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DƯƠNG VÂN NGA 

Khi đề cao võ công văn trị của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn, những anh hùng của 

công cuộc thống nhất đất nước không thể không kể đến sự cống hiến của Dương Vân 

Nga đối với đất nưóc. Có thể xem Dương Vân Nga là cái cầu nối giữa Đinh Bộ Lĩnh 

và Lê Hoàn, người làm cho công cuộc thống nhất đất nước do Đinh Bộ Lĩnh khỏi 

xướng được Lê Hoàn hoàn tất. Sự nghiệp chính trị của người phụ nữ ấy đã không 

đươc sử cũ chú ý đến mà lại cứ tập trung vào thân phận làm vợ của bà. Vốn là con 

ông Dương Thế Hiển ở vùng Nho Quan, Ninh Bình (có tài liệu nói bà tên là Dương 

Thị Ngọc Vân, con gái Dương Tam Kha) rồi trở thành vợ Đinh Bộ Lĩnh, nên sau khi 

chồng bị ám hại, để lại đứa con 6 tuổi kế nghiệp Hoàng đế, Dương Vân Nga đã phải 

cáng đáng những khó khăn vượt quá sức mình. Sự nghiệp thống nhất đất nước vừa 

được hoàn thành, bị đe dọa từ nhiều phía. Bên ngoài phong kiến phương Bắc sửa soạn 

đại binh xâm lược. Bên trong, các triều thần phân biệt tranh chấp gay gắt có nguy cơ 

nổ ra nội chiến lớn. Là người có tầm nhìn xa thấy rộng, Dương Vân Nga nhận thấy rõ 

chỉ có Thập đạo tướng quân Lê Hoàn là người có khả năng giải quyết tình hình 

nghiêm trọng ấy. Nếu Dương Vân Nga không biết đặt lợi nước lên trên quyền lợi của 

dòng họ, bà có thể dựa vào quyền thần này để chống lại một quyền thần khác, ngoan 

cố bảo vệ ngai vàng cho đứa con nhỏ của mình, sẽ gây ra nạn bè đảng tranh chấp, đẩy 

đất nước vào thảm cảnh rối loạn. Vậy mà chỉ vì Dương Vân Nga đã lấy chiếc long 

bào choàng lên vai Lê Hoàn, về sau lại trỗ thành vợ Lê Hoàn mà sử sách phong kiến 

đã xóa sạch công lao của bà. Ngược lại với cách nhìn nhận trên, nhân dân ta có thái 

độ rộng lượng và đúng đắn. Sử cũ chép: “Tục dân lập đền thò tô ba pho tượng Tiên 

Hoàng, Đại Hành và tượng Dương Vân Nga cùng ngồi”. Vùng Hoa Lư còn lưu truyền 

nhiều truyền thuyết đẹp về Dương Vân Nga nhằm ghi nhận công lao của bà. Đến thời 

Lê Mạt, An phủ sứ Lê Thúc Hiển ra lệnh cấm việc thò chung ba nhân vật của sự 

nghiệp thống nhất hồi cuối thế kỷ thứ 10 thì dư luận dân gian đã phê phán quyết liệt. 

Truyền thuyết ở Hoa Lư còn kể rằng: sau khi Lê Thúc Hiển làm cái việc buộc lụa 

trắng vào cổ tay bức tượng Dương Vân Nga, dong tượng bà từ đền thờ Đinh Bộ Lĩnh 

về đền thờ Lê Hoàn, thì trở về kinh, viên quan họ Lê ấy đã lăn ra chết vì đứt ruột. 


