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Vị vua này có đến 6 bà vợ thuộc các dân tộc khác nhau, trong đó có một 
người phương Tây. Vua Lê Thần Tông (1607 – 1662) là vị Vua Việt Nam 
duy nhất hai lần lên ngôi, có đến 4 người con làm vua và là vị vua Việt 
Nam đầu tiên lấy vợ đầm. Ông cũng như là vua có nhiều vợ thuộc dân 
tộc khác nhau. 
 

Ngoài bà vợ đầu tiên là Trịnh Thị Ngọc Trúc, vua Lê Thần Tông có 5 phi tần nữa và điều kỳ lạ là mỗi bà thuộc 
một dân tộc: vợ thứ 2 là người Thái, vợ thứ 3 là người Mường, vợ thứ 4 là người Hán, vợ thứ 5 người Lào và 
vợ thứ 6 người Hòa Lan. 
 
Tháng 5 năm Canh Ngọ (1630), vua Lê Thần Tông bị chúa Trịnh ép phải lấy con gái của mình là Trịnh Thị 
Ngọc Trúc để tấn phong làm hoàng hậu. Năm ấy vua Lê Thần Tông mới 23 tuổi còn bà Ngọc Trúc đã ở tuổi 
36. Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc ở ngôi vị quốc mẫu không được bao lâu, bà đã mang theo con gái Ngọc 
Duyên (con của bà và Lê Trụ) rời cung, tu hành tại chùa Bút Tháp. Tiếp đó, bà Phạm Thị Ngọc Hậu được 
phong làm thứ phi. Năm 18 tuổi bà là một thiếu nữ xinh đẹp, đức hạnh đủ đầy. Năm 19 tuổi, bà theo người 
thân ra kinh đô Thăng Long chơi, đúng lúc Lê Thần Tông nằm mộng thấy một người con gái xinh đẹp từ phía 
Nam đi đến, tự xưng là có duyên phận từ tiền kiếp. Giấc mộng đó lặp lại nhiều lần khiến Thần Tông lấy làm 
kinh ngạc. Ông mô tả lại dung nhan người trong mộng, sai họan quan trong triều vẽ thành tranh rồi cho người 
đi tìm kiếm.  
 
Đang lúc các đại thần tìm thì họ gặp một cô gái giống hệt trong tranh đang đi dạo ở kinh đô. Vua liền cho 
người đưa cô gái vào cung hỏi chuyện thì được biết cô tên là Phạm Thị Ngọc Hậu, người xứ Thanh. Tin là 
ứng vào giấc mộng, Lê Thần Tông liền tuyển cô gái làm cung phi và rất sủng ái nàng. 
 
Một lần khác, vua ngự thuyền rồng xuôi dòng sông Đáy, vua truyền cho dừng thuyền lại ở xóm Thoi, nơi dải 
đất có hình như một cái thoi dệt vải. Khi ấy, nhà vua bỗng nghe thấy tiếng hát trong trẻo, thánh thót từ xa vang 
đến. Đưa tầm mắt tìm kiếm, Lê Thần Tông rất ngạc nhiên thấy một cô gái (đó chính là bà Nguyễn Thị Ngọc 
Bạch) không như mọi người đến lạy phục ra mắt hoàng đế, cô cứ điềm nhiên thoăn thoắt dùng liềm cắt cỏ bên 
bờ sông, vừa làm vừa hát. Điều đặc biệt là trên đầu cô gái lơ lửng một đám mây xanh có hình như chiếc lọng. 
Thấy chuyện khác thường, vua Lê Thần Tông truyền gọi cô gái đến. Tuy là gái thôn quê nhưng dung nhan cô 
diễm lệ, cử chỉ nhẹ nhàng, tự tin không hề e ngại, ứng đáp vua thông minh trôi chảy khiến vua mến cho rước 
lên thuyền rồng, đưa về cung làm Quý phi. Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Tấn, tương truyền là một cô gái rất xinh 
đẹp, Thần Tông tuần du liền cho vời bà đến. Vừa thấy bà nhà vua liền ưng ngay nên đón vào cung làm phi.  
 
Điều đặc biệt, ngoài số phi tần người Việt, để phục vụ mục đích chính trị và giao thương quốc tế, Vua Lê Thần 
Tông còn lấy một số phụ nữ nước ngoài làm vợ. Người vợ thứ sáu của vua Lê Thần Tông là con gái của Phó 
toàn quyền Hòa Lan. Đây cũng chính là bà hoàng người Châu Âu đầu tiên trong các triều đại phong kiến Việt 
Nam. Việc vua Lê Thần Tông có một người vợ đầm đã là chuyện chưa từng có.  
 
Nhưng, đặc biệt hơn cả là việc cả sáu người vợ của vua Lê Thần Tông đều sống rất hòa thuận với nhau. 
Ngay cả khi chết, cả sáu người vợ này cũng bày tỏ ý nguyện có thể ở bên nhau mãi mãi. 
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