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Tóm tắt: 

Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng lập 5 hoàng hậu với các tên hiệu là Đan Gia, Trinh Minh, 

Kiểu Quốc, Cồ Quốc và Ca Ông. Trong số các hoàng hậu của vua Đinh có Dương hậu – nhân vật 

mà người đời quen gọi là Dương Vân Nga, sau trở thành Dương Thái hậu buông rèm nhiếp 

chính. Bà cũng là người đã trao ngôi nhà Đinh cho Lê Hoàn và trở thành hoàng hậu của ông. 

Việc lập hoàng hậu của vua Đinh và một số vị đế vương khác ở thế kỉ X đã trở thành đề tài bàn 

luận của các nhà chép sử phong kiến cũng như các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại từ những góc 

độ khác nhau. Bài báo của tác giả hướng vào việc tìm hiểu tên hiệu năm vị hoàng hậu của vua 

Đinh và bước đầu lư giải hiện tượng lập nhiều hoàng hậu của các bậc đế vương ở thời kỳ này. 
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Abstract: 

After becoming an emperor, Dinh Bo Linh married five wives called: Dan Gia, Trinh Minh, Kieu 

Quoc, Co Quoc and Ca Ong. One of his wife was Duong Hau or Duong Van Nga, who later 

became the queen. She also handed over the Dinh dynasty to Le Hoan and became his queen. 

The marriage with a lot of wives of Dinh emperor and other emperors in the tenth century has 

been discussed by feudal historians and history researchers in different views. In this article, we 

have made a study of official name of the emperors' wives and initially explained the marriages 

of emperors at this period. 
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