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Đinh Tiên Hoàng 

Hoàng đế Việt Nam (chi tiết...) 

 

Tượng Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư 

Vua nhà Đinh 

Trị vì 968 - 979 
 

Kế nhiệm Đinh Phế Đế  

 
Hậu duệ 

 
 

Tên húy 

Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Hoàn 

Niên hiệu 

Thái Bình 

Thụy hiệu Tiên Hoàng đế 

Triều đại Nhà Đinh  

Thân phụ Đinh Công Trứ  

Sinh 924, Gia Viễn, Ninh Bình 

Mất 979, Hoa Lư, Ninh Bình 
 

Đinh Tiên Hoàng (chữ Hán: 丁先皇, 924-979, trị vì 968-979), húy là Đinh Bộ Lĩnh (丁部領)
[1]

, là vị vua sáng lập 

triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông là người có công đánh dẹp loạn 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.
[2]

 Đinh Bộ Lĩnh mở nước, lập đô, 
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lấy niên hiệu với tư cách người đứng đầu một vương triều bề thế: Thời kỳ phục quốc của Việt Nam, từ họ Khúc chỉ 

xưng làm Tiết độ sứ, tới Ngô Quyền xưng vương và tới vua Đinh xưng làm hoàng đế. Sau hai vua nhà Tiền Lý xưng 

đế giữa thời Bắc thuộc rồi bị thất bại trước hoạ ngoại xâm, 400 năm sau người cầm quyền Việt 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 qua các triều 

đại Đinh – Lê – Lý - Trần và buộc các điển lễ, sách phong của cường quyền phương Bắc phải công nhận là một 

nước độc lập. Từ Đinh Bộ Lĩnh 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 đặt nền móng sáng lập nhà nước phong kiến trung ương 

tập quyền đầu tiên ở Việt Nam
[3][4][5]

, vì thế mà ông còn được gọi là người mở nền chính thống cho các triều đại 

phong kiến trong lịch sử. 

Mục lục 

 1 Thuở hàn vi 

 2 Thống nhất giang sơn 

 3 Mở nước, lập đô, đổi xưng Hoàng đế 

 4 Nhận định 

 5 Cái chết  

o 5.1 Nghi án cung đình 

o 5.2 Lời bàn 

 6 Điểm giống Tần Thủy Hoàng 

 7 Đời tư 

 8 Tôn vinh  

o 8.1 Trong văn học, nghệ thuật 

o 8.2 Đền thờ, tượng đài 

 9 Xem thêm 

 10 Chú thích 

 Thuở hàn vi 
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Tượng đài cờ lau Đinh Bộ Lĩnh ở thành phố Hồ Chí Minh 

Đinh Bộ Lĩnh sinh ngày Rằm tháng Hai, năm Giáp Thân (tức 22 tháng 3 năm 924) ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, 

châu Đại Hoàng (nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình)
[6][7]

. Cha của ông là Đinh Công Trứ, nha tướng 

của Dương Đình Nghệ, giữ chức thứ sử Hoan Châu. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, nương 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. Và trong đám bạn đó, có Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ và Trịnh Tú, 

những người sau này cùng Đinh Bộ Lĩnh tạo nên sự nghiệp. 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: 

“Vua mồ côi cha từ bé, mẹ họ Đàm đưa gia thuộc vào ở cạnh đền sơn thần trong động. Vào tuổi nhi đồng, 

vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự biết kiến thức không bằng vua, cùng nhau 

suy tôn làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi 

hai bên để rước như nghi trượng thiên tử. Ngày rỗi, thường kéo nhau đi đánh trẻ con thôn khác, đến đâu 

bọn trẻ đều sợ phục, hàng ngày rủ nhau đến phục dịch kiếm củi thổi cơm. Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, mổ 

lợn nhà cho chúng ăn. Phụ lão các sách bảo nhau: "Đứa bé này khí lượng như thế ắt làm nên sự nghiệp, 

bọn ta nếu không theo về, ngày sau hối thì đã muộn". Bèn dẫn con em đến theo, rồi lập làm trưởng ở sách 

Đào Áo. Người chú của vua giữ sách Bông chống đánh với vua. Bấy giờ, vua còn ít tuổi, thế quân chưa 

mạnh, phải thua chạy. Khi qua cầu ở Đàm Gia Nương Loan,
[8]

 cầu gãy, vua rơi xuống bùn, người chú toan 

đâm, bỗng thấy hai con rồng vàng hộ vệ vua, nên sợ mà lui. Vua thu nhặt quân còn sót, quay lại đánh, 

người chú phải hàng. Từ đấy ai cũng sợ phục, phàm đi đánh đến đâu đều dễ như chẻ tre, gọi là Vạn Thắng 

Vương.” 

Có một giai thoại về Đinh Bộ Lĩnh thuở bé. 
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Một lần Đinh Bộ Lĩnh quyết định cho mổ con trâu của người chú để "khao quân". Ông mang đuôi trâu cắm 

vào một khe núi. Đến tối Đinh Dự hỏi, Đinh Bộ Lĩnh nói dối trâu vào hang và cửa hang đã bị lấp lại. Đinh 

Dự tới nơi, rút cái đuôi trâu ra, giận người cháu nói dối nên đuổi đánh. Đinh Bộ Lĩnh bỏ đi mất. 

 Thống nhất giang sơn 

Bài chi tiết: Loạn 12 sứ quân 

Năm 944 Ngô Quyền mất. Anh/em vợ của Ngô Quyền là Dương Tam Kha tự lập làm vua là Dương Bình Vương. 

Các nơi không chịu thuần phục, nhiều thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng 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 là Ngô 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 ở Thái Bình 
[9]

 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: 

 
 

Sơ đồ chiếm đóng 12 sứ quân 

1. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều (Triệu Sơn - Thanh Hóa) 
[10]

. 

2. Đỗ Cảnh Thạc tự xưng là Đỗ Cảnh Công, giữ Đỗ Động Giang (Thanh Oai, Hà Nội) 

3. Trần Lãm tự xưng là Trần Minh Công, giữ Bố Hải Khẩu - Kỳ Bố (Thái Bình) 

4. Kiều Công Hãn tự xưng Kiều Tam Chế, giữ Phong Châu - Bạch Hạc (Việt Trì và Lâm Thao, Phú Thọ) 

5. Nguyễn Khoan tự xưng Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đái (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 

6. Ngô Nhật Khánh tự xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) 

7. Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng, giữ Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh) 

8. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh Công, giữ Tiên Du (Bắc Ninh) 

9. Lã Đường tự xưng là Lã Tá Công, giữ Tế Giang (Văn Giang, Hưng Yên) 

10. Nguyễn Siêu tự xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) 

11. Kiều Thuận tự xưng là Kiều Lệnh Công, giữ Hồi Hồ - Cẩm Khê (Phú Thọ) 

12. Phạm Bạch Hổ tự xưng là Phạm Phòng Át, giữ Đằng Châu (Hưng Yên) 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_12_s%E1%BB%A9_qu%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/944
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Tam_Kha
http://vi.wikipedia.org/wiki/950
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_X%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_X%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BA%ADp
http://vi.wikipedia.org/wiki/954
http://vi.wikipedia.org/wiki/965
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Đinh Bộ Lĩnh cũng tập hợp dân chúng ở vùng Hoa Lư. Sau đó, ông cùng con trai là Đinh Liễn sang đầu quân trong 

đạo binh của sứ quân Trần Minh Công tức Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu (Thái Bình). Đinh Bộ Lĩnh cưới Trần Nương 

và trở thành con rể của Trần Minh Công
[11]

. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền, đưa quân về 

Hoa Lư, chiêu mộ binh lính, chống nhà Ngô và các sứ quân khác. Chỉ trong vài năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh 

thắng 11 sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Chiến tranh kết thúc năm 968. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi 

hoàng đế. Thắng lợi của Đinh Bộ Lĩnh là thắng lợi của xu hướng thống nhất quốc gia, của tinh thần dân tộc và ý chí 

độc lập trong nhân dân. 

 Mở nước, lập đô, đổi xưng Hoàng đế 

 
 

Đồng tiền Thái Bình hưng bảo, tiền đầu tiên ở Việt Nam 

Năm Mậu Thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, tự 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. 

Vua 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 được làm Sùng chân uy nghi và phong cho con là Đinh Liễn là Nam Việt vương. 

Vua lập 5 hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cồ Quốc và Ca Ông. 

Từ năm Canh Ngọ 970, bắt đầu đặt hiệu năm là Thái Bình. Đinh Tiên Hoàng truyền cho đúc tiền đồng, là tiền tệ xưa 

nhất ở Việt Nam, gọi là tiền đồng Thái Bình.
[12]

 Nhà Đinh cũng là triều đại đầu tiên đặt nền móng cho nền tài chính - 

tiền tệ của Nhà nước phong kiến Việt Nam.
[13]

 Đồng tiền Thái Bình được đúc bằng đồng, hình tròn, lỗ vuông, có thể 

xâu thành chuỗi. Mặt phải có đúc bốn chữ "Thái Bình Hưng Bảo", mặt sau có chữ "Đinh". Hầu hết gần 70 triều vua 

sau đó, triều nào cũng cho đúc tiền của mình bằng đồng. 

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
[14]

, Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn sang cống 

nhà Tống Trung Quốc. 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 đó Đại Cồ Việt giữ lệ sang triều cống 

phương Bắc. Từ năm Thái Bình thứ 7 [976], thuyền buôn của các nước ngoài đến dâng sản vật của nước họ. 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 10 lữ, 1 lữ 10 tốt, 1 

tốt 10 ngũ, 1 ngũ 10 người. Như vậy quân đội nhà Đinh khi đó có 10 đạo, là khoảng 1 triệu người trong khi dân số 
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đất nước khoảng 3 triệu. Vua thực hiện “ngụ binh ư nông”, đó là hình thức vũ trang toàn dân, dựa vào nghề nông mà 

phát triển quân đội. 
[15][16]

 

 Nhận định 

Nhà sử học Lê Văn Hưu nhận xét: 

"Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta 

không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà mười hai sứ phục hết. Vua mở nước dựng đô, 

đổi xưng Hoàng Đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý Trời vì nước Việt ta mà sinh 

bậc thánh triết..." 

Nhà sử học Ngô Sĩ Liên nhận xét: 

"Vận trời đất, bí rồi ắt thái, Bắc Nam đều cùng một lẽ ấy. Thời Ngũ đại bên Bắc triều Trung Quốc suy loạn 

rồi Tống Thái Tổ nổi lên. Ở Nam triều nước ta, 12 sứ quân phân chia quấy nhiễu, rồi Đinh Tiên Hoàng nổi 

lên. Không phải là ngẫu nhiên mà do vận trời vậy." 

Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú) nhận xét: 

"Xét nước ta từ thời Hùng Vương mới bắt đầu thông hiếu với Trung Quốc nhưng danh hiệu còn nhỏ không 

được dự vào hàng chư hầu triều hội... đến khi Đinh Tiên Hoàng bình định các sứ quân, khôi phục mở mang 

bờ cõi, bấy giờ điển lễ, sách phong của Trung Quốc mới cho đứng riêng là một nước" 

Đại Việt sử ký toàn thư nhận xét: 

"Vua tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng... song không 

biết dự phòng, không giữ được trọn đời, tiếc thay! " 

 Cái chết 

 
 

Lăng mộ vua Đinh ở cố đô Hoa Lư 
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Đinh Tiên Hoàng có con trưởng là Đinh Liễn, nhưng ông lại lập con út Hạng Lang làm Thái tử. Vì vậy đầu năm Kỷ 

Mão 979, Đinh Liễn tức giận sai người giết Hạng Lang. Theo chính sử, tháng 11 (âm lịch) năm đó, 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. 

Gần đây, một số nhà nghiên cứu lịch sử đưa ra giả thuyết: Đỗ Thích không phải là thủ phạm giết vua. Theo nhà giáo 

Hoàng Đạo Thuý và một số nhà nghiên cứu hiện nay
[17]

, Đỗ Thích không thể làm chuyện này. Thích chỉ là một viên 

hoạn quan, chức nhỏ, sức mọn, không hề có uy tín hay vây cánh. So với 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. 

 Nghi án cung đình 

Cũng theo nhóm tác giả này, việc Lê Hoàn làm Phó vương khi Đinh Toàn lên ngôi, cấm cố họ Đinh cùng với việc 

các trung thần Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp khởi binh chống Lê Hoàn có thể là những biểu hiện cho thấy 

mưu đồ thoán đoạt của Lê Hoàn. Ngày nay, số đền thờ các trung thần này rất nhiều so với vài đền thờ Lê Hoàn và 

thái hậu họ Dương. Các nhà nghiên cứu có đặt giả thiết là hành động của Lê Hoàn có sự trợ giúp của Dương Vân 

Nga. Trong bối cảnh cung đình của nhà Đinh lúc ấy có 3 hoàng tử, trưởng là Liễn, thứ là Toàn, út là Hạng Lang. 

Liễn là con trưởng, có nhiều công lao; Hạng Lang lại được vua yêu nên đã lập làm thái tử dù mới lên 4 tuổi, khó có 

thể bộc lộ những phẩm chất cao siêu hơn Đinh Liễn. Tiên Hoàng lại có những 5 hoàng hậu; có thể đã xảy ra cuộc 

đua ganh giữa 5 hoàng hậu về tương lai của ngôi thái tử. Trong cuộc đua ganh này, Dương hậu đã chọn Lê Hoàn 

làm chỗ dựa. Sau sự kiện Đinh Liễn giết Hạng Lang, Đinh Tiên Hoàng không xử phạt Đinh Liễn mà vẫn dự định để 

Liễn nối nghiệp. Có thể điều này làm phật ý Dương hậu khi bà cho rằng trước đã đặt Hạng Lang trên Liễn thì nay 

Liễn cũng phải ở dưới Toàn; và Dương Hậu đã cùng Lê Hoàn hành động. 

Theo lý giải của một số nhà nghiên cứu, một trong những nguyên nhân khiến nhà Tống phát binh xâm lược Đại Cồ 

Việt chính là do Đinh Liễn, người đã đi lại với nhà Tống và được chính vua Tống phong chức, bị hại. Việc phong 

Liễn cho thấy nhà Tống thừa nhận ngôi vị của Liễn. Với danh nghĩa trừng trị kẻ phản nghịch, nhà Tống phát binh. 

Việc Lê Hoàn thành công trong cuộc kháng chiến chống Tống có thể đã khiến nhân dân tha thứ cho ông. Các nhà 

nghiên cứu cũng đặt giả thiết Đỗ Thích chỉ là người vô tình có mặt ở hiện trường sau khi cha con vua Đinh bị hại (vì 

là quan nội thị) và lúc bấy giờ ông không thể thanh minh mình vô tội lúc nhiều người ập tới. Ông vội vã chạy trốn 

và bị bắt chém sau 3 ngày, trở thành nạn nhân trong mưu đồ của Lê Hoàn và Dương hậu. 

Tác giả Lê Văn Siêu trong sách "Việt Nam văn minh sử"
[18]

 nêu ra giả thiết: 

Trong cuộc chiến cung đình giữa các hoàng hậu, bà mẹ Hạng Lang đã chọn Nguyễn Bặc làm vây cánh. 

Khi Hạng Lang bị giết mà thủ phạm Đinh Liễn không bị trừng trị, bà nảy ý định trả hận và đã cùng Nguyễn 

Bặc dùng Đỗ Thích ra tay. Sau đó Nguyễn Bặc theo lệnh của bà bắt giết Thích để “diệt khẩu”. 

Tuy nhiên, giả thiết này còn có những điểm không thoả đáng. Nguyễn Bặc là bạn “chí cốt” của Tiên Hoàng từ nhỏ. 

Quan hệ giữa ông và Tiên Hoàng rất gần, quan điểm cho rằng ông nảy ý định phản Tiên Hoàng là hơi gượng ép. Dù 

ông có bụng "thờ" Hạng Lang chứ không “thờ” Liễn (chọn chủ tương lai) thì cũng chỉ giết Liễn chứ không thể giết 

luôn cả Tiên Hoàng. Thứ nữa, nếu Nguyễn Bặc bày đặt sai Đỗ Thích giết cha con vua Đinh thì sau khi Thích hành 

sự xong, ông phải lập tức "đón lõng" bắt Thích ngay và chém tức khắc, không thể để trốn tránh tới 3 ngày, vì nhỡ 

trốn tránh lọt vào tay người khác lại khai ra ông, như vậy ông sẽ bị lộ là chủ mưu. 

Cũng tác giả Lê Văn Siêu trong sách "Việt Nam văn minh sử" nêu ra một giả thiết khác: 
[19]
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Đỗ Thích là "gian tế" của nhà Tống, giết cha con vua Đinh để làm rối triều đình và cho nhà Tống thừa cơ 

mang quân sang đánh chiếm. Vì Trung Hoa là nước lớn nên phía Đại Cồ Việt dù có biết, cũng không dám 

"làm to chuyện" gian tế đó, chỉ dồn sức đánh trả sau này. 

Giả thiết này kém thuyết phục nhất. Cha con vua Đinh bị giết tháng 10 năm 979. Lê Hoàn lên thay ngôi nhà Đinh 

tháng 7 năm 980, hơn nửa năm sau (sau khi đã dẹp các trung thần nhà Đinh). Nhà Tống mãi tháng 3 năm 981 mới 

mang quân sang, tức là gần 1 năm rưỡi sau khi cha con vua Đinh bị hại. Nếu nhà Tống rắp tâm hại cha con vua Đinh 

để đánh chiếm thì phải sắp sẵn quân, chờ khi được tin "Đã giết được Giao Chỉ quận vương" là vượt biên giới ngay 

để người Nam bị "sét đánh không kịp bưng tai" thì mới chiếm được. Sự thực là tin vua Đinh bị hại đến khá muộn. 

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, cha con vua Đinh bị hại từ tháng 10 năm 979, tới tận tháng 6 năm 980, Tri Ung châu 

nhà Tống là Hầu Nhân Bảo mới dâng biểu lên Tống Thái Tông tâu nên đánh Giao Chỉ và từ tháng 7 năm đó vua 

Tống mới bắt đầu động binh. Tới khi Lê Hoàn đã lên ngôi (tháng 7 năm 980), nghe tin nhà Tống động binh và đưa 

thư dụ hàng, tới tháng 10 năm đó vẫn thác xưng danh của Đinh Toàn xin nối ngôi vua cha Tiên Hoàng để gửi thư 

sang vua Tống nhằm hoãn binh. Nhà Tống khi đó vẫn dè dặt dùng “lễ” để chiêu dụ trước. Nếu nhà Tống chủ mưu và 

chưa muốn dùng binh, ít ra cũng động binh sớm để áp sát biên giới, uy hiếp rồi sai sứ sang doạ để Giao Chỉ quy 

phục. Sự thực là nhà Tống động binh muộn và ra quân cũng muộn, đủ thời gian cho Lê Hoàn dẹp xong nội loạn, giữ 

vững nhân tâm và chuẩn bị đón đánh thắng lợi. 

 Lời bàn 

Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỉ, quyển 1, có chép: 

Trước kia, khi vua [Đinh Tiên Hoàng] còn hàn vi, thường ra sông Giao Thủy [ở Ninh Bình] để đánh cá. Có 

lần kéo lưới, bắt được viên ngọc khuê to, nhưng lại lỡ làm va vào mũi thuyền, khiến bị mẻ mất một góc. 

Đêm ấy, nhà vua vào ngủ nhờ ở chùa Giao Thủy, để viên ngọc ở dưới đáy giỏ cá. Đang khi nhà vua ngủ 

say, thấy giỏ cá có ánh sáng lạ phát ra, nhà sư của chùa Giao Thủy bèn gọi Nhà vua dậy để hỏi cho ra 

duyên cớ. Nhà vua cứ tình thực mà kể, lại còn lấy viên ngọc cho nhà sư xem. Xem xong, nhà sư than rằng: 

"Ngày sau, anh sẽ phú quý không biết kể thế nào cho hết, nhưng tiếc là phúc đức không được bền lâu
[20]

..." 

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: 

"Đế vương dấy nghiệp không ai không nhờ ở trời. Nhưng thánh nhân không cậy có mệnh trời mà làm hết 

phận sự của mình. Việc đã thành, lại càng lo nghĩ đề phòng. Sửa sang lễ nhạc hình án chính sự là để phòng 

giữ lòng người. Đặt nhiều lần cửa, đánh hiệu canh là đề phòng kẻ hung bạo. Bởi vì lòng dục không cùng, 

việc đời không bến, không thể không đề phòng trước… Cho nên Tiên Hoàng không được trọn đời là do 

chưa làm hết việc người, không phải mệnh trời không giúp. Cũng vì vua không giữ được trọn đời khiến cho 

cái thuyết sấm đồ đắc thắng, đời sau không thể không bị mê hoặc vì điều đó." 

Sự kiện cái chết của Đinh Tiên Hoàng còn nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện đại khẳng định chắc 

chắn Tiên Hoàng bị hại không phải vì Đỗ Thích muốn đoạt ngôi và có nhiều ý kiến
[21]

 nghiêng về khả năng thủ 

phạm là Lê Hoàn và Dương hậu. 

 Điểm giống Tần Thủy Hoàng 
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Cuộc đời và sự nghiệp vua Đinh Tiên Hoàng của Việt Nam, có nhiều điểm giống với Tần Thủy Hoàng của Trung 

Hoa: 

 Tên gọi Tiên Hoàng hay Thủy Hoàng đều có ý nghĩa là hoàng đế đầu tiên. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế 

mở nền chính thống đầu tiên của nước Việt thống nhất
[22]

, Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên thống nhất 

Trung Hoa. 

 Thời gian ở ngôi hoàng đế đều là 12 năm: Đinh Tiên Hoàng (968 - 979), Tần Thủy Hoàng (221 - 210 

TCN). 

 Danh hiệu: Trước khi làm hoàng đế, cả hai đều có vương hiệu: Thuỷ Hoàng là Tần Vương, Tiên Hoàng là 

Vạn Thắng Vương. Sự thăng tiến trong danh hiệu này không chỉ là thăng tiến trong sự nghiệp cá nhân mà 

còn đều đánh dấu sự thay đổi của lịch sử quốc gia. Từ thời nhà Chu, các vua đứng đầu thiên hạ (thiên tử) 

đều chỉ xưng vương, các chư hầu thời Chiến Quốc cũng chỉ xưng vương, từ Tần Thủy Hoàng chính thức 

xưng hoàng đế là sự thay đổi "nâng bậc" về danh hiệu của vua đứng đầu thiên hạ. Đinh Bộ Lĩnh trong lịch 

sử Việt Nam cũng tương tự: từ khi giành độc lập trở lại thời họ Khúc, những người cầm quyền ban đầu đều 

chỉ xưng Tiết độ sứ với tư cách "trưởng quan" cai trị một vùng lãnh thổ thuộc về Trung Quốc. Tới nhà Ngô, 

các vua mới xưng vương và tới Đinh Bộ Lĩnh xưng hoàng đế, cũng là sự thay đổi lớn, tạo dấu ấn trong lịch 

sử quốc gia như Tần Thủy Hoàng. 

 Đinh Tiên Hoàng xây dựng thành Hoa Lư bằng cách nối lại các dãy núi đá trong tự nhiên bằng tường thành 

nhân tạo, Tần Thuỷ Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành cũng bằng cách nối lại các đoạn thành sẵn có 

của các nước chư hầu. Cả hai đều lập đô ở những vùng núi non hiểm trở. 

 Đinh Tiên Hoàng Đế và Tần Thủy Hoàng Đế cùng trở thành hoàng đế sau khi tiêu diệt các thế lực cát cứ 

phân tán (dẹp nội chiến) để lập nên một đất nước thống nhất, tự chủ, chuyển đổi chế độ phong kiến phân 

quyền sang chế độ phong kiến tập quyền. 

 Cả Đinh Tiên Hoàng và Tần Thủy Hoàng khi làm vua đều dùng chính sách cai trị bằng pháp luật nghiêm 

khắc. 

 Đinh Tiên Hoàng và Tần Thủy Hoàng khi mất đều đương quyền hoàng đế, người kế tục sự nghiệp đều là 

con thứ và sớm để quyền bính rơi vào tay quyền thần. Hai triều đại mà hai hoàng đế sáng lập đều ngắn 

ngủi. 

 Đời tư 

Theo Đại việt sử ký toàn thư, Vua Đinh Tiên Hoàng lập 5 hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cồ Quốc 

và Ca Ông. Trong đó được nhắc đến nhiều là hoàng hậu hai triều Dương Vân Nga và bà tổ nghề may Nguyễn Thị 

Sen. 

Về các con Vua Đinh Tiên Hoàng, các sử chép thống nhất có 3 con trai 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 4 

con gái là 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)
[23]

, 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, Ân Thi, Hưng Yên). 

 Tôn vinh 
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Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế 

Hầu hết các thành phố, thị xã ở Việt Nam đều có đường mang tên Đinh Tiên Hoàng. Một số nơi còn có đường mang 

tên Đinh Bộ Lĩnh như ở thành phố Hồ Chí Minh, thị xã La Gi (Bình Thuận), Hương Trà (Thừa Thiên Huế), thành 

phố Nam Định, Thủ Dầu Một (Bình Dương), Mỹ Tho, thị xã Lai Châu... Các vận động viên thể thao khi gia nhập 

quốc tịch Việt Nam cũng lấy họ theo vua như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max (bóng đá), Đinh Hoàng Chai (bóng 

chuyền) 

Tháng 3 năm 2011, chiếc tàu hộ tống mang tên lửa lớp Gepard 3.9 đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam được 

đặt tên là Đinh Tiên Hoàng.
[24][25]

 

 Trong văn học, nghệ thuật 

Ngoài các tư liệu chính sử, trong văn học Việt Nam có nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về Đinh Bộ Lĩnh tiêu biểu như: 

Cờ lau dựng nước, Trận chiến trong thung lũng, Hoàng đế cờ lau, Sử ca Đinh Bộ Lĩnh, truyền thuyết sông Hoàng 

Long, truyền thuyết con ngựa đá, bóng cờ lau... Trong đó có tác phẩm đã được chuyển đổi thành phim nhựa như 

“Trận chiến trong thung lũng”, “Hoàng đế cờ lau” và "Đinh Tiên Hoàng đế". Trong dân gian, Đinh Bộ Lĩnh còn 

được xưng tụng với những tên gọi: anh hùng Vạn Thắng Vương, Đại Thắng Minh Hoàng đế... Hình ảnh Đinh Bộ 

Lĩnh thời niên thiếu đã đi vào thơ ca tuổi trẻ Việt Nam từ thời tiểu học: 

“Bé thì chăn nghé, chăn trâu 

Trận bày đã lấy bông lau làm cờ 

Lớn lên xây dựng cơ đồ 

Mười hai sứ tướng bây giờ đều thua” 
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 Đền thờ, tượng đài 

Xem thêm: Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, đền Vua Đinh Tiên Hoàng, động Hoa Lư 

 
 

Phong cảnh cố đô Hoa Lư 

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,
[26][27]

 và nhiều nơi phối thờ đều nằm ở phía bắc tỉnh (trong khi các đền thờ Lê Đại Hành lại nằm ở nửa phía nam 

của tỉnh này). Các đền, đình này gồm: 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 xã Gia Thủy và các đình thôn Lược, thôn Me 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, Hoà 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
[28]

 ở Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột ... Tượng đài anh hùng Đinh Bộ Lĩnh ở 

thành phố Hồ Chí Minh được dựng ở suối Tiên và công viên Tao Đàn. Tại trung tâm thành phố Ninh Bình đã xây 

dựng khu quảng trường - tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế.
[29]

 

Các vị quan trung thần của vua Đinh Tiên Hoàng được thờ chung ở rất nhiều nơi, qua đó thấy được sự nghiệp và 

tình cảm đặc biệt mà nhân dân dành cho vị vua này. Đó là các di tích: Phủ Khống ở Tràng 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). Tục đánh quân ở làng Yên Thư xã Yên Phương (Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc) lại có các trò "Mục đồng đánh quân" và "Chợ mục đồng" suy tôn tinh thần thượng võ của Đinh Bộ 

Lĩnh khi qua đây đánh dẹp sứ quân Nguyễn Khoan ở Vĩnh Mỗ. Các lễ hội cố đô Hoa Lư, lễ hội động Hoa Lư ở Ninh 

Bình cũng diễn lại tích cờ lau tập trận của Đinh Bộ Lĩnh thuở nhỏ. 
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đền Vua Đinh Tiên Hoàng ở cố đô Hoa Lư 

  

Đền Vua Đinh, xã Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định 

  

đền thờ Đinh Bộ Lĩnh ở động Hoa Lư 

 Xem thêm 

  

 Nhà Đinh 

 Dương Vân Nga 

 Lê Đại Hành 

 Hoa Lư 

 Chú thích 

1. ^ Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam ghi tên ông là Đinh Hoàn (丁環), Bộ Lĩnh là chức vụ, tuy nhiên quan điểm này không thông 

dụng, tạm bỏ vào chú thích 

2. ^ Nước Văn Lang thời đại Vua Hùng đến nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, NXB Quân đội nhân dân trang 27 
3. ^ Nước Việt có nền quan chế độc lập từ khi nào?, Báo Xã luận, ngày 15/09/10 
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4. ^ Rước lửa thiêng từ cố đô Hoa Lư về Thăng Long, Vũ Văn Đạt, Báo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 02/09/2010 

5. ^ Phố Đinh Tiên Hoàng, Website Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 
6. ^ Danh Nhân Đinh Tiên Hoàng ( 924 – 979 ), Trên trang sở Văn hóa Thể thao Du lịch Ninh Bình, ngày 07.06.2007 

7. ^ Theo các sử cũ như Đại Việt sử ký toàn thư thì cho rằng ông là người động Hoa Lư, nay là xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình, tuy nhiên hiện nay người ta phủ nhận giả thiết này và các địa danh trên rất gần nhau, đều thuộc huyện Gia Viễn, xem bài động 
Hoa Lư 

8. ^ Địa danh này hiện thuộc thôn Đàm Xá, Gia Tiến, Gia Viễn. con đường Đinh Bộ Lĩnh chạy trốn từ Gia Phương đến Gia Tiến hiện 

vẫn được gọi là đường Vua Đinh. Tương truyền, khi người chú đuổi tới bến sông thì gặp người bạn của Đinh Công Trứ (cha ruột Đinh 
Bộ Lĩnh) đã quỳ sẵn ở đó và nói với Đinh Dự là đã có rồng chở Bộ Lĩnh sang sông. Ông làm như vậy để tạo "uy" cho Đinh Bộ Lĩnh 

khiến người chú cũng phải lạy và quay về. Sông đó là sông Hoàng Long hiện giờ 
9. ^ Thái Bình xưa được xác định thuộc Sơn Tây ngày nay, không phải thuộc tỉnh Thái Bình bây giờ 

10. ^ Có sách cho rằng Bình Kiều ở Khoái Châu, Hưng Yên. Phần lớn các tài liệu và ở đền Vua Đinh - Cố đô Hoa Lư có bản đồ chỉ ra Bình Kiều ở Thanh 

Hóa 

11. ^ Có tài liệu chỉ nói Đinh Bộ Lĩnh là con nuôi của Trần Minh Công. 

12. ^ Thái Bình hưng bảo: Đồng tiền đầu tiên của Việt Nam, Lê Đình Phụng, Báo Khoa học Đời Sống Online, ngày 27/07/2010 

13. ^ Một đồng tiền, một niềm tự hào, Nguyễn Anh Huy, Khoahoc.net, 27 tháng 03 năm 2008 

14. ^ Có nguồn ghi năm Quý Dậu 973 

15. ^ Theo cuốn sách “Cố đô Hoa Lư” NXB Văn hóa dân tộc của Nguyễn Văn Trò 

16. ^ Theo trang 25 cuốn Nước Văn Lang thời đại Vua Hùng đến nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh 

17. ^ Phan Duy Kha, Lã Duy Lan, Đinh Công Vĩ, Nhìn lại lịch sử, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, 2003. 

18. ^ "Việt Nam văn minh sử" - Lê Văn Siêu, NXB VHTT, 2004 

19. ^ "Việt Nam văn minh sử" - Lê Văn Siêu, NXB VHTT, 2004 

20. ^ Câu chuyện này ứng với sự nghiệp lớn và cái chết sớm của Đinh Tiên Hoàng 

21. ^ Phan Duy Kha, Lã Duy Lan, Đinh Công Vĩ, Nhìn lại lịch sử, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, 2003. 

22. ^ Thực ra cách gọi "Tiên Hoàng" để coi là hoàng đế đầu tiên, đã bỏ qua không tính tới 3 vị xưng đế trước, là Lý Nam Đế, Hậu Lý Nam Đế và Mai Hắc 

Đế; vì ba bị này xưng đế trong khoảng thời gian độc lập không dài giữa thời Bắc thuộc 

23. ^ Đình Phù Sa, Ban chỉ đạo Quốc gia Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Theo Di tích Hà Tây, Sở Văn hóa thông tin Hà Tây, 1999 

24. ^ Nga bàn giao Gepard 3.9 cho Việt Nam 

25. ^ Под флагом Вьетнама 

26. ^ Xem cuốn Cố đô Hoa Lư NXB VHDT, Nguyễn Đăng Trò trang 124 

27. ^ Những di tích đền thờ Đinh Tiên Hoàng 

28. ^ Đỉnh Cao Phong với tín ngưỡng của người Mường xa xứ (Số 89/2006) 

29. ^ Đẩy nhanh dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế 

 

Chương 2 

NHÀ ĐINH  

(968-980) 

 

1. Đinh Tiên-hoàng  

2. Đinh Phế-đế  

 

1. ĐINH TIÊN-HOÀNG (968-979) 

Đinh bộ Lĩnh (25) là người ở Hoa-lư động (huyện Gia-viễn, tỉnh Ninh-bình), con ông Đinh công Trứ làm thứ-sử ở Hoan-châu về 

đời Dương diên Nghệ và đời Ngô-vương Quyền. Đinh công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẽ chăn 

trâu-bò, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để nghồi cho chúng rước, và lại lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẽ xứ ấy đứa 

nào cũng sợ, tôn lên làm anh. Đến lúc khôn-lớn lên, dân làng ở đấy theo phục rất nhiều, nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên 

Bộ Lĩnh cùng với con là Liễn sang ở với Sứ-quân Trần Minh-công ở Bố-hải khẩu (Phủ Kiến-xương, Thái-bình).  

Trần Minh-công thấy người khôi-ngô có chí-khí, đem lòng yêu mến, cho được giữ binh-quyền. Đến khi Trần Minh-công mất, 

Đinh bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa-lư, chiêu mộ những người hào-kiệt, hùng cứ một phương. Năm tân-hợi (951) đời Hậu Ngô-

vương, Nam Tấn-vương và Thiên-sách- vương đã đem quân vào đánh không được. Đến khi nhà Ngô mất rồi, Đinh bộ Lĩnh hàng 
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được Sứ-quân Phạm Phòng-át, phá được Đỗ-dộng của Đỗ cảnh Thạc. Từ đó đánh đâu được đấy, cho nên chúng tôn là Vạn-thắng-

vương. Chỉ trong một năm mà vương binh được các Sứ-quân và lập thành nghiệp đế.  

Năm mậu-thìn (968) Vạn-thắng-vương lên ngôi Hoàng-đế, tức là Tiên-hoàng-đế, đặt quốc-hiệu là Đại-cồ-việt, đóng đô ở Hoa-lự 

Tiên-hoàng xây cung-điện, chế triều-nghi, định phẩm-hàm quan văn quan võ, phong cho Nguyễn Bặc làm Định quốc công, Lê 

Hoàn làm Thập-đạo tướng-quân, và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam-việt-vương.  

Năm canh-ngọ (970) Tiên-hoàng đặt niên-hiệu là Thái-bình nguyên-niên, và đặt năm ngôi Hoàng-hậu.  

Trong khi vua Đinh Tiên-hoàng dẹp loạn Sứ-quân ở nước ta, thì ở bên Tàu ông Triệu khuông Dẫn nối nghiệp nhà Hậu-Chu tức là 

vua Thái-tổ nhà Tống. Đến năm canh-ngọ (970) vua Thái-tổ nhà Tống sai tướng là Phan Mỹ sang đánh lấy Nam-Hán. Vua Tiên-

hoàng sợ quân nhà Tống sang đánh, bèn sai sứ sang thông hiếu với Tống-triều.  

Năm nhâm-thân (972) Tiên-hoàng lại sai Nam-việt-vương là Liễn đem đồ phương vật sang cống nhà Tống. Vua nhà Tống sai sứ 

sang phong cho Tiên-hoàng làm Giao-chỉ quận vương và phong cho Nam-việt-vương Liễn làm Tĩnh-hải-quân Tiết-độ-sứ, An-

nam đô-hộ. Từ đó nước ta cứ giữ lệ sang triều cống nước Tàu.  

Việc chính trị trong nước thì lúc bấy giờ còn có nhiều người quen thói lúc loạn, không chịu tuân theo luật-lệ. Tiên-hoàng phải 

dùng oai để trừng-trị những bọn gian-ác: đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, rồi hạ lệnh rằng hễ ai phạm tội thì 

bỏ vạc dầu hay là cho hổ báo ăn. Hình-luật uy-nghiêm như thế, thì cũng quá lắm, nhưng nhờ có những hình-luật ấy thì dân trong 

nước mới dần dần được yên.  

Việc binh-lính thì Tiên-hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân; 1 quân 10 lữ; 1 lữ 10 tốt; 1 tốt 10 ngũ; 1 

ngũ 10 người.  

Vậy một đạo là 100.000 người, và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh bấy giờ có 10 đạo, là 1.000.000 người.  

Thiết tưởng nước ta bấy giờ đất thì nhỏ, người thì ít, lấy đâu làm một triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy 

nhiêu người. Họa chăng Tiên-hoàng có được độ 10 vạn người đã là nhiều.  

Tiên-hoàng bỏ trưởng lập âú, cho đứa con út là Hạng Lang làm Thái-tử. Con trưởng là Nam-việt-vương Liễn đã theo Tiên-hoàng 

đi trận-mạc từ thủa hàn-vi, nay không được ngôi Thái-tử, lấy sự ấy làm tức-giận bèn khiến người giết Hạng Lang đi. Ấy là gây 

nên mối loạn ở trong nhà.  

 

Năm kỹ-mão (979) vua Tiên-hoàng và Nam-việt-vương Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Sử chép rằng tên Đỗ Thích trước làm lại, 

đêm nằm thấy sao rơi vào mồm, tưởng là triệu mình được làm vua, bèn định bụng làm sự thí- đoạt. Một hôm Đỗ Thích thấy Tiên-

hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết Tiên-hoàng đi, rồi giết cả Nam-việt-vương Liễn.  

Đình-thần tìm bắt được Đỗ Thích đem làm tội, và tôn Vệ-vương Đinh Tuệ lên làm vua.  

Tiên-hoàng làm vua được 12 năm, thọ được 56 tuổi.  

 

2. PHẾ ĐẾ (979-980). 

Vệ-vương mới có 6 tuổi lên làm vua, quyền- chính ở cả Thập-đạo tướng-quân là Lê Hoàn. Lê Hoàn lại cùng với Dương Thái-hậu 

tư thông.  

Các quan đại-thần bấy giờ là bọn Đinh Điền, Nguyễn Bặc thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyền quá, mới cử binh-mã đến đánh, 

nhưng bị Lê Hoàn giết cả.  

Lúc bấy giờ nhà Tống nghe tin Tiên-hoàng đã mất, tự-quân còn dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại binh ở gần biên-

giới.  

Bên ta được tin quân Tàu sắp sang, Lê Hoàn sai Phạm cự Lượng làm đại-tướng đem binh đi chống giữ. Trước khi khởi hành, 

Phạm cự Lượng họp cả quân-sĩ lại ở trong điện, rồi nói rằng: "Bây giờ quân nghịch sắp vào cõi, mà vua thì còn bé, lấy ai mà 

thưởng phạt cho chúng mình. Dẫu chúng mình có hết sức lập được chút công nào, thì rồi ai biết cho? Chi bằng nay ta tôn Thập-

đạo tướng-quân lên làm vua rồi ra đánh thì hơn"26.  

Quân-sĩ nghe nói đều hô vạn-tuế. Thái-hậu thấy quân-sĩ thuận cả, mới sai lấy áo long-cổn mặc vào cho Lê Hoàn.  

Lê Hoàn lên làm vua , giáng Đinh Tuệ xuống làm Vệ-vương, sử gọi là Phế-đế.  

Nhà Đinh làm vua được 2 đời, cả thảy là 14 năm.  

 

----------------------------- 

{25 Có sách chép rằng Đinh Tiên Hoàng tên là Hoàn, chứ không phải là Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh là một tước quan của Trần Lãm phong 

cho Đinh Hoàn. Nhưng xét trong "Khâm Định Việt Sử" và cách sách khác thì thấy chép Đinh Bộ Lĩnh chớ không thấy Đinh 

Hoàn. Vậy nay cứ theo sách Khâm Định mà chép. }  
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{26 Xem sử Tàu, nhà Tống lấy ngôi nhà Hậu-Chu cũng giống như bên ta nhà Tiền-Lê lấy ngôi nhà Đinh. Nhà làm sử có chép lẫn 
nhau không? }  

Trích từ : Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim 

Nguồn: http://www.vietnamvanhien.net/vnsl.tc.html 

 

 

Bí ẩn cái chết của vua Đinh Tiên Hoàng 

 

 Xưa nay, tại Hoa Lư, vào ngày giỗ Đinh Tiên Hoàng, khi mổ trâu, bò, dê, lợn làm lễ cúng, tất cả lòng đều bỏ đi, không dùng làm cỗ. Đó là tục 

kị nhắc đến món lòng tẩm thuốc độc đã làm hại vua. 

  

 

 

Đinh Tiên Hoàng bị giết hại thế nào? 

 

Sau khi dẹp được “loạn 12 sứ quân”, Đinh Tiên Hoàng, người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là Hoa Lư, Ninh Bình), lên ngôi hoàng đế, lập ra 

nhà Đinh.  

 

Vào một đêm mùa đông của tháng 10 năm Kỷ Mão (979) Đinh Tiên Hoàng sau yến tiệc, say rượu nằm ngủ ngay giữa sân cung đình. Một viên 

quan hầu cận là Đỗ Thích vốn nuôi sẵn ý đồ thoán đoạt đã lẻn vào giết chết ông. Sử sách không cho biết rõ Đỗ Thích giết hại vua như thế nào 

mà chỉ chép ngắn gọn rằng: “Mùa đông, tháng 10, Chi hậu nội nhân là Đỗ Thích giết vua ở sân cung đình… Nhân vua ăn yến ban đêm, say nằm ở 

trong sân, Thích bèn giết, lại giết cả Nam Việt vương Liễn” (Đại Việt sử ký toàn thư). 
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Đền thờ Đinh Tiên Hoàng tại Hoa Lư, Ninh Bình 

 

Theo dã sử và giai thoại ở Hoa Lư thì Đinh Tiên Hoàng bị đầu độc, trước đây Đỗ Thích xuất thân thấp hèn nhưng vì có công cứu vua thoát nạn 

trong một trận đánh thời dẹp loạn 12 sứ quân nên sau khi nên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã cho Đỗ Thích làm Chi hậu nội nhân lo việc phục vụ ăn 

nghỉ của vua. Vì biết Đinh Tiên Hoàng sinh thời thích ăn lòng lợn nên khi cho rằng thời cơ cướp ngôi đã đến, Đỗ Thích dâng lên vua một đĩa lòng 

lợn rất ngon có tẩm thuốc độc cực mạnh, vua ăn xong trúng độc mà mất. Chính vì câu chuyện này mà từ đó đến ngày nay, tại Hoa Lư, vào ngày 

giỗ Đinh Tiên Hoàng, khi mổ trâu, bò, dê, lợn làm lễ cúng, tất cả lòng đều bỏ đi, không dùng làm cỗ. Đó là tục kị nhắc đến món lòng tẩm thuốc 

độc đã làm hại vua. 

 

Lê Thái Dũng 

Nguồn: http://bee.net.vn/channel/1984/201104/Vua-dinh-Tien-Hoang-chet-vi-mot-dia-long-lon-1797348/ 

 

 

Đinh Tiên Hoàng bị sử sách gọi nhầm tên? 

 

 
Đinh Tiên Hoàng là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang 

sơn, ông trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. 

 

Các sách sử chính thống đều chép rằng Đinh Tiên Hoàng, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, sinh năm Giáp Thân (924), quê ở động Hoa 

http://bee.net.vn/channel/1984/201104/Vua-dinh-Tien-Hoang-chet-vi-mot-dia-long-lon-1797348/


Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến 
 

18 Đinh Tiên Hoàng –www.vietnamvanhien.net 

 

Lư, châu Đại Hoàng (nay là huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên một số nguồn tư liệu khác thì cho hay tên thật của ông là 

Đinh Hoàn, còn Bộ Lĩnh chỉ là một chức quan mà sứ quân Trần Lãm phong cho khi ông cùng con trai là Đinh Liễn sang nương 

nhờ lực lượng này ở vùng Bố Hải Khẩu (nay thuộc huyện Kiến Xương, Thái 

Bình). 

 

Theo dã sử ở vùng đất Hoa Lư thì tên gọi của Đinh Bộ Lĩnh có xuất xứ rất 

thú vị. Thân phụ ông là Đinh Công Trứ là một vị tướng tham gia cuộc khởi 

nghĩa đánh quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo năm Tân Mão 

(931) và được phong làm thứ sử Hoan Châu (thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh ngày 

nay).  

 

Năm Đinh Dậu (937) Dương Đình Nghệ bị con nuôi là Kiều Công Tiễn giết 

hại để cướp quyền, Đinh Công Trứ cùng nhiều tướng lĩnh khác đem quân 

theo Ngô Quyền diệt tên phản bội và tham gia trận đánh Bạch Đằng lịch sử 

năm (938) tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền của quân Nam Hán xâm lược.  

 

Khi nhà Ngô thành lập, Đinh Công Trứ tiếp tục giữ chức trấn thủ Hoan 

Châu, về sau do thuộc hạ bất cẩn làm cháy kho lương nên ông bị cách chức. 

Buồn phiền, chán cảnh quan trường nên Đinh Công Trứ đưa người vợ đang 

mang thai của mình cùng một số tùy tùng thân tín khăn gói về quê sinh sống, 

họ đi bộ hàng tháng trời từ Hoan Châu, khi về đến gần làng thì dừng chân 

nghỉ dưới chân núi Bái Lĩnh (còn gọi là núi Đính, nay gọi là núi Bái Đính, 

thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình).  

 

Chính bởi chặng đường vất vả đó mà Đinh Công Trứ nói với vợ rằng nếu 

sinh con trai sẽ đặt tên là Bộ Lĩnh để ghi nhớ chuyến đi bộ gian nan, vất vả và lần nghỉ dưới chân núi Bái Lĩnh khi đặt chân về 

đến quê nhà. 

Lê Thái Dũng 

Nguồn: http://bee.net.vn/channel/1984/201108/dinh-Tien-Hoang-bi-su-sach-goi-nham-ten-1809919/ 

 

Đinh Tiên Hoàng 

(trang mạng Lịch Sử Việt Nam) 

Last Updated on Chủ nhật, 08 Tháng Năm 2011 22:45 Thứ Tư, 09 Tháng Giêng 2008 16:57  

Xưa Đinh Tiên Hoàng là người động Hoa Lư, lộ Thanh Hóa. Người đời truyền rằng trong động có cái đầm sâu, mẹ 

ông người họ Thích, nguyên là tỳ thiếp của thứ sử Đinh Công Trứ, thường đến tắm rửa ở trong đầm. Gặp một con 

rái cá hiếp phải ăn nằm với nó, về nhà có thai. Đầy năm sinh ra một con trai. Đinh Công Trứ không biết, rất mực yêu 

dấu. Riêng bà mẹ biết đó là con của loài rái cá. Không bao lâu Đinh Công Trứ mất, rái cá bị người trong động bắt 

giết ăn thịt rồi vứt xương đi. Người mẹ nghe tin chờ cho mọi người tản đi hết, bèn nhặt xương đem về gói lại gác lên 

 

Tranh vẽ vua Đinh Tiên Hoàng 

http://bee.net.vn/dataimages/201108/original/images760392_dinhtienhoang.gif
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bếp. Thường dặn con rằng: “Xương bố mày ở đây”. Kíp tới khi đã khá lớn, chàng trai rất giỏi lặn nước. 

 

Khi ấy có người khách phương Bắc đi tìm đất, theo long mạch mà tới đây, ban đêm xem thiên văn thấy có luồng ánh 

sáng đỏ từ trong đầm bốc lên, trông như một sợi dây lớn xông thẳng lên sao Thiên mã, biết rằng ở trong đầm tất có 

vật thần. Sáng hôm sau lùng tìm một người giỏi lặn để sai mò tìm. Nguyên trong đầm có một chỗ rất thiêng không ai 

dám tới gần. Người khách phương Bắc đem hậu thưởng để treo giải. Chàng trai nghe tin, xin lặn tới chỗ ấy, lấy tay 

sờ thấy một vật giống hình con ngựa đứng ở dưới đáy nước. Vội vàng về báo. Chàng trai lấy một nắm cỏ lội xuống 

đặt phía trước ngựa. Ngựa há miệng đớp lấy. Liền quay về báo. Khách nói:  

 

Có huyệt.  

 

Rồi lấy bạc ra thưởng mà bảo:  

 

Sau này sẽ xin hậu tặng, nay hãy tạm quay về phương Bắc.  

Nói rồi chia tay.  

 

Vốn thông minh, nghe lời khách nói chàng biết chắc là có huyệt ở trong mồm ngựa, vội về nhà lấy gói xương ở gác 

bếp, dùng cỏ bọc bên ngoài rồi lặn xuống nước đem đút vào miệng ngựa. Ngựa bèn nuốt. Về sau dùng trẻ mục đồng 

làm lính, lấy hoa lau làm cờ. Kẻ nào không phục thì đánh, phần lớn đều nghe theo, tôn làm minh chủ. Về nhà, chàng 

giết lợn khao quân, người chú tức giận đánh mà đuổi đi. Khi chạy qua cái cầu trên đầm, cầu gãy rơi xuống. Người 

chú đuổi theo, bỗng trông thấy có hai con rồng vàng đỡ lấy chàng. Người chú sợ hãi quay về. Từ đấy, người về quy 

phục càng ngày càng đông.  

 

Mấy năm sau người khách trở lại mang hài cốt tổ tiên định đến táng, nghe chàng đã làm hùng trưởng, bộ hạ đông tới 

trên ngàn người, biết là huyết đã nghiệm mất rồi, rất là đau tiếc, bèn tới mà nói rằng:  

 

“Nay huyệt ấy đã thuộc về Ngài. Huyệt rất quý nhưng ngựa mà không có kiếm thì vẫn chưa đủ, nay có một thanh 

kiếm đặt ở đầu ngựa thì có thể tung hoành khắp bốn cõi”.  

 

Chàng tin, bèn theo lời lấy kiếm đặt vào đầu ngựa mà quay về. Về sau đánh đâu được đấy, lấy hiệu là Bách Thắng 

Vương. Cuối cùng dẹp được mười hai sứ quân, thống nhất được thiên hạ, đóng đô ở thành Hoa Lư, hiệu là Cù 

Thành, đặt niên hiệu là Thái Bình, làm vua 12 năm. Sau bị nội nhân là Đỗ Thích giết, thọ 55 tuổi ( Dịch theo bản 

A.1752. 

Nguồn: http://lichsuvietnam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=22 

 

http://lichsuvietnam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=22


Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến 
 

20 Đinh Tiên Hoàng –www.vietnamvanhien.net 

 

Đền Vua Đinh Tiên Hoàng 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Bài này viết về đền vua Đinh Tiên Hoàng tại xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình. Đối với bài về đền thờ 

ông ở xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình, xem Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh. 

 
Đền Vua Đinh nhìn từ cổng đền 

 
Tế hội đền Vua Đinh 

 
Đền Vua Đinh nhìn từ Mã Yên Sơn 

Đền Đinh Tiên Hoàng thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư toạ lạc ở xã Trường Yên, Hoa Lư, 

Ninh Bình. Đền nằm trên khuôn viên rộng 5ha, thuộc vùng bảo vệ đặc biệt của khu di tích. Đền 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Y%C3%AAn,_Hoa_L%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Ph%C6%B0%C6%A1ng,_Gia_Vi%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_th%E1%BB%9D_%C4%90inh_B%E1%BB%99_L%C4%A9nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Temple_comm%C3%A9moratif_au_roi_Dinh_Tien_Hoang_(Hoa_Lu).jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Lehoidendinh.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dendinh.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Temple_comm%C3%A9moratif_au_roi_Dinh_Tien_Hoang_(Hoa_Lu).jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Lehoidendinh.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dendinh.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Temple_comm%C3%A9moratif_au_roi_Dinh_Tien_Hoang_(Hoa_Lu).jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Lehoidendinh.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dendinh.jpg
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được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc.[1], quay hướng đông. Trước mặt đền là núi Mã 

Yên có hình dáng giống cái yên ngựa. Trên núi có lăng mộ vua Đinh. 

Mục lục 

 1 Kiến trúc 
 2 Dấu ấn mỹ thuật 

 3 Ảnh 

 4 Các đền khác 

 5 Liên kết ngoài 

 6 Chú thích 

 Kiến trúc 

Đền vua Đinh được xây dựng trên nền cung điện kinh đô Hoa Lư xưa, theo kiểu kiến trúc "nội 

công ngoại quốc". Xung quanh khu vực này, các nhà khảo cổ đã đào được một mảng sân gạch có 

họa tiết hoa sen và đôi phượng vờn nhau. Trên mặt gạch có dòng chữ "Đại Việt Quốc quân thành 

chuyên" và "Giang tây quân"; chứng tỏ đây là những viên gạch thời Đinh - Lê. 

Đền vua Đinh được xây dựng theo kiểu đăng đối trên trục thần đạo. Bắt đầu từ hồ bán nguyệt và 

kết thúc ở Chính cung. Hồ bán nguyệt là một hồ nước xây dựng theo kiểu kiến trúc cung đình 

xưa. Trong hồ thả hoa súng. Sau Minh Đường - Hồ Bán Nguyệt là bức bình phong. Theo thuật 

phong thủy, bình phong để án ngũ gió độc. Ở giữa bình phong là bông gió với họa tiết kiểu hoa 

cúc, ý nói lên sự trường tồn. Ngọ môn quan là cổng ngoài dẫn vào đền. Trên vòm cửa cong là hai 

con lân vờn mây. Phía trên cổng là hai tầng mái che với tám dao mái cong vút. Cổng ngoài có ba 

gian lợp ngói, mặt trong cổng ghi bốn chữ "Tiền triều phụng khuyết". Toà thứ hai là Nghi môn 

(cổng trong) với 3 gian dựng bằng gỗ lim kiến trúc theo 3 hàng chân cột. Qua nghi môn ngoại, 

dọc theo đường thần đạo đến Nghi môn nội. Các họa tiết trang trí của nghi môn nội giống như 

nghi môn ngoại, ngay cả kiến trúc có ba hành cột cũng giống nhau. Đền thờ có hai lớp cửa vào 

đền cũng tương tự như hai vòng thành Hoa Lư xưa. Đi hết chính đạo, qua hai trụ cột lớn là đến 

sân rồng. Giữa sân rồng có một long sàng bằng đá chung quanh chạm nổi. Hai bên sập rồng có 

hai con nghê đá chầu, được tạc trên hai tảng đá xanh nguyên khối. Tiến dần vào trong, ở giữa có 

long sàng bằng đá. Cạnh hông của sập đá tạc đầu rồng. Bề mặt của sập rồng được tạc nổi hình 

con rồng với dáng vẻ khỏe mạnh và uy dũng. Hai bên long sàng là tượng hai con nghê chầu bằng 

đá xanh thưộc thế kỷ 17. Long sàng tượng trưng cho bệ rồng nên được điêu khắc với họa tiết rất 

đẹp. Hai tay vịn của Long sàng là hai con rồng đang uốn mình trên tầng mây cao. Dáng rồng rất 

thanh cao với đầu ngẩng cao để bờm bay phất phới, râu dài thả rủ về phía trước. Xung quanh 

long sàng có cắm cờ tượng trưng cho các đạo quân, có nghê chầu, có ngựa trắng... 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng#cite_note-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vua
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng#Ki.E1.BA.BFn_tr.C3.BAc
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng#D.E1.BA.A5u_.E1.BA.A5n_m.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng#.E1.BA.A2nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng#C.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.81n_kh.C3.A1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng#Ch.C3.BA_th.C3.ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vua
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
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Từ sân rồng bước lên là Bái đường 5 gian, kiến trúc độc đáo. Phía sau long sàng là điện thờ Vua 

Đinh Tiên Hoàng. Cấu trúc điện có hai phần: Bái đường và chính cung. Tòa bái đường để bàn 

thờ cộng đồng. Trên bàn thờ là nhang án được chạm trổ rất đẹp, thuộc về thế kỷ 17. Tiếp đến là 

Thiêu hương, kiến trúc theo kiểu ống muống, nơi thờ tứ trụ triều đình nhà Đinh là các quan trung 

thần: Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ. Đi hết tòa Thiêu hương vào chính cung 5 gian. 

Ngai thờ Vua Đinh Tiên Hoàng được đặt ở giữa chính cung, trang trí sơn son thếp vàng. Ngai 

được đặt trên bệ với tượnng rồng tạc giống như rồng nơi long sàng. Gian giữa thờ tượng Vua 

Đinh Tiên Hoàng được đúc bằng đồng đặt trên bệ thờ bằng đá xanh nguyên khối. Hai bên bệ đá 

có hai con rồng chầu, tạc theo kiểu yên ngựa. Trên bức đại tự có ghi hàng chữ: “Chính thống 

thủy” với ý nghĩa ca ngợi Đinh Bộ Lĩnh là người mở nền chính thống. Hai bên cột giữa có treo 

câu đối: “Cồ Việt Quốc đương Tống Khai Bảo – Hoa Lư đô thị Hán Tràng An” (Nghĩa là: Nước 

Đại Cồ Việt sánh ngang với nước Tống - Kinh đô Hoa Lư bề thế như kinh đô Tràng An ). Gian 

bên phải thờ tượng thái tử Hạng Lang và Đinh Toàn đều quay mặt về phía Bắc, là hai con thứ 

của Vua. Gian bên trái thờ tượng Nam Việt Vương Đinh Liễn quay mặt về phía Nam là con 

trưởng của vua. Đền Đinh Tiên Hoàng là một công trình kiến trúc độc đáo trong nghệ thuật chạm 

khắc gỗ của các nghệ sĩ dân gian Việt Nam ở thế kỷ 17. Đền Vua Đinh cũng là công trình nghệ 

thuật đặc sắc với nhiều cổ vật quý hiếm được bảo tồn, như gạch xây cung điện có khắc chữ Đại 

Việt quốc quân thành chuyên, cột kinh Phật khắc chữ Phạn, các bài bia ký… 

 Dấu ấn mỹ thuật 

Người cố đô Hoa Lư lập đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng cũng như vẽ tranh thờ Đinh Tiên Hoàng 

đều theo cách riêng của mình. Điều khác biệt làm nên sự phức tạp đó chính là mối quan hệ giữa 

dân gian và bác học được dung hợp và nhuần nhuyễn trong văn hóa làng. Một cái nhìn cận cảnh 

về văn hóa làng qua bia ký ở hai ngôi đền vua Đinh, vua Lê là việc khảo sát các dữ liệu lịch sử, 

văn hóa, xã hội và tín ngưỡng được ghi lại trên 7 chiếc bia đá hiện tồn. Đền Đinh - Lê là một 

trong những ngôi đền lớn ở Việt Nam còn sót lại. Qua các các triều đại, hai ông Vua được phong 

tặng nhiều mỹ hiệu. Trong chiếc bia ở đền vua Đinh nhắc đến việc thờ tự hương hỏa, nhìn vào 

danh sách công đức người ta hình dung được các vị chức sắc, các gia tộc thời đó. Chiếc bia cuối 

cùng khắc năm 1843 cũng thấy rất nhiều tên tuổi các cựu lý trưởng, ông cai, ông xã trưởng và 

các họ tộc. Nhìn vào danh sách các tên tuổi lại thấy những họ Dương, họ Bùi, họ Phạm, họ 

Nguyễn, họ Ngô... Như thế miếu thờ vua Đinh, vua Lê chưa bao giờ là của riêng một dòng họ 

Đinh, họ Lê nào cả. Vua Đinh - vua Lê ở đây trở thành một thượng đẳng thần không của riêng 

một dòng họ nào. Các bia đá ở đền hai vua Đinh - Lê sớm thấy sự xuất hiện tên tuổi, quê quán 

những người thợ tạc bia. 

Những dấu ấn văn hóa Hán - Mãn (Trung Hoa) đến từ một địa khí hậu Lạnh-Khô bị khúc xạ 

trong một môi trường nóng - ẩm sau lũy tre làng ở Hoa Lư (Bắc Bộ -Việt Nam). Nếu như rồng 

hay kỳ lân ở Trung Hoa thường xuất hiện cùng mây, gió thì ở đây, nó đã bị gắn vào môi trường 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%B7c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_%C4%90i%E1%BB%81n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_T%C3%BA
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_C%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0ng_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1ng_Lang
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_To%C3%A0n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Li%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_Ph%E1%BA%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vua
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh
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sông nước. Làng nước như ở đồng bằng Bắc Bộ, trước hết là những ngôi làng ven sông, nhìn đâu 

cũng thấy ao hồ, đầm phá. Địa văn hóa của mảnh đất Hoa Lư vốn càng như vậy. Con rồng phun 

nước chứa đựng những ước mong “lạy trời mưa xuống” của các cư dân lúa nước. Thế nên cạnh 

bên những con rồng rất Trung Hoa là những con cá con tôm tung tăng trong các đám mây. Dễ 

nhận thấy những nét tương đồng, ảnh hưởng của cách tạo hình ở những bức bệ rồng ở các cung 

điện đền đài Trung Hoa với các sập rồng ở đền vua Đinh. Nhưng cũng chính ở đây người ta dễ 

dàng nhận thấy những dấu ấn mỹ thuật của văn hóa làng - nước của người Việt. Nhận xét về tính 

độc đáo của sập rồng ở đền vua Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư, các nhà nghiên cứu cho rằng sập 

rồng đặc biệt đẹp sau những cơn giông mùa Hạ. Mặt sập loang loáng nước, như con rồng đang 

vẫy đạp để bay lên chí tầng mây. Ở Trung Hoa không có cảnh tượng này. Không phải ở Bắc 

Kinh, Nam Kinh hay Khúc Phủ không có những cơn giông mùa Hạ, mà cốt yếu ở đây là cảm 

thức địa văn hóa khác nhau. Các bệ rồng Trung Hoa được đặt ở vị trí nghiêng, dốc theo lối đi nên 

không đọng được nước mưa. Hai sập đá có chạm hình rồng trên mặt sập tạo hình tuy có khác 

nhau về phong cách tạo hình và niên đại nhưng đều giống nhau trong cách tạo đường diềm bao 

bốn bên để không cho nước mưa thoát ra nên hễ có mưa là rồng gặp nước... thỏa ước mong vùng 

vẫy. 

 Ảnh 

  
Sân đền Vua Đinh 

  
Ngày hội đền Đinh 

  

  
Cửa đông 
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Các đền khác 

 

Cửa Đông cố đô Hoa Lư ngày lễ hội 

Các đền thờ Đinh Bộ Lĩnh có thể thấy ở nhiều vùng miền khác nhau, tiêu biểu như ở Ninh Bình 

có 16 nơi thờ,[2] trong đó có đền thờ Đinh Bộ Lĩnh ở xã Gia Phương, đền thung Lau ở động Hoa 

Lư, Gia Viễn; đền Mỹ Hạ xã Gia Thủy, các đình thôn Me, thôn Lược xã Sơn Lai, Nho Quan; 

đình Yên Thành, đình Yên Trạch ở cố đô Hoa Lư... Nam Định có đền vua Đinh ở xã Yên Thắng, 

đền Cộng Hòa, đình Cát Đằng và 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 Đặng Xá ở 

Văn Xá, Kim Bảng; đền Ung Liêm ở Phủ Lý... Xa hơn là Đà Nẵng có đền thờ vua Đinh ở xã Hoà 

Khương, Hoà 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[3] ở Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột ... 

Bên cạnh các đền thờ, tượng đài anh hùng Đinh Bộ Lĩnh cũng được xây dựng ở thành phố Hồ 

Chí Minh tại một số nơi như suối Tiên và công viên Tao Đàn. Tại trung tâm thành phố Ninh 

Bình cũng xây dựng khu quảng trường - tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế. 

Vào dịp lễ hội cố đô Hoa Lư, các đền thờ Vua Đinh và các di tích thờ danh nhân thời Đinh trong 

khu vực đều tham gia lễ rước kiệu và chân nhang các danh nhân về đền Vua Đinh Tiên Hoàng. 

 Liên kết ngoài 

 
 

 Dấu ấn mỹ thuật làng trong di tích đền vua Đinh vua Lê 
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 Đến Hoa Lư (Ninh Bình) chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc 

 Di Tích Hoa Lư 

 Sắc thu cố đô Đại Cồ Việt 

 ĐỒ ÁN PHONG CẢNH ĐỀN VUA ĐINH VÀ Ý THỨC CƯƠNG VỰC LÃNH THỔ TRONG MỸ THUẬT THỜI 
NGUYỄN 

 Cố đô Hoa Lư 

 

 

  
  

 

 

 

Quần thể di tích 

Cố đô Hoa Lư 

Đền Vua Đinh Tiên Hoàng • Đền Vua 

Lê Đại Hành• Chùa Nhất Trụ • Đền 

thờ Công chúa Phất Kim • Phủ Vườn 

Thiên • Động Am Tiên. Thành Hoa 

Lư • Động Hoa Lư • Đền thờ Đinh Bộ 

Lĩnh • Hoa Lư tứ trấn: đền thần Quý 

Minh • Đền thần Thiên Tôn • Đền 

thần Cao Sơn • Đền Thánh Nguyễn 

 

 
  

 

 
  

 

 Chú thích 

1. ^ Hình ảnh về đền vua Đinh 
2. ^ Xem cuốn Cố đô Hoa Lư NXB VHDT, Nguyễn Đăng Trò trang 124 
3. ^ Đỉnh Cao Phong với tín ngưỡng của người Mường xa xứ (Số 89/2006) 
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