dinh Trấn Biên Nguyễn Phước 
Yến và Cai đội Xuân Thắng, Tham mưu Minh Lộc, đem 3.000 quân (theo tài 
liệu của Trịnh Hoài Đức ghi là 2.000 quân) đến thành Hưng Phước (bấy giờ 
là Mỗi Xuy, tức Bà Rịa), đánh phá, bắt Nặc Ông Chân bỏ vào cũi, đem về 
Quảng Bình”[6]. Nhờ đức hiếu sinh và tấm lòng từ bi vị tha của Hoàng Thái 
hậu Ngọc Vạn, bà xin chúa Thái Tông tha mạng chết cho Nặc Ông Chân và 
trao đổi điều kiện là nhường vùng đất Đồng Nai lại cho chúa Nguyễn. 
Sách Biên Hòa sử lược toàn biên, viết: 

“Quân ta được lịnh thả nhà vua. Lạp vương ghi ơn. Do huấn thị của Hoàng 
Thái hậu Ngọc Vạn, Ông Chân thuận nhượng cho Phủ Chúa đất Đồng Nai 
(Biên Hòa). Chúa Nguyễn sắp xếp việc bảo hộ và đặt kế hoạch khai thác. 
Kể từ đây tiếp nối các cuộc Nam tiến của Việt dân đến lập nghiệp trên đất 
Đồng Nai nước ngọt”[7]. 

Như vậy, qua một số sử liệu cho thấy trong việc lật đổ vua Nặc Ông Chân, 
đưa vua Batom-Reachea lên ngôi ở Chân Lạp, Hoàng Thái hậu Ngọc Vạn 
đã đóng vai trò rất quan trọng. Nhờ bà mà Phật giáo được tiếp tục phát triển 
ở Chân Lạp, ngăn cản sự phát triển của Hồi giáo ở nước này. Đồng thời, 
cũng chính nhờ bà mà đất nước Đại Việt tại vùng Đồng Nai được mở rộng 
như ngày nay. 

Năm 1679, Tổng binh Trần Thượng Xuyên cùng tướng sĩ và gia đình xin 
thuần phục chúa Nguyễn, được vào sinh sống ở Đồng Nai. Sau đó, xảy ra 
nhiều biến động khác, cuối cùng sau khi thu phục Chiêm Thành (năm 1693), 
chúa Nguyễn Phước Chu đã sai Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh 
lược đất Bà Rịa - Đồng Nai - Sài Gòn, lập thành Phủ Gia Định với hai huyện 
Phước Long và Tân Bình, cùng lập dinh Trấn Biên (Biên Hòa) và dinh Phiên 
Trấn (Sài Gòn), gồm có bốn vạn hộ (tức khoảng 200.000 dân) vào năm 1698. 

Trong việc thành lập Phủ Gia Định này, công lao của Công chúa Ngọc Vạn 
rất lớn. Nhưng vì bí mật quốc phòng nên các chúa Nguyễn không cho viết 
vào lịch sử. Vì vậy, việc tìm hiểu về Công chúa Ngọc Vạn hết sức khó khăn 
và phức tạp. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhận định một điều là: “Hơn ba 
thế kỷ trôi qua, nhờ tiên nương Ngọc Vạn đầu tiên du nhập về Lạp quốc, 
mới có dịp mở đường cho Việt dân Nam tiến, di dân, lần xuống, lập ấp, dựng 
làng, mở thêm ranh giới. Đến nay nước Việt Nam gồm phần bán đảo Trung 
Ấn đến Vịnh Thái Lan”[8]. 

  Theo Thi Long (2004, tr.25) Truyện kể về các Vương phi Hoàng hậu nhà 
Nguyễn (1600-1945), Nxb Đà Đẵng, tác giả viết: “Về sau để tránh các cuộc 
tranh giành vương vị, bà Hoàng Thái hậu đem con đến sinh sống luôn ở đây 
(Mô Xoài). Tại đây, bà cho lập ngôi chùa để vừa tu hành đồng thời cũng để 
tránh tai mắt của kẻ thù đang tìm cách hại con của bà”. 
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Theo Nguyễn Hiền Đức (tác giả của Lịch sử Phật giáo Đàng Trong) viết về 
quãng đời của bà trước khi mất, bà ở ẩn tu cho đến ngày nhắm mắt: Công 
chúa Ngọc Vạn cư ngụ ở vùng Bình Thảo và vùng lân cận ở ven sông Đồng 
Nai (từ Bà Rịa lên đến thác Trị An) trong một thời gian dài. Công chúa Ngọc 
Vạn cũng có thể còn để lại kho tàng ở vùng này và có lẽ Công chúa Ngọc 
Vạn cũng đã chết và được an táng ở vùng này. “Vai trò Công chúa Ngọc 
Vạn trong việc kinh dinh ở Đồng Nai và Gia Định”, Kỷ yếu lễ kỷ niệm 30 năm 
ngày thành lập GHPGVN (7/11/1981-7/11/2011), tổ chức tại Tổ đình Quốc 
Ân Kim Cang (TĐ. QAKC) xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, 
ngày 01-02/11/2011 (6-7/10/ Tân Mão). 

Với những công trạng đáng ghi nhận của Công chúa Ngọc Vạn mà vùng đất 
Gia Định - Đồng Nai được mở rộng bờ cõi như thế, thiết nghĩ bà rất xứng 
đáng để được hậu thế khắc bia tưởng niệm và cúng tế hằng năm, như 
Lương Văn Lựu đã viết: “Thiết tưởng: Mỹ danh Bà Ngọc Vạn đáng được nêu 
cao nơi Bia Đài Tưởng Niệm và trên bảng đường chánh của đô thị Biên 
Hùng”[9]. 

Tháp tưởng niệm Công chúa Ngọc Vạn hiện nay tại TĐ. QAKC được Tổ 
Nguyên Thiều xây dựng cùng lúc với chùa Kim Cang cách nay hơn 300 năm. 
Hòa Thượng Thích Lệ Trang[10] cho rằng: “… nói đến Tổ Nguyên Thiều - 
Siêu Bạch thì chúng ta cần chú ý đến sự kiện này- đó là khi Tổ ở đâu thì Tổ 
đều xây chùa và xây tháp Phổ đồng chỗ đấy”. Điều này phần nào đã minh 
chứng cho việc Tổ Nguyên Thiều - Siêu Bạch từng vào đất Đồng Nai. Ngài 
là vị Tổ sư khai sơn Tổ đình Quốc Ân Kim Cang và Ngài đã ở tại đây hoằng 
pháp trong một thời gian dài, làm xán lạn dòng thiền Lâm Tế khắp Nam Kỳ 
lục tỉnh. 

Tháp tưởng niệm Công chúa Ngọc Vạn được HT. Thích Minh Lượng chùa 
Kim Long (Vĩnh Cửu - Đồng Nai) phát hiện vào năm 1988. Xưa khi mới phát 
hiện được Bảo tháp của Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch tại TĐ. QAKC, HT. 
Thích Minh Lượng tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh đất chùa, thì thấy 
có thêm một ngôi tháp nữa, cách Bảo tháp Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch 
khoảng 800 mét. HT. Thích Minh Lượng cho rằng đây là tháp Phổ đồng. Do 
chiến tranh bom đạn tàn phá từ năm 1946, ngôi tháp chỉ còn lại 4 tấm ô dước 
úp lại với nhau, nằm nhô trên mặt đất, ngang hàng với tháp Tổ sư Nguyên 
Thiều - Siêu Bạch, trong khuôn viên Tổ đình Quốc Ân Kim Cang. (Theo tài 
liệu đánh máy (2000), Tiểu sử cố Hòa thượng thượng Minh hạ Lượng viện 
chủ Kim Long cổ tự). 
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Tháp tưởng niệm Công chúa Ngọc Vạn tại TĐ. QAKC 

  

Hiện nay, tháp Phổ đồng ấy đã được HT. Thích Minh Chánh cho trùng tu lại 
hoàn toàn, đặt tên là Tháp Tưởng niệm Công chúa Ngọc Vạn, vì bà có công 
đóng góp trong việc xây dựng Tổ đình Quốc Ân Kim Cang (theo Nguyễn 
Hiền Đức, “Vai trò Công chúa Ngọc Vạn trong việc kinh dinh ở Đồng Nai và 
Gia Định”). 

Vị trí của tháp được xây ở phía trước sân TĐ. QAKC, góc bên phải (từ chính 
điện nhìn ra) cách chính điện khoảng 500.000 mm (500 mét). Tháp nằm gần 
cổng (phụ) ra vào của chùa. 

Nhìn toàn diện Tháp Tưởng niệm Công chúa Ngọc Vạn có dạng hình lăng 
trụ, có hai đáy, đáy lớn và đáy nhỏ là hình vuông, kích thước 2.700 mm x 
2.700 mm; Chân tháp mô phỏng theo kiểu chân quỳ. 

Thân tháp là khối lăng trụ cao 2.700 mm. Bốn mặt tháp có tạo hốc để trang 
trí hoa văn và viết chữ. 

Cổ tháp là khối lăng trụ cao 380 mm. Cổ tháp được đắp mô phỏng phù điêu 
hình giống lá bồ đề dạng xếp chồng. Trên cổ tháp được đắp phù điêu hình 
hoa sen cách điệu. 

Mái tháp cao 1.089 mm, mái ngói lợp kiểu sóng tròn. Mái tháp là mái chóp, 
bốn góc trên đỉnh tháp đều có lợp mái ngói màu đỏ, có diền mái và đầu đao 
hình hoa lá cành. Đỉnh tháp có dạng hình hoa sen. 

Nhìn chung, qua bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp độc giả biết đến có 
một ngôi tháp tưởng niệm công ơn của Công chúa Ngọc Vạn đặt tại TĐ. 
QAKC. Theo truyền thuyết của người xưa kể lại, vì lúc sinh thời bà có công 
ủng hộ trong việc xây dựng TĐ. QAKC, nên sau khi qua đời bà được Tổ 
Nguyên Thiều - Siêu Bạch xây tháp để tôn thờ và ghi nhớ công lao mở rộng 
bờ cõi của bà. 
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Tuy sách sử ít có nhắc đến công lao của bà, nhưng mỹ danh của bà rất đáng 
được ca ngợi và trân trọng. Bởi vì, bà là Công chúa của Việt Nam “đầu tiên” 
và “duy nhất” được sắc phong làm Hoàng hậu của nước Chân Lạp. Công 
chúa Ngọc Vạn không những giúp cho nước nhà mở rộng thêm bờ cõi mà 
còn giúp cho Phật giáo hưng thịnh và tồn tại lâu dài ở Chân Lạp cho đến 
ngày nay.  
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Công chúa Ngọc Vạn 

 

Vào đầu thế kỷ 17, sau khi Nguyễn Hoàng từ trần năm 1613, con là Sãi Vương 

Nguyễn Phúc Nguyên, lúc đó 51 tuổi (tuổi ta), lên kế vị và cầm quyền ở Đàng 

Trong từ 1613 đến 1635. Theo di mệnh của Nguyễn Hoàng, Sãi Vương quyết 

xây dựng Đàng Trong thật vững mạnh để chống lại chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

Do đó, ông giao hảo với các nước phương nam để củng cố vị thế của ông. 
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Phía nam nước ta là Chiêm Thành và Chân Lạp (tức Cambodia ngày nay). Lúc 

đó, vua Chân Lạp mới lên ngôi là Chey Chetta (trị vì 1618-1628). Ông nầy 

muốn kết thân với chúa Nguyễn để làm thế đối trọng với vua Xiêm La (Siam 

tức Thái Lan ngày nay), nên đã cầu hôn với con gái Sãi Vương. 

Không có sử sách nào ghi lại diễn tiến đưa đến cuộc hôn nhân nầy. Có thể vì 

ngày trước, quan niệm người Chân Lạp là man di, nên các sách sử nhà Nguyễn 

tránh không ghi lại việc nầy. Bộ Đại Nam liệt truyện tiền biên, khi ghi chép về 

các con gái của Sãi Vương, đến mục „Ngọc Vạn“, đã ghi rằng: „Khuyết truyện“ 

tức thiếu truyện, nghĩa là không có tiểu sử. Gần đây, bộ gia phả mới ấn hành 

năm 1995 của gia đình chúa Nguyễn cho biết là vào năm 1620 (canh thân) Sãi 

Vương gả người con gái thứ nhì là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp 

là Chey-Chetta II.(5) 

Ba năm sau cuộc hôn nhân của Ngọc Vạn, Sãi Vương cử một sứ bộ sang Chân 

Lạp xin vua Chey-Chetta II nhượng khu dinh điền ở vùng Mô Xoài, gần Bà Rịa 

ngày nay. Nhờ sự vận động của hoàng hậu Ngọc Vạn, vua Chân Lạp đồng ý cho 

người Việt đến đó canh tác. Đây là lần đầu tiên người Việt chính thức đặt chân 

lên đất Chân Lạp, và Mô Xoài là bàn đạp để người Việt dần dần tiến xuống 

đồng bằng sông Cửu Long. 

Chồng công chúa Ngọc Vạn, vua Chey-Chetta II từ trần năm 1628. Từ đó triều 

đình Chân Lạp liên tục xảy ra cuộc tranh chấp ngôi báu giữa các hoàng thân. 

Năm 1658 (mậu tuất) hai hoàng thân So và Ang Tan nổi lên đánh vua Chân Lạp 

lúc bấy giờ là Nặc Ông Chân (trị vì 1642-1659), nhưng thất bại, xin nhờ thái 

hậu Ngọc Vạn giúp đỡ. Thái hậu Ngọc Vạn chỉ cách cho hai người nầy cầu cứu 

chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn lúc bấy giờ là Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, cháu 

gọi thái hậu Ngọc Vạn bằng cô ruột, liền cử phó tướng Tôn Thất Yến (hay 

Nguyễn Phúc Yến), đang đóng ở Phú Yên (dinh Trấn Biên), đem 3.000 quân 

qua giúp, bắt được Nặc Ông Chân ở vùng Mô Xoài (Bà Rịa ngày nay), đưa về 

giam ở Quảng Bình vì lúc đó nhà chúa đang hành quân ở Quảng Bình. Tại đây, 

Nặc Ông Chân từ trần năm 1659.(6) 

Chúa Nguyễn phong So lên làm vua Chân Lạp tức Batom Reachea (trị vì 1660-

1672). Từ đó, nước ta càng ngày càng can thiệp vào công việc của Chân Lạp và 

đưa người thâm nhập nước nầy, dần dần tiến đến sinh sống tận mũi Cà Mau như 

ngày nay. 

Như thế, đã hai lần bà Ngọc Vạn đã dẫn đường cho người Việt mở đất về 

phương nam. Lần thứ nhất sau cuộc hôn nhân năm 1620 và lần thứ nhì trong 

cuộc tranh chấp nội bộ vương quyền Chân Lạp năm 1658. 

Nguồn:https://congdongviet.net/C%C3%B4ng_ch%C3%BAa_Ng%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n 
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Tống Sơn Quận chúa Ngọc Vạn: Huyền 
Trân công chúa của phương Nam 

 

 

Trước nay khi bàn đến công lao mở đất về phương Nam dưới thời chúa 
Nguyễn, mọi người đều đề cập đến công lao của công nữ Ngọc Vạn, ái nữ 

của chúa Sãi Nguyễn Phương Nguyên, người có tầm nhìn chiến lược sâu 

sắc trong công cuộc thực hiện di ngôn chánh trị của chúa tiên Nguyễn 
Hoàng, qua cuộc hôn nhân với quốc vương Chân Lạp Chey Chetta II. 

Nhưng do điều kiện tư liệu, nên tiểu sử của vị công nữ đã từng là thái hậu 
của vương quốc Chân Lạp, chưa được viết đầy đủ. Chỉ biết bà kết hôn với 

quốc vương Chân Lạp về Ouđông từ năm 1620, đến năm 1628, quốc 
vương qua đời, bà được tôn làm thái hậu và trong những năm cuối đời bà 

về Sài Côn ( Tên gọi cũ của Sài Gòn) rồi lên núi chứa chan ( Biên Hoà) 

dựng chùa ẩn tu cho đến lúc qua đời. 

Gần đây, ở khu vực hai làng Dã Lê Chánh và Dã Lê Thượng (thị xã Hương 
Thủy, Thừa Thiên – Huế) một số tư liệu liên quan đến công nữ Ngọc Vạn 

được phát hiện (mồ mã, miếu thờ với sắc phong, bia mộ, bài vị…) cùng 

https://nghiencuuquocte.org/
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tập tục thờ cúng Tống Sơn Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn do dân chúng hai 

làng bảo lưu, gìn giữ và tế lễ thường niên. 

Phối kiểm tư liệu mới phát hiện kết hợp với tư liệu có từ trước, chúng ta 
có thể bổ sung thêm một số nét cơ bản vào bức chân dung của công nữ 

Ngọc Vạn chưa hoàn chỉnh. Điều này giúp chúng ta thấy rõ hơn công lao 
đối với dân tộc của một liệt nữ, được mệnh danh là Huyền Trân công chúa 

của phương Nam! 

Nối kết các nguồn tư liệu 

Tư liệu và nhận định có trước đây 

Mối quan hệ giữa Đàng Trong và Chân Lạp qua cuộc hôn nhân Ngọc Vạn – 

Chey Chetta II được nhiều sử gia phương Tây và Việt Nam quan tâm: 

– Christophoro Borri (trong Hồi ký Xứ Đàng Trong, năm 1621, bên cạnh mô 
tả cảnh đưa đón dâu, còn viết: …“Chúa Nguyễn luôn luyện tập binh sĩ và 

gởi quân đội giúp vua Cao Miên, tức chàng rể chồng của con chúa. Chúa 
viện trợ cho vua Cao Miên thuyền bè, binh lính để chống lại vua 

Xiêm…”.[1] 

– Niên giám Hoàng gia Cao Miên: 

“Năm 2169, tức năm 1623 Dương lịch, một sứ giả của vua Annam dâng 
lên vua Cao Miên một phong thư, trong đó vua Annam ngỏ ý “mượn” của 

nước Cao Miên xứ Prey Nokor và xứ Kas Krobey để đặt làm nơi thâu quan 

thuế. Vua Chey Chetta II sau khi tham khảo ý kiến của triều thần đã chấp 
thuận lời yêu cầu trên và phúc thư cho vua Annam biết. Vua Annam bèn 

ra lịnh cho quan chức đặt sở thâu thuế tại Prey Nokor và Kas Krobey và từ 

đó bắt đầu thâu quan thuế” tr.369). 

– Nguyễn Phước tộc thế phả (1994): 

Để tỏ tình thân thiện với lân bang, năm Canh Thân (1620) Ngài (Nguyễn 

Phước Nguyên) gả công chúa (nữ ) Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp là Chey 
Chetta II. Năm Quý Hợi (1623), một phái bộ miền Nam đi sứ qua Chân 

Lạp xin với vua Chey Chetta II nhường lại một dinh điền ở Mô Xoài gần Bà 
Rịa ngày nay, vua Chân Lạp phải bằng lòng. Ngoài ra, vua còn cho người 

Việt đến canh tác tại vùng đó (tr.113). 

– Lê Hương với Sử Cao Miên (1969) và nhiều công trình nghiên cứu của sử 

gia phương Tây và Việt Nam quan tâm đến vấn đề này, như G. Maspéro 

http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn1
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(1904) trong L’ Empire Khmer, Moura (1883) trong Royaume du 
Cambodge, Henri Russier (1914) trong Histoire sommaire du Royaume de 
Cambodge, A. Dauphin Meunier (1965) trong Histoire du Cambodge, Nguyễn 
Văn Quế (1932), trong Histoire des Pays de L’union Indochinoise, Christopher 

Buyers, trong The Varman Dynasty, Cl. Madroller (1926) trong L’Indochine du 
Sud, André Migot trong Les Khmers… hầu hết các tác giả đều có cùng nhận 

định như Phan Khoang trong Việt sử xứ Đàng Trong, về nguyên nhân dẫn 

đến cuộc hôn nhân Ngọc Vạn – Chey Chetta II và hệ lụy của nó: 

“Cuộc hôn nhân này có ảnh hưởng lớn lao đến vận mạng Chân Lạp sau 
này. Bà hoàng hậu đem nhiều người Việt đến, có người được giữ chức hệ 

trọng trong triều, bà lại lập một xưởng thợ và nhiều nhà buôn gần kinh 

đô. 

Đến năm 1623, một sứ bộ của chúa Nguyễn đến Oudong yêu cầu được 
lập cơ sở ở Prey Kôr tức Sài Gòn ngày nay và được ở đấy một sở thu thuế 

hàng hóa. Vua Chey Chetta chấp thuận và triều đình Thuận Hóa khuyến 

khích người Việt di cư đến đấy làm ăn rồi lấy cớ để giúp chính quyền Miên 
gìn giữa trật tự, còn phải một tướng lĩnh đến đóng ở Prey Kôr nữa. Khi 

Chey Chatta mất, vùng đất từ Prey Kôr trở ra Bắc đến biên giới Chiêm 
Thành (tức là Sài Gòn, Bà Rịa, Biên Hòa ngày nay), đã có nhiều người Việt 

đến ở và khai thác đất”.[2] 

Như vậy, về đại thể công lao mở đất về phương Nam của công nữ Ngọc 

Vạn thông qua cuộc hôn nhân với Chey Chetta II là vấn đề không còn 
tranh luận nữa; có chăng là một số sự kiện tiểu tiết bên trong liên quan 

đến hành trạng của công nữ. 

Về tư liệu mới phát hiện: 

Ở làng Dã Lê (nay thành hai làng Dã Lê Chánh và Dã Lê Thượng) thuộc 

thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế), có một số tích và tài liệu liên quan 

đến nhân vật được tôn vinh là Tống Sơn Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn: 

– Ngôi mộ: được gọi là mộ Bà quận ở vùng núi Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, 
thị xã Hương Thủy; cách làng Dã Lê Thượng chừng 7km về phía tây bắc. 

Mộ vẫn giữ nguyên kiểu cách hình yên ngựa (mã liệp) đặc trưng từ thời xa 
xưa.[3] Trên mộ bia phần chính văn ghi “Hoàng triều cáo thụ Tống Sơn 

Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn quý nương Dực bảo Trung hưng tôn thần 
chi mộ”. Tương truyền, ngày xưa ngôi mộ ấy có khuôn viên rất lớn và 

được triều đình cử lính đến canh giữ. 

– Sắc phong: trong tổng số 28 sắc phong hiện được lưu giữ tại làng Dã Lê 

Thượng thì có 2 sắc phong cho Tống Sơn Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn: 

http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn2
http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn3
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một là sắc phong riêng cho bà vào ngày 18/3 năm Khải Định thứ 2 (1917) 
và hai là sắc phối phong vào ngày 25/7 năm Khải Định thứ 9 (1924) cùng 

nhiều vị thần khác. Hai sắc phong này vẫn còn nguyên vẹn, có chiều dài 
125cm, chiều rộng là 50cm, thể hiện trên giấy long đằng đặc trưng phổ 

biến của thời Khải Định. 

Dịch nghĩa: 

Sắc cho xã Dã Lê Thượng huyện Hương Thủy phủ Thừa Thiên thờ phụng Tống Sơn 
Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn quý nương tôn thần phò nước giúp dân linh ứng rõ 
rệt. Luyến nay, trẫm kế thừa thánh nghiệp, mến nghĩ đến công đức to lớn của thần, 
bèn rộng phong là Trinh Uyển Dực Bảo Trung Hưng tôn thần, chuẩn cho [dân làng 
Dã Lê Thượng] thờ phụng. Những mong thần hãy cùng công đức tốt đẹp ấy để bảo 
vệ dân ta. Khâm tai! 

Ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 2 (1917) [ấn son: sắc mệnh chi bảo]. 

– Miếu Bà: trong khuôn viên đình làng Dã Lê Chánh, với tên gọi Quận chúa 
miếu (郡 主 廟 là một ngôi miếu nhỏ đặt trang trọng, đồng hàng các ngôi 

miếu khác của những vị khai cơ, với bài vị ghi: “Phụng vi hiển linh Tống 
Sơn Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc (Vạn) quý nương, thụy Từ Hoan, pháp 

hiệu Diệu Đức trung đẳng thần” 奉 為 顯 灵 宋山 郡 主 阮 氏 玉 萬 貴 娘 謚 慈 

歡 法 号 妙 德 中  等 神”. Theo các chức sắc của làng Dã Lê Chánh, miếu 

thờ bà được dân làng kính trọng gọi là “Miếu Bà Vàng” (một cách kiêng 

gọi thẳng tên của bà Ngọc Vạn). Quý danh của bà luôn được xướng danh 
trong các lễ tế của làng từ xưa đến nay. Dưới thời quân chủ, mỗi lần tới lễ 

tế bà quận, triều đình có cấp tiền mua heo, mua nếp. 

– Bảng danh mục: một loại giấy tờ liệt kê công việc của làng Dã Lê Thượng 

được sao lại vào năm Cảnh Hưng thứ 6 (1745), trong đó có liệt kê tờ trình 

của Quốc cô bà Quận (tức bà Ngọc Vạn) gởi chúa Nguyễn Phước Tần xin 
cho làng được lệ thuộc vào Nội phủ: “Năm Đinh Tỵ (1677), bổn thôn có 

công, Quốc cô bà quận Vạn đã trình (tờ) thân với Đức Triết vương (tức 

chúa Nguyễn Phước Tần) cho xã thôn được lệ thuộc vào Nội phủ”. 

Ngoài ra bà còn được thờ ở chùa Linh Sơn với thần chủ của tôn thần Tống 
Sơn Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn ở chùa Linh Sơn viết là: “Phụng vi hiển 

linh Tống Sơn Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc (Vạn) quý (nương), thụy Từ 

Hoan, pháp hiệu Diệu Đức nhất vị kim linh”. 

Qua đối chiếu, so sánh, di tích và tư liệu liên quan đến Tống Sơn Quận 

chúa Ngọc Vạn liệt kê ở trên, hai nhà nghiên cứu Lê Nguyễn Lưu 
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– Huỳnh Đình Kết khẳng định trong công trình Ấn chương Việt Nam từ thế kỷ 
XVI đến cuối thế kỷ XIX trong dân gian vùng Huế: “Bà công nữ nối gót Huyền 

Trân ấy, chưa ai xác định được tên cô nào trong hai cô, nhưng ta có thể 
biết chắc là Ngọc Vạn, vì cuối đời, bà về nước, trú tại làng Dã Lê Chánh… 

và sau khi qua đời (lăng mộ tại làng Bằng Lãng) do có công đức được dân 
làng thờ phụng tại đình làng Dã Lê Thượng và chùa làng Linh Sơn… Như 

thế không còn gì phải nghi ngờ”.[4] 

Chắp nối các nguồn tư liệu, chúng ta hoàn chỉnh thêm một bước về hành 

trạng của công nữ Ngọc Vạn sau khi quốc vương Chey Chetta II băng hà. 

Sự tranh chấp quyền lực giữa con cháu Chey Chetta II sau khi ông băng 
hà và sự tác động của công nữ Ngọc Vạn vào việc triều chính của Chân Lạp 
trong cuối thế kỷ XVII 

Sau khi Chey Chetta II mất, công nữ Ngọc Vạn sống trong cuộc tranh 

chấp quyền lực của triều đình Chân Lạp. Khởi đầu là cuộc tranh quyền 

giữa Giám quốc Préa Outey (em ruột của Chey Chetta II) với hai người 
em họ là Chau Ponhéa To (ở ngôi: 1618-1630) và Ponhéa Nu (ở ngôi: 

1630-1640). Nhiều công trình cho rằng họ là con của công nữ Ngọc Vạn, 

nhưng không hợp lý, vì nhiều lý do.[5] 

Năm 1640, Phụ chính Outey đưa con mình lên ngôi tức Quốc vương Ang 
Non I. Nhưng Ang Non I cũng chỉ làm vua được hai năm (1640 – 1642) 

thì bị người con trai khác của Chey Chetta II là Chau Ponhea Chan (con 
bà hoàng hậu người Lào) giết chết hết cả gia đình Préah Outey giành lại 

ngôi vua, tức Nặc Ông Chân. 

Sau khi lên ngôi, Nặc Ông Chân cưới một công chúa người Mã Lai, theo 

đạo Hồi (đạo của vợ), bỏ quốc giáo, biệt đãi người Mã Lai, người Chăm (vì 
những người này giúp ông ta lên ngôi), đàn áp Phật giáo và người Việt… 

gây bất bình trong hoàng tộc và dân chúng Chân Lạp. Trước tình huống 
này, hoàng hậu Ngọc Vạn, đưa hai con về ẩn thân ở vùng Mô Xoài – Bà 

Rịa.[6] 

Năm 1658, Hoàng thân Ang Sur (Sô)[7] và Ang Tan con quan Phụ chính 
Outey dấy binh chống Nặc Ông Chân, nhưng thất bại… Nghe lời khuyên 

của thái hậu Ngọc Vạn, Ang Sur và Ang Tan cầu cứu chúa Nguyễn. Chúa 
Hiền Nguyễn Phúc Tần liền sai Phó tướng dinh Trấn Biên (Phú Yên) là 

Nguyễn Phước Yến dẫn 3.000 quân đến thành Hưng Phước (bấy giờ là Mỗi 
Xuy, tức Bà Rịa), phá được thành rồi tiến vào bắt Nặc Ông Chân đem về 

giam ở Quảng Bình. 

http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn4
http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn5
http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn6
http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn7
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Đến năm 1660, Nặc Ông Chân chết, chúa Nguyễn phong cho Ponhéa So, 
con của thái hậu Ngọc Vạn làm vua Chân Lạp, tức hiệu là Barom Reachea 

và cháu là Ang Non (Nặc Ông Nộn) làm Nhị vương đóng đô ở Prei 
Norkor.[8] Sử Cao Miên viết, nhờ người Việt mới được làm vua, nên Barom 

Reachea ký hòa chấp nhận triều cống hàng năm cho Đàng Trong. Từ đó, 
lưu dân Việt đến Gia Định, Mỗi Xuy (Bà Rịa), Biên Hòa ngày càng đông 

khai hoang mở đất….[9] 

Như vậy, qua sự can thiệp của công nữ Ngọc Vạn, người Việt chính thức 

xác lập chủ quyền của người Việt Nam trên xứ Thủy Chân Lạp, đồng thời 
bà cũng giúp vương quốc Chân Lạp không bị rơi vào tay của nước Xiêm La 

đang bành trướng về phía Đông. 

Năm 1672, vua Barom Reachea bị con rể vừa là cháu, là Chey Chetta III 

giết chết; em là Nặc Ông Tân theo lời khuyên của thái hậu Ngọc Vạn, 
chạy sang Sài Côn nương náu. Nhưng ngay sau đó Chey Chetta III cũng 

bị sát hại. 

Ang Chei, con trai đầu của vua Barom Reachea lên ngôi (1673-1674) tức 
Nặc Ông Đài. Ông Đài cho đắp thành lũy ở địa đầu Mỗi Xuy, nhờ Xiêm cứu 

viện để chống lại chúa Nguyễn. Quân của Ang Tan bị quân Xiêm đánh 
đuổi, Ang Tan cùng cháu là Ang Nan (Nặc Ông Nộn) chạy sang Sài Côn 

kêu cứu chúa Nguyễn. Năm 1674, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần sai Cai cơ 
Nguyễn Dương Lâm và Tham mưu Nguyễn Đình Phái chia quân làm hai 

cánh cùng tiến lên Chân Lạp. Nặc Ông Đài bỏ thành Nam Vang chạy vào 

rừng, để rồi bị thuộc hạ đâm chết. 

Sau khi Nặc Ông Đài mất, em là Ang Sor ra hàng. Để giải quyết tình trạng 
“nồi da xáo thịt” dai dẳng này, chúa Nguyễn dàn xếp, để Ang Sor lên làm 

Chính vương tức Nặc Ông Thu, đóng đô ở Phnôm Pênh, còn Nặc Ông Nộn 
tiếp tục làm Nhị vương, đóng đô ở Sài Côn (khu vực gò Cây Mai, nay 

thuộc Thành phố Hồ Chí Minh)… Tuy nhiên, hai phe vẫn không từ bỏ ý 
định loại trừ nhau. Nhưng cả hai đều phải triều cống xưng thần với chúa 

Nguyễn tại Kim Long. Phó vương Nặc Ông Nộn mất năm 1691 thì toàn 

quyền cai trị tại đây thuộc về chúa Nguyễn. 

Năm 1674, khi Nặc Ông Nộn làm Nhị vương về đóng ở Sài Côn, bà Ngọc 

Vạn theo về ngụ ở đây một thời gian, sau đó bà về núi Chứa Chan (Biên 

Hòa) lập chùa ẩn tu trên núi Gia Lào. 

Khoảng năm 1677, có khả năng bà trở về sống trên đất Hóa Châu, cư ngụ 
ở xã Dã Lê, nơi bà đã từng sống trước khi về làm dâu Chân Lạp[10] và qua 

đời tại đây. Biết được công lao to lớn của bà không thua gì công chúa 
Huyền Trân đời Trần, đã mang về cho dân tộc một vùng đất phương Nam 

bao la, một vựa lúa khổng lồ nuôi sống dân tộc, nên nhân dân địa phương 

http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn8
http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn9
http://nghiencuuquocte.org/2018/03/11/tong-son-quan-chua-ngoc-van-huyen-tran-cong-chua-cua-phuong-nam/#_ftn10
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dựng miếu thờ ở thôn Dã Lê, xã Thủy Phương được chúa Nguyễn cho “lệ 
thuộc vào Nội phủ”, có nghĩa là xã Thủy Phương được phủ chúa quản lý 

trực tiếp giống như một đơn vị hành chính trực thuộc nội phủ. Mãi đến 
năm Khải Định thứ 2 (1917) bà mới được phong Tống Sơn Quận chúa 

Ngọc Vạn. 

Một chút nhận xét 

Hơn 50 năm ở ngôi thái hậu, sau khi chồng là quốc vương Chey Chetta II 
qua đời, mặc dù không chính thức có quyền lực can dự vào công cuộc trị 

nước của triều đình Chân Lạp luôn biến động, nhưng trên thực tế do uy tín 

và ảnh hưởng cá nhân của bà đối với triều đình và thần dân Chân Lạp, sự 
can thiệp của thái hậu Ngọc Vạn thường đóng vai trò mang tính quyết 

định trong một số cuộc tranh ngôi báu giữa hoàng thân hoàng tử Cao 
Miên với mục tiêu củng cố mối quan hệ thân hữu hòa bình giữa hai nước. 

Cuối cùng chính quyền Đàng Trong được đền đáp xứng đáng bằng đất đai 
từ phía phe thắng thế; đồng thời giúp cho Chân Lạp thoát khỏ âm mưu 

Đông tiến của người Xiêm. Chính vì thế, mà sau khi bà qua đời ít lâu, năm 
1698 chúa Nguyễn sai Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược, 

xác lập chủ quyền của người Việt với hai trấn mới Trấn Biên và Phiên Trấn 

đến tận bờ sông Tiền. 

Và cứ theo kế sách tằm ăn dâu này, đến năm 1757 toàn bộ đất Nam bộ, 
một phần ba diện tích đất nước hòa nhập cương vực của Tổ quốc Việt 

Nam, là công lao trời biển của bao thế hệ tiền nhân; trong đó có phần góp 
công không nhỏ của bậc anh thư tài trí “Tống Sơn Quận chúa Ngọc Vạn” 

suốt cả đời quên mình hy sinh cho sự nghiệp mở mang đất nước bền vững 

cho dân tộc. 

Có thể nói rằng, tầm nhìn chiến lược của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 

“Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” đã giúp cho Nguyễn Hoàng có 
được sự khởi đầu thuận lợi và với “Di ngôn chính trị” để lại cho đời sau. 

Chúa Sãi Nguyễn Phước Nguyên, người khởi đầu thực hiện di ngôn này, 
để “xây dựng cơ nghiệp muôn đời”. Sự dấn thân trong sự nghiệp của 

mình, Sãi vương đã được ái nữ Ngọc Vạn chia sẻ và đồng hành với ứng 

phó thông minh sáng tạo trước mọi tình huống và một đức hy sinh cao cả. 

Số tư liệu mới phát hiện, mặc dù có nhiều điểm cần tiếp tục xác minh, 
nhưng với ngôi mộ (cũng có thể là mộ cải táng), miếu thờ với thần chủ và 

nhất là sắc phong với danh hiệu Tống Sơn Quận chúa, dứt khoát là dành 

cho công nữ Ngọc Vạn chớ không ai khác. 

Tiếc thay cho đến nay trong cả nước, nhất là Nam bộ, mảnh đất do công 
nữ Ngọc Vạn góp phần khai mở, ngoại trừ ngôi phế tháp Phổ Đồng (ở 

chùa Kim Cang, xã Tân Phước, thị xã Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai), chưa có 
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một công trình tưởng niệm tương xứng nào khắc ghi công lao to lớn của 

bà, gọi là đền ơn đáp nghĩa, để hậu thế tri ân và chiêm bái. 
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